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JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. június 30-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket, intézményvezetıket, 
érdeklıdıket, a Kábel TV nézıit. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül mindenki jelen van. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a megküldött napirendet más sorrendben és további kiegészítéssel, 
az ismertetettek szerint kérte megszavazni. Nyílt ülésen az Épületenergetikai pályázat, 
valamint a Nyári diákmunka finanszírozási kérdéseirıl szóló elıterjesztéseket sürgısségük 
miatt szükséges tárgyalni. A munkatervben júniusra lett tervezve Mezıberény Város 
rendezési tervének felülvizsgálata, de miután az elızı ülésen megtárgyalásra került, illetve a 
mai ülésen a TESZK új eljárás napirend is érinti, így fınapirendként nem szerepel.  
 
Más javaslat nem hangzott el a képviselık részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
243/2014.(VI.30.)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  
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
II/1. Beszámoló a  143/2014.(III.31.)sz., 148/2014.(IV.04.)sz., 160/2014.(IV.28.)sz., 

166/2014.(IV.28.)sz., 167/2014.(IV.28.)sz., 168/2014.(IV.28.)sz., 169/2014.(IV.28.)sz., 
172/2014.(IV.28.)sz., 184/2014.(IV.28.)sz. 173/2014.(IV.28.)sz. 208/2014.(V.26.)sz. 
210/2014.(V.26.)sz. 211/2014.(V.26.)sz., 212/2014.(V.26.)sz., 213/2014.(V.26.)sz., 
214/2014.(V.26.)sz., 216/2014.(V.26.)sz., 219/2014.(V.26.)sz., 220/2014.(V.26.)sz., 
221/2014.(V.26.)sz., 222/2014.(V.26.)sz., 226/2014.(V.26.)sz., 227/2014.(V.26.)sz., 
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228/2014.(V.26.)sz., 232/2014.(V.26.)sz., 205/2014.(V.26.)sz., 206/2014.(V.26.), 
207/2014.(V.26.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Óvodavezetı pályázat (116/2014.(III.31.)sz. határozat) 
II/3. Közlekedési táblák állapotfelmérés (197/2014.(V.26.)sz. határozat) 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
II/5. Munkácsy utcai ingatlan (225/2014.(V.26.)sz. határozat) 
II/6. „Leg a láb” Alapfokú Mővészeti Iskola kérelme (528(2013.(XII.20.)sz. határozat) 
II/7.Mezıberény Város Óvodai Intézménye pályázatban való részvétele 

(209/2014.(V.26.)sz. határozat) 
II/8. Beszámoló a 237/2014.(VI.17.)sz. határozat végrehajtásáról (Épületenergetikai 

pályázat) (sürgısséggel) 
II/9.  Kálmán Fürdı körmedence felújításának vizsgálata (196/2014.(V.26.)sz.hat.) (VI/2.) 
II/10. TESZK új eljárás (233/2014.(V.26.)sz. hat.) (V/12.) 

III./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az ügyfél kiszolgálásban bekövetkezı 
változásokról                      

IV./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
V./ Bejelentések 

V/1. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrıl szóló rendeletalkotás 
V/2. Helyi elismerésekrıl szóló rendelet módosítása 
V/3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet, valamint SZMSZ 

módosítása 
V/4. Vagyonrendelet módosítása 
V/5. Átcsoportosítások 
V/6. Mezıberény Város Önkormányzata fenntartásában lévı intézmények dolgozói 

részére a 2014. második félévre esı cafetéria juttatás biztosítása 
V/7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
V/8. Tanyagondnok mentesítése a szolgáltatást igénybevevık aláírása alól 
V/9. „Komplex belvízrendezési program-Mezıberény” vállalkozási szerzıdés 4. sz. 

módosítása 
V/10. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
V/11. Az 559/2013(XII.20.) számú önkormányzati határozattal kapcsolatos törvényességi 

észrevétel 
V/13. Önkéntes Tőzoltó Egyesület kérelme 
V/12. lejártaknál tárgyalva 
V/14. A „Békés megyei Ivóvízminıség-javító Program” önerı igazolásához meghozott 

15/2014.(I.27.) sz. határozat módosítása  
V/15. Nyári diákmunka finanszírozási kérdései (sürgısséggel) 
V/16. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. „Mezıberényért” cím adományozása 
VI/2. lejártaknál tárgyalva 
VI/3. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2014. május 26-i zárt, a június 17- rendkívüli nyílt, 
valamint a június 23-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
244/2014.(VI.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. május 26-i zárt, a június 17- 
rendkívüli nyílt, valamint a június 23-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 
- Nagy Sándor igazgató úr egyeztetett a szúnyoggyérítést végzı konzorcium képviselıjével, 

és azt az információt kapta, hogy az önkormányzat által szerzıdött terület kezelését állami 
költségen fogják megvalósítani három alkalommal. 

- Június 22-én érkezett meg az orvosi ügyeletet újonnan ellátó Békés-Medical Kft. 
beszámolója májusi tevékenységükrıl. A statisztikai adatokat tartalmazó tájékoztatásuk a 
városi honlapon olvasható. 

- Június 29-én a református templom felújítását követı átadóünnepséget rendezte meg a 
Mezıberény Református Gyülekezet a templomépítés 210. évfordulója alkalmából. A 
rendezvényt jelenlétével megtisztelte Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Egyházkerület 
püspöke, valamint Balog Zoltán az Emberi Erıforrások minisztere. Miniszter úr ünnepi 
beszédében a vidéki létrıl is szólva, dicsérte a helyiek tenni akarását. A rendezvény 
keretében leplezték le a templomkertben Szegedi Kis István református teológus 
mellszobrát, amelyet további 11 mellszobor követ majd az elkövetkezı idıben. A 11 
szobor posztamense már felállításra került, a gyülekezet támogatókat keres azok 
megtöltésére. Az ünnepség után néhány perc erejéig lehetısége adódott a miniszter úrral a 
helyi nevelés, oktatás és kulturális élet idıszerő kérdéseirıl beszélni, mely során a 
közintézmények felújítási elképzeléseirıl is tájékoztatást adott. 

 
Kérdés nem hangzott el a beszámolóhoz, a polgármester elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
245/2014.(VI.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
 



 4 

II/1. Beszámoló a  143/2014.(III.31.)sz., 148/2014.(IV.04.)sz., 160/2014.(IV.28.)sz., 
166/2014.(IV.28.)sz., 167/2014.(IV.28.)sz., 168/2014.(IV.28.)sz., 169/2014.(IV.28.)sz., 
172/2014.(IV.28.)sz., 184/2014.(IV.28.)sz. 173/2014.(IV.28.)sz. 208/2014.(V.26.)sz. 
210/2014.(V.26.)sz. 211/2014.(V.26.)sz., 212/2014.(V.26.)sz., 213/2014.(V.26.)sz., 
214/2014.(V.26.)sz., 216/2014.(V.26.)sz., 219/2014.(V.26.)sz., 220/2014.(V.26.)sz., 
221/2014.(V.26.)sz., 222/2014.(V.26.)sz., 226/2014.(V.26.)sz., 227/2014.(V.26.)sz., 
228/2014.(V.26.)sz., 232/2014.(V.26.)sz., 205/2014.(V.26.)sz., 206/2014.(V.26.), 
207/2014.(V.26.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 28 db határozat végrehajtásáról szóló beszámolót ismertette.  
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a 226/2014.(V.26.)sz. 
határozat végrehajtását érintıen jelezte, hogy a karácsonyi díszkivilágítási eszközök 
megérkeztek, az intézményében megtekinthetıek. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért a képviselıktıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
246/2014.(VI.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 143/2014.(III.31.)sz., 
148/2014.(IV.04.)sz., 160/2014.(IV.28.)sz., 166/2014.(IV.28.)sz., 167/2014.(IV.28.)sz., 
168/2014.(IV.28.)sz., 169/2014.(IV.28.)sz., 172/2014.(IV.28.)sz., 184/2014.(IV.28.)sz. 
173/2014.(IV.28.)sz. 208/2014.(V.26.)sz. 210/2014.(V.26.)sz. 211/2014.(V.26.)sz., 
212/2014.(V.26.)sz., 213/2014.(V.26.)sz., 214/2014.(V.26.)sz., 216/2014.(V.26.)sz., 
219/2014.(V.26.)sz., 220/2014.(V.26.)sz., 221/2014.(V.26.)sz., 222/2014.(V.26.)sz., 
226/2014.(V.26.)sz., 227/2014.(V.26.)sz., 228/2014.(V.26.)sz., 232/2014.(V.26.)sz., 
205/2014.(V.26.)sz., 206/2014.(V.26.), 207/2014.(V.26.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
II/2. Óvodavezetı pályázat (116/2014.(III.31.)sz. határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy egy intézményvezetı kinevezése sokkal inkább 
bizalmi, mint jogi kérdés. Egy pályázó. Kissné Wagner Mária nyújtott be anyagot, aki 
jelenleg határozott idıre tölti be megbízással az óvodavezetıi állást. Most lehetıség van arra, 
hogy 5 évre óvodavezetı beosztást kapjon, amely keretében folytathatja munkáját.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága megtárgyalta a pályázatot, melyet az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
formailag érvényesnek ítélte. A nevelıi testületi ülésen kérdéseket tettek fel a pályázónak, a 
válaszokat a jelenlévık elfogadták. Minden érintett szervezet támogatóan nyilatkozott. A 
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testület felé bizottsága is elfogadásra ajánlja a pályázatot. Személy szerint a pályázónak 
elmondta, vegye figyelembe továbbra is, mint ahogy azt a pályázatában is megfogalmazta, az 
óvodának, gyermekeknek szükségleteit, vegye figyelembe a nevelıtestületet, folytasson 
egyeztetést, nyerje meg támogatásukat abban az esetben is, amikor jövıbeni terveket kíván 
kialakítani.  
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte a pályázótól, kívánja-e kiegészíteni pályázatát? 
 
 
Kissné Wagner Mária pályázó elmondta, hogy 2012. augusztusától vezeti az intézményt, ezt 
követıen szeptember 1-tıl változások lettek, nem csak új Köznevelési törvény, hanem új 
végrehajtási rendeletek lettek. A két év arról szólt, hogy a jogszabályok beépítésre kerüljenek 
a dokumentumokba. Nagy munkát végeztek, sokat köszönhet a kollégáinak, valamint a 
szülıknek abban, hogy megfelelı körülményekkel megnyílhatott egy új tagóvoda is. Bízik 
abban, hogy 5 év múlva már ennél sokkal szebb és teljesebb munkát tud a testület elé letenni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
titkos szavazás menetét. A testületnek döntenie kell arról, hogy a pályázó felkerüljön 
jelöltként a szavazólapra. Ezt követıen egykörös szavazás kerül lebonyolításra. Érvényesen 
szavazni a jelölt neve mellett lévı körben elhelyezett egymást metszı vonallal lehet. Abban 
az esetben, ha a jelölt megkapja a minısített (7 igen) többséget, kinevezésre kerül. 
 
 
Siklósi István polgármester az elmondottak alapján szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
247/2014.(VI.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıberény Város 
Óvodai Intézménye óvodavezetıi pályázat szavazólapjára kerüljön fel Kissné Wagner Mária 
neve.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
248/2014.(VI.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye óvodavezetıjének titkos szavazással történı megválasztásához az alábbi szavazási 
menetet határozza meg: 
- a szavazás során, amennyiben a jelöltre a képviselı-testület tagjai minısített többségben (7 

szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
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- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselı-testület tagjainak minısített 
többségő szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra kerül az 
álláshelyre. 

 
 
Siklósi István polgármester a titkos szavazás idejére szüntetet rendelt el.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
titkos szavazás eredményét. A szavazás során érvénytelen szavazat nem érkezett, a képviselı-
testület 10 igen és 2 ellen szavazat mellett a jelöltet Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
óvodavezetıjének megválasztotta. Gratulált a pályázónak. 
 
 
Siklósi István polgármester határozatban kérte megerısíteni a szavazás eredményét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
249/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
óvodavezetıjének titkos szavazással történı megválasztásánál 10 igen szavazattal Kissné 
Wagner Mária, az elfogadott választási szabályok alapján, a Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye óvodavezetıje lett.  
 
(A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı a kinevezésrıl szóló határozati javaslatot olvasta fel: 
„Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Kissné Wagner Mária (Mezıberény, 
Mátyás kir. u. 26. sz.) pályázót – a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyát megtartva, 
(óvodapedagógus munkakörbe) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján, valamint a 
pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján - megbízza a Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
óvodavezetı beosztás (magasabb vezetı) ellátásával 2014.07.01. napjától 2019. 06.30. 
napjáig terjedı idıtartamra. 
A Képviselı-testület Kissné Wagner Mária illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
328.300,-Ft-ban (Háromszázhuszonnyolcezer-háromszáz forint) állapítja meg a következı 
részletezés szerint: 
- alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus 1. 10. kategória) 
- alapilletmény kerekítve 
- magasabb vezetıi pótlék (az illetményalap 40%-a)  
Összesen: 

 264.276,-Ft 
264.300,-Ft 
 64.000,-Ft  

328.300,-Ft” 
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Siklósi István polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy az ismertetett feltételekkel 
elfogadja-e illetményét, kinevezését? 
 
 
Kissné Wagner Mária pályázó igen választ adott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
250/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Kissné Wagner Mária (Mezıberény, 
Mátyás kir. u. 26. sz.) pályázót – a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyát megtartva, 
(óvodapedagógus munkakörbe) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján, valamint a 
pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján - megbízza a Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
óvodavezetı beosztás (magasabb vezetı) ellátásával 2014.07.01. napjától 2019. 06.30. 
napjáig terjedı idıtartamra. 
A Képviselı-testület Kissné Wagner Mária illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
328.300,-Ft-ban (Háromszázhuszonnyolcezer-háromszáz forint) állapítja meg a következı 
részletezés szerint: 
- alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus 1. 10. kategória) 
- alapilletmény kerekítve 
- magasabb vezetıi pótlék (az illetményalap 40%-a)  
Összesen: 

 264.276,-Ft 
264.300,-Ft 
 64.000,-Ft  
328.300,-Ft 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint.  
 
 
Siklósi István polgármester gratulált a kinevezéshez, lesz elég teendı, jó munkát kívánt 
Kissné Wagner Máriának bízva abban, hogy nem lesz olyan sok és gyors változás, mint az 
elmúlt években volt.  
 
 
II/3. Közlekedési táblák állapotfelmérés (197/2014.(V.26.)sz. határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy rendszeresen visszatérı a város közlekedésének 
szabályozása. A felülvizsgálat megtörtént, ad-hoc alapon végig vizsgálták a város utcáinak 
jelzéseit. Amennyiben koncepciószerően szeretné majd kezelni a kérdést a testület, javaslata 
az lenne, hogy a győjtı utak kivételével, valamint a nem önkormányzati kezelésben lévı utak 
kivételével, minden utcában, minden szakaszon a teherautóval behajtani tilos, vagyis 3,5 
tonnánál nagyobb gépjármővel behajtani tilos tábla kihelyezése lenne célszerő, természetesen 
a célforgalom kivételével. Ennek célja a meglévı utak kímélése, megóvása a nagyterheléső 
gépjármővektıl. Ez egy hosszabb távú közlekedési koncepciót is érintı feladata lehet majd a 
városnak, ugyanúgy ahogy az is, hogy esetleg hasonlóképpen a súlykorlátozás, 
sebességkorlátozás bevezetésre kerüljön több útszakaszon. A mai anyag tárgyát az 
elmondottak nem képezik. A Városi Közszolgáltató Intézménytıl és a rendırségtıl végig 
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járták a várost, megvizsgálva, hol van módosításra, változtatásra szükség. Ezek ismeretében 
lettek meghívva a képviselık egyeztetésre, és készült el az anyag. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság kiegészítéseket fogalmazott meg ülésén, alpolgármester asszony pedig jelezte, hogy 
javaslattal kíván élni.  
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester elmondta, a választókörzetébıl keresték meg a mai nap 
folyamán, hogy az átmenı forgalom a Galilei utcában nagyon megnövekedetett, 
balesetveszélyes lett a keskeny, kanyargós utca. Nagy a kerékpáros forgalom, sok gyerek jár 
onnan iskolába és az autósok nem tartják be az 50 km/h sebességet. Kérik, hogy a Korona és a 
Kinizsi utca közötti szakaszon, a Galilei utca mind két végére kerüljön kihelyezésre 30km/h 
sebességkorlátozó tábla. Kéri a testület támogatását azzal, hogy a táblák beszerzésére 
biztosítandó összeg (210 eFt) kerüljön megemelésre bruttó 30 eFt-tal. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
módosító javaslatait, melyekkel a 6 db határozati javaslatot elfogadásra ajánlják:  
- 1. sz. határozati javaslatban: a kihelyezendı táblák közé kerüljön felvételre, hogy „a Tulipán 

utcai parkoló tábla alá egy 3,5 tonna súlykorlátozó kiegészítı táblát kihelyezzen”. A 
Medvefejes tónál elkészült parkolóban többen nagyteherautóval is parkolnak, és ez nem arra 
készült. 

- 2. sz. határozati javaslatban további szövegként: „2014. december 31-ig kerüljön 
megvizsgálásra, a Spar elıtti egyirányú út baloldalán szembeforgalomként  kerékpáros sáv 
kialakításának lehetısége”. Bizottsági ülésen vetıdött fel, hogy nagyon sokan jönnek 
kerékpárral a Luther utca, Kossuth tér nyugati oldala irányából. Személyes véleménye, ha 
az egyirányú útra rá lesz vezetve a kerékpáros szembeforgalom, nagyobb lehet a 
balesetveszély.  

- 5 sz. határozati javaslatnál az „A” határozati javaslat elfogadásával értett egyet a bizottság, a 
Szent János utca és a Malom utca keresztezıdésének északi részérıl hiányzó elsıbbségadás 
kötelezı jelzıtábla pótlásra kerüljön 

- 6. sz. határozati javaslat utolsó mondatába kerüljön beírásra, hogy a 3,5 tonna súlykorlátozó 
kiegészítı tábla költségét is a Városi Közszolgáltató Intézmény saját költségvetésébıl 
köteles biztosítani.  

Az alpolgármester asszony kérését támogatandónak tartva, beszerzésére összesen bruttó 240 
eFt kerüljön meghatározásra.   
Személyes észrevétele, hogy a tábla kihelyezések, pótlások egyértelmően a balesetek 
elkerülésére irányulnak, de a lakosok is tudnak többet tenni annak érdekében, hogy a 
balesetek kockázata csökkenjen. Jelzéssel éltek felé, hogy a Szent István utcáról a központ 
felé kihajtva a Fı útra gátolják a kilátást az odaültetett alacsony lombozatú fák.  
 
 
Siklósi István polgármester reagált az elmondottakra, a Városi Közszolgáltató Intézmény 
rendbe tette a területet, most már tökéletes a kilátás. A folyamatos rendben tartásra oda kell 
figyelni, megkezdték, sok helyen már be is fejezték a gyalogutak és kerékpárutakra a belógó 
ágak levágását. A Spar elıtti kerékpárút kérdését valóban alaposabban meg kell vizsgálni, a 
kihajtás a körforgalomnál történne meg, ahol amúgy is beszőkül a gépjármővek behajtási 
lehetısége. 
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Kovács Lászlóné képviselı sérelmezte, hogy a Spar elé megállni tilos tábla kerüljön 
kihelyezésre. Ez egy nagy forgalmú tér, sok az intézmény körülötte, a városban egyre jobban 
szőkül a parkolási lehetıség, senkit nem zavar, ha 5-6 autó megáll baloldalon. A 
kerékpárúthoz a járda alkalmasabb lenne harmadolásra. Módosító indítványként szavazást 
kért arról, hogy ne kerüljön a megállni tilos tábla kihelyezésre. Hosszú távú javaslatként kéri 
majd figyelembe venni, hogy ne táblásítás, hanem jobbkéz-szabály alkalmazása kerüljön 
bevezetésre.  
 
 
Siklósi István polgármester leszögezte, a jobbkéz-szabály kérdése sokkal hosszabb 
elıkészítést igényel majd, a koncepció része lehet. A megállni tilos tábla kihelyezését a 
rendırség részérıl is indokoltnak tartják, és az a gyakorlat sem tartható, hogy nem úgy állnak 
be az autók baloldalon, hogy a parkolóból ki tudjanak hajtani a gépjármővek.  
 
 
Halász Ferenc képviselı kérte, a rendırség hathatósabban figyeljen arra, hogy a jelzıtáblákat 
ne hagyják figyelmen kívül a közlekedık. 
 
 
Siklósi István polgármester összegezve az elhangzottakat, szavazást kért a képviselıktıl. 
Elsıként azt az indítvány bocsátotta szavazásra, hogy a Spar elıtti egyirányú úton, balkéz 
felöl továbbra is legyen lehetıség gépjármővel megállni. 
 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazata és 8 nem szavazata értelmében az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
251/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatja azt az indítványt, hogy 
a Spar elıtti egyirányú úton, balkéz felöl továbbra is legyen lehetıség gépjármővel megállni.  
 
 
Siklósi István polgármester azt az indítványt bocsátotta szavazásra, hogy a Tulipán utcai 
parkoló tábla alá egy 3,5 tonna súlykorlátozó kiegészítı tábla kerüljön kihelyezésre.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
252/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja azt az indítványt, hogy a 
Tulipán utcai parkoló tábla alá egy 3,5 tonna súlykorlátozó kiegészítı tábla kerüljön 
kihelyezésre.  
 
 
Siklósi István polgármester arról kért döntést, hogy a Spar elıtti kerékpáros közlekedés 
lehetıségének felülvizsgálata történjen meg 2014. december 31-ig. 
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
253/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja azt az indítványt, hogy a 
Spar elıtti kerékpáros közlekedés lehetıségének felülvizsgálata történjen meg 2014. 
december 31-ig. 
 
 
Siklósi István polgármester azt az indítványt bocsátotta szavazásra, hogy a Galilei utcán a 
Korona utca és Kinizsi utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás legyen bevezetve. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
254/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja azt az indítványt, hogy a 
Galilei utcán a Korona utca és Kinizsi utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás 
legyen bevezetve. 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés 1. sz. határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra az alábbi elfogadott módosítássokkal: 
„- a Tulipán utcai parkoló tábla alá egy 3,5 tonna súlykorlátozó kiegészítı táblát kihelyezzen, 
- a Galilei utcán (Korona utca, Kinizsi utca sarok) kettı 30 km/h sebességkorlátozó táblát 

kihelyezzen.” 
A Szántó Kovács János utca helyesírásával a megnevezés is pontosításra kerül: „az 
Oltványkert utca, Szántó Kovács János utca, Gyár utca keresztezıdéséhez”.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
255/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy  

- a Thököly utca és az Ilyés Gyula útkeresztezıdéshez 1 db. elsıbbségadás kötelezı 
táblát kihelyezzen, 

- a Thököly utca 56. számú ingatlan elıtti közlekedési utak csatlakozásinál 1 db 
elsıbbségadás kötelezı táblát kihelyezzen, 

- az Oltványkert utca, Szántó Kovács János utca, Gyár utca keresztezıdéséhez 1 db 
zsákutca táblát kihelyezzen, 

- a Nagymester utca és a Zámenhof utca keresztezıdésébe 1 db elsıbbségadás kötelezı 
táblát és 1 db zsákutca táblát kihelyezzen, 

- az Ókert u. 24. sz. elıtti keresztezıdésébe 1 db zsákutca táblát kihelyezzen, és az 
ingatlan védelme érdekében 2 db 1000*500 mm mérető terelıtáblát elhelyezzen, 

- a Gutenberg utca mindkét végére tehergépjármővel behajtani tilos forgalomirányító 
jelzıtáblát, alatta kivéve célforgalom jelzıtáblával kihelyezzen, 
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- a József Attila utca mindkét végére tehergépjármővel behajtani tilos forgalomirányító 
jelzıtáblát alatta kivéve célforgalom jelzıtáblával kihelyezzen, 

- a Laposi kert és a Vésztıi út keresztezıdésébe 1 db elsıbbségadás kötelezı táblát 
kihelyezzen, 

- a Liget úti buszforduló piaccsarnok felıli végéhez 1 db minkét irányból behajtani tilos 
táblát kihelyezzen, 

- a Tulipán utcai parkoló tábla alá 1 db 3,5 tonna súlykorlátozó kiegészítı táblát 
kihelyezzen, 

- a Galilei utcán (Korona utca, Kinizsi utca sarok) 2 db 30 km/h sebességkorlátozó 
táblát kihelyezzen 

Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester a 2. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
döntése szerint bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
256/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Spar elıtti egyirányú út bal 
oldalán történı parkolás megtiltásával. Felhatalmazza a Városi Közszolgáltató Intézményt, 
hogy a körforgalom és a Kossuth tér 2. sz. társasház elıtti út keresztezıdéséhez 1 db megállni 
tilos táblát kihelyezzen. 2014. december 31-ig kerüljön megvizsgálásra a Spar elıtti egyirányú 
út baloldalán szembeforgalomként, kerékpáros sáv kialakításának lehetısége. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal, ill. 2014. december 31. 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés 3. és 4. sz. határozati javaslatait bocsátotta 
szavazásra 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
257/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
hogy a Liget utcai buszfordulóra nyíló gépkocsibejáró ingatlantulajdonosának bejárhatóságát 
megvizsgálja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: augusztusi testületi ülés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
258/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felszólítja a Városi Közszolgáltató 
Intézményt a hiányzó, közlekedés biztonsága érdekében szükséges 3 db „elsıbbség adás 
kötelezı” jelzıtábla pótlására: 
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- Deák Ferenc utcáról a Vásártér utcára hajtva 
- Szénáskert utcáról a Vésztıi útra hajtva 
- Báthory utcáról a Laposikert utcára hajtva 
Felelıs: Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés 5. sz. határozati javaslatánál  a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság által javasolt  „A”  határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
259/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete visszavonja 136/2012 (III.26.) 
határozatát. Felszólítja a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a Szent János utca és a 
Malom utca keresztezıdésének északi részérıl hiányzó elsıbbségadás kötelezı jelzıtáblát 
pótolja. 
Felelıs: Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés 6. sz. határozati javaslatát annyi 
kiegészítéssel bocsátotta szavazásra, hogy 2 db 30 km/h sebességkorlátozó tábla (bruttó 
15.000,-Ft/db) beszerzését is támogatja a testület, így a beszerzésekre összesen bruttó 240.000 
Ft-ot biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére, valamint a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján az utolsó mondatba beírásra kerül, hogy a 3,5 tonna súlykorlátozó 
kiegészítı tábla költségét is a Városi Közszolgáltató Intézmény saját költségvetésébıl köteles 
biztosítani. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
260/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
4 db elsıbbségadás kötelezı tábla (3100 Ft/tábla+4800 Ft/rúd+420 Ft/bilincs) 
3 db zsákutca tábla (7200 Ft/tábla+4800 Ft/rúd+420 Ft/bilincs) 
4 db teherautóval behajtani tilos tábla, kivéve célforgalom (5900 Ft/tábla+4800 Ft/rúd+420 

Ft/bilincs) 
1 db megállni tilos tábla (6500 Ft/tábla+4800 Ft/rúd+420 Ft/bilincs) 
1 db mindkét oldalról behajtani tilos tábla (5500 Ft/tábla+4800 Ft/rúd+420 Ft/bilincs) 
2 db terelıtábla (8100 Ft/tábla+4200 Ft/rúd (1 db. elég) +420 Ft/bilincs) 
2 db 30 km/h sebességkorlátozó tábla (bruttó 15.000,-Ft/db) 
beszerzésére összesen bruttó 240.000 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés (mőködési) 
tartaléka terhére a Városi Közszolgáltató Intézmény részére.  
A pótlásra szoruló 4 db elsıbbségadás kötelezı táblának költségét, valamint a 3,5 tonna 
súlykorlátozó kiegészítı tábla költségét a Városi Közszolgáltató Intézmény saját 
költségvetésébıl köteles biztosítani. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
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II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, 
hogy az idıarányos felhasználás jó, igen kevés ügyszám van már a bizottságnál. Felhívta a 
figyelmet, hogy az általános iskola ebben az évben még nem kért étkezési támogatást, van 
elıirányzatuk, a hivatal is próbálja ıket ösztönözni.  
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy döntéseinél 38%-os a felhasználás, de a háztáji 
program nélkül, amibıl nem lett még felhasználva semmi, 22%-os a teljesítés. A temetési 
kölcsön a leginkább igénybevett.  
 
 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámolók elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
261/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
II/5. Munkácsy utcai ingatlan (225/2014.(V.26.)sz. határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a májusi testületi ülésen hozott döntés 
kiegészítését kéri az Evangélikus Egyház azzal, hogy a jelenlegi állapotnak megfelelıen 
legyen rendezve a 2011-ben beírt terület, mivel az eredeti megállapodásban más 
szövegösszetételben szerepelt a területnagyság, csupán a jelenlegi tényleges földhivatali 
bejegyzéshez igazodva kerülne pontosításra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
262/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 225/2014.(V.26.) számú 
határozatában jóváhagyott megállapodás kiegészítést a következı szövegrésszel módosítja, 
egészíti ki: "... és 1060 hrsz. alatt nyilvántartott, összesen 1709 m2 ...". 
A Dél-Alfödi Regionális Fejlesztési Ügynökség állásfoglalásának ismeretében felhatalmazza 
a polgármestert, hogy megállapodás kiegészítést a fenti módosítással aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
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II/6. „Leg a láb” Alapfokú Mővészeti Iskola kérelme (528(2013.(XII.20.)sz. határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A „B” határozati javaslatot 
pontosította, kimaradt a „nem” szó, az egy elutasító javaslat. Két bizottság tárgyalta, a 
kérelmet azzal a megkötéssel támogatták, hogy nem a 2014/2015 tanévre vonatkozóan, hanem 
2014. december 31-ig terjedı idıszakra kapják meg a kedvezményt a terembérleti díjból. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
263/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a "Leg a láb" Alapfokú 
Mővészeti Iskola kérését (szakszolgálat tornatermének bérleti díját 2.100 Ft/óráról 700 
Ft/órára mérsékelni), és az 528/2013.(VII.20) sz. határozatában foglalt határidıt 
meghosszabbítja 2014. december 31-ig. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
   Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
II/7.Mezıberény Város Óvodai Intézménye pályázatban való részvétele (209/2014.(V.26.)sz. 

határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a Mezıberény Város Óvodai Intézménye kérelmét, 
melyben támogatást kér a TÁMOP 1.1.1-12/1 sz. pályázatban való részvételhez, mert így a 
209/2014. (V.26.) sz. határozattal elfogadott megváltozott munkaképességő munkavállalók 
közül egy fı után 100%-os támogatás igényelhetı. A pályázati kiírásban foglalt 
legmegfelelıbb feltételek miatt 6 hónap helyett 7 hónapra kérik az említett munkavállaló 
foglalkoztatását. Ezzel a megoldással összességében forrás megtakarítást lehet elérni. A 
Pénzügyi, Gazdaság Bizottság támogatta a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
264/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja Mezıberény Város Óvodai 
Intézményének kérését, hogy az Új Széchenyi Terv keretei között megvalósuló TÁMOP 
1.1.1-12/1 sz. pályázatban részt vegyen egy fı megváltozott munkaképességő munkavállaló 
foglalkoztatására. A pályázati kiírásban foglalt legmegfelelıbb feltételek miatt a 
209/2014.(V.26.) sz. határozattal elfogadott 6 hónap helyett 7 hónapra engedélyezi az említett 
munkavállaló foglalkoztatását. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
 Kissné Wagner Mária mb. óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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II/8. Beszámoló a 237/2014.(VI.17.)sz. határozat végrehajtásáról (Épületenergetikai pályázat) 

(sürgısséggel) 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett a korábbi döntésre, mely alapján a  önkormányzat 
épületenergetikai beruházásra pályázna. A pályázat a mai napig még nem jelent meg, annak 
csak társadalmi egyeztetésre kiadott változata ismert. Június 17-e óta eltelt idıben több 
egyeztetés is történt, amely alapján változtatni szükséges a határozaton. Célszerőbb lenne a 
KEOP-2012-4.10.0/E helyett az /F területre a pályázatot benyújtani (100%-ig támogatott). 
Ebben a pályázati keretben a Luther téri iskolaépület nyílászáróinak cseréje, az utólagos 
falszigetelés, házi nap erımő felszerelése, és a 35 éves kazánok cseréje férhetne bele a 
pályázati keret összegbe, 150 millió Ft-os keretig. Ezzel ki is lehetne használni a teljes 
pályázati keretet, de miután két különbözı hrsz-en van a sportcsarnok és az iskola, a kazánok 
pedig a sportcsarnok főtését is szolgálják, így a kazáncserék költségének arányos részét 
önerıként kell vállalni. A kazánok cseréjét indokolja azok elhasználódott állapota, illetve az, 
hogy hatásfokuk alacsony. A beadási határidı még nem ismert, és kockázati tényezı még az 
is, hogy bár a tervezési költségek a pályázatban elszámolhatóak, de amennyiben nem nyer, az 
önkormányzatnak kell állnia. A pályázat elbírálása során elınyt élveznek azok a pályázók, 
akik fel tudnak mutatni feltételes módban rögzített, vállalkozói szerzıdést a kivitelezésre. A 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása kb. 2 hónap idıt venne igénybe, ennek hiánya 
pontvesztést fog eredményezni. A pályázatírásig biztos, hogy nem kell költséggel számolni, a 
többi költség a pályázatban elszámolható, amennyiben nyertes lesz. Kérte a határozati 
javaslatok megszavazását. A beadási idıpont ismeretében rendkívüli ülés tartása szükséges 
lesz. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı jelezte, hogy a szőkös határidık miatt került az anyag sürgısségi 
indítványként elıterjesztésre.  
 
 
Körösi Mihály képviselı megkérdezte, az elkészített tervek meddig lesznek hatályosak? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, az átalakítási munka nem építési 
engedélyköteles, mert nem érinti a homlokzat, a tartószerkezet változását, egyébként az 
építési engedély 4+1 évre érvényes. A terveket, amennyiben megveszi az önkormányzat, 
tulajdona lesz. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
265/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete visszavonja 237/2014.(VI.17.)sz. 
határozatát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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266/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a KEOP-2012-4.10.0/F kódjelő 
pályázat keretében kíván pályázatot benyújtani "A Luther téri iskolaépület nyílászáróinak 
cseréje, utólagos falszigetelés, házi nap erımő felszerelése, és kazánok cseréje" címmel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
II/9.  Kálmán Fürdı körmedence felújításának vizsgálata (196/2014.(V.26.)sz.hat.) (VI/2.) 
 
 
Siklósi István polgármester az elızı testületi ülésen Harmati László képviselı úr írásban 
beadott észrevételét felolvasta. Kérdése, hogy kerül a képbe a Budapesti Lengyel-Vill Kft. 
azon kívül, hogy Fülöp Zsolt árajánlatát ı készítette. A Képviselı-testület Fülöp Zsolt 
árajánlatát fogadta el, és ennek megfelelıen bízta meg a polgármestert a vállalkozói szerzıdés 
megkötésére is. A Képviselı-testület döntését a polgármesternek sincs joga felülírni. Ez 
hogyan fordulhatott elı? Válaszként közölte, hogy mint polgármester szó szerint a testületi 
határozatot hajtotta végre, amely arról szólt, hogy „a munkák elvégzésére a legkedvezıbb 
ajánlatot adó Fülöp Zsolt ajánlatát fogadja el”, és nem arról, szólt, hogy Fülöp Zsolttal kösse 
meg a szerzıdést. Arról szólt, hogy az ı általa adott árajánlatot fogadja el a testület. Fülöp 
Zsolt azt az árajánlatot adta, amelyet a Lengyel Vill Kft. írt alá. Tehát, ha a polgármester 
hibázott, akkor a képviselı-testület legalább akkorát hibázott, hiszen nem vette észre azt, hogy 
az árajánlat a Lengyel Vill Kft. ajánlata volt. Egyébként az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság megtárgyalta a történéseket. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elıvezette, 
hogy az április 4-i testületi ülésen szembesült azzal a képviselı-testület, hogy a strandszezon 
elıtti tervezett bejárás során a gyermekmedence annyira megrongálódott, hogy a hibák 
helyben történı kijavítása nem lehetséges, ezért árajánlatokat kért szakemberektıl a munkák 
elvégzésére. Három árajánlat érkezett, a Lengyel Vill Kft. által lepecsételt a Fülöp Zsolt által 
behozott árajánlat is közte volt. A vállalkozói szerzıdés éppen ezért április 7-én a Lengyel 
Vill Kft.-vel került megkötésre, hiszen amikor március 28-án az árajánlat beérkezett az is a 
Lengyel Vill Kft. által van lepecsételve és aláírva. Tehát ha hiba csúszott a „gépezetbe”, az 
azért történhetett, mert a képviselı-testület az április 4-i ülésen egy rossz határozati javaslatot 
fogalmazott meg, hiszen akkor a Lengyel Vill Kft.-tét kellett volna szerepeltetni a határozati 
javaslatban, nem pedig Fülöp Zsoltot. Az téveszthette meg a képviselıket, hogy a Lengyel 
Vill Kft.-é által adott árajánlat tetejére valóban oda van téve, hogy Fülöp Zsolt, de attól 
függetlenül egyértelmően látszik, hogy a hivatalos árajánlatot adó a Lengyel Vill Kft. A 
munka elvégzésre került, amellyel kapcsolatban szintén a Lengyel Vill Kft.-vel történt meg az 
elszámolás, teljesen hivatalosan, és természetesen olyan keretek között történt meg a munka 
elvégzése, ahogy azt a képviselı-testület megszavazta, nem történt pénzügyi szabálytalanság 
sem. Ezek ismeretében azt javasolja az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, hogy az 
április 4-i határozatot módosítsa a képviselı-testület, akkor lényegében jogilag is minden 
rendben lesz. Valóban mindannyian hibáztak a képviselık, hiszen akkor kellett volna 
észrevenni, hogy a hivatalos, legolcsóbb árajánlatot adó nem Fülöp Zsolt, hanem a Lengyel 
Vill Kft. volt. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elfogadta az „olcsó és elég 
szegényes” magyarázatot, kétsége sincs afelıl, hogy a képviselı-testület meg fogja szavazni 
az elıterjesztést. Kérdésként veti fel mégis, mivel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke és a polgármester úr mondta, hogy Fülöp Zsolt által benyújtott Lengyel Vill 
Kft. által aláírt és lebélyegzett árajánlat lett elfogadva, hogy egyik árajánlat sem volt 
lepecsételve és aláírva, sem a másik két vállalkozóé, sem a Fülöp Zsolt által benyújtott 
Lengyel Vill Kft-é. Jó, hát ezt észre kellett volna vennie a testületnek, lehet a jegyzı úrnak is.  
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke mondta továbbá, hogy „valamennyien 
hibáztunk, hiszen a képviselı-testület fogalmazott meg rossz határozati javaslatot”, hát a 
képviselı-testület nem szokott határozati javaslatot megfogalmazni, legfeljebb egy-egy 
képviselı módosító indítványt tesz fel, azt kell megfogalmazni. A határozati javaslatot 
általában a Polgármesteri Hivatal, a jegyzı úr készíti el. Jelen esetben az elıterjesztı a Városi 
Közszolgáltató Intézmény vezetıje volt, és ı nem fogalmazott meg határozati javaslatot, vagy 
ha szóban elhangzott, az rosszul hangzott el. A harmadik apróság, amire még most sem kapott 
választ, bár akkor ezt is az április 4-i rendkívüli ülésen kellett volna felvetni, hogyan lehet az, 
hogy a Fülöp Zsolt által benyújtva a Lengyel Vill Kft. által készítve, kettı db árajánlatot tesz 
ugyanarra a munkára. Itt annak a manipulációs lehetısége is meg van, ha az egyik nem jó, 
akkor az olcsóbbal valószínőleg nyerni fog. Most már a munka kész van, lehet tudni ki 
készítette, azt is tudni lehet kinek lett kifizetve, ez már a NAV dolga, hogy a Lengyel Vill Kft. 
a Fülöp Zsolttal hogy számol el. El tudja fogadni a határozati javaslatot, de azért „pıtyög” ez 
a magyarázkodás. És látható a következı napirendnél is, hogy megint egy olyan ügy van, 
aminél nem eléggé lett odafigyelve a törvényességre. Egy kicsit szkeptikus vagy cinikus 
lenne, akkor azt mondaná, „hogy még jó, hogy ilyen kevés pályázatot nyerünk meg, és kevés 
árajánlatot kell kérni, mert egyre több hiba van bennük”. 
 
 
Siklósi István polgármester reagálva az elmondottakra, kiegészítésként elmondta, talán 
emlékszik a képviselı úr, mivel a zárt ülésen személyesen saját maga kérte, hogy további 
árajánlatok legyenek bekérve, mert nagyon sok az elsı ajánlat, ami csak ilyen tájékozódó 
jellegő volt. Ezt követıen tette meg a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója, hogy 
további árajánlatokat kért, illetve újat kért a Lengyel Vill Kft.-tıl is.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság által elıterjesztett határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
267/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a 147/2014.(IV.04.) számú határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: 
A Kálmán Fürdı gyermek körmedence felújításáról dönt. A munkák elvégzésére Fülöp Zsolt 
által átadott, a Lengyel-Vill.Kft (1158. Budapest, Késmárk u.24-28,adószáma:12572210-2-
42) által készített árajánlatot fogadja el. 
A munkák elvégzéséhez bruttó 3.265 eFt, a szükséges csempék beszerzésére 1.700 eFt forrást 
biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetési általános tartaléka terhére. 
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Felhatalmazza Siklósi István polgármestert és Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatóját a vállalkozási szerzıdés megkötésére, illetve a csempék beszerzésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal.  
 
 
II/10. TESZK új eljárás (233/2014.(V.26.)sz. hat.) (V/12.) 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy köszönettel vették Harmati László képviselı úrnak a 
jelzését, hogy az elızı testületi ülésen hozott határozatban szereplı mezıberényi cégnél 
összeférhetetlenség áll fenn. Emiatt a korábbi határozat visszavonását kéri a testülettıl, 
valamint megfogalmazásra került egy határozati javaslat, melyben egy új és két régi 
ajánlattevı lenne megkeresve, kérve a rendezési terv felülvizsgálatát a korábbi határidı 
módosításával, mert így már nem lehet tartani a december 31-et. Az észrevétel arra irányult, 
hogy a mezıberényi Bt-ben egy olyan ember kültagként szerepel, aki az ajánlatok bontásában, 
értékelésében részt vett, amelyre azonban nyilatkoztak a cégek, hogy összeférhetetlenségek 
nem áll fenn részükrıl. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke mint elıbb is jelezte, még 
egy baki történt rövid idın belül. Bizottsága javasolta a határozati javaslatok elfogadását, 
kerüljön kiírásra az új eljárás. Személy szerint sajnálja a mezıberényi vállalkozót, aki emiatt 
nem kapta meg a munkát, és most nem szerepel a meghívottak között. Egy kis odafigyeléssel, 
ha a tulajdonos társa jelezte volna, hogy ı abban a Bt-ben tulajdonos, akkor nagy 
valószínőséggel, sıt biztos megnyerte volna a mezıberényi vállalkozás a munkát, és itt 
maradt volna a pénz. A legjobb ajánlatot ı tette, és lehet, hogy a következı árajánlatkéréskor 
a többi árajánlat drágább lesz, plusz még határidı is veszítve lesz. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, igaz, hogy hibák vannak, lehet ha több pályázat lenne, 
még több hiba lenne elkövetve, de lehet hogy kevesebb, mert nagyobb lenne a gyakorlat a 
lebonyolításban. Jelen esetben bízik abban, hogy lehet a meghatározott árhoz közeli 
összegben kivitelezıt találni a munkára.  
 
 
Körösi Mihály képviselı véleménye szerint elsırendő szempont az, hogy az elıírásoknak, 
jogszabályoknak megfelelıen dolgozzon a képviselı-testület és a testület munkáját ez irányba 
segítse a jegyzı. Mindig nagy gondot fordít arra a testület, ha lehet mezıberényi vállalkozókat 
támogasson, az a pénz visszaforogjon Mezıberénybe. Az érintett vállalkozó esetében az is 
elmondható, hogy igen sok ingyen munkával segítette az önkormányzat tevékenységét. El 
kellene kerülni az ilyen helyzeteket, rossz a vállalkozónak, rossz a testületnek is, és ha van 
mód és lehetıség, akkor elıtte ezeket a kérdéseket tisztázni kell, hiszen a képviselı-
testületnek tudása ebben nem volt.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı megszólíttatva érezve magát, kifejtette álláspontját, bár nem 
tiszte érdemben vitát folytatni a  kérdésekrıl. Az elıbbi napirendhez is lett volna egy-két 
gondolata, de marad a napirendnél. Tudni kell elıször is, hogy lenyilatkozta a pályázó fél, 
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hogy nincs összeférhetetlenség, másodsorban lenyilatkozta, hogy rendelkezik olyan 
kompetenciákkal, amelyekkel elláthatja a munkát. Tehát nem feladata senkinek ebben az 
eljárásban vizsgálni, hogy ı tervezhessen, ezeket ı lenyilatkozta. Ettıl kezdve teljesen 
jóhiszemően lehetett dönteni abban, ha már a mezıberényi vállalkozó adta a legolcsóbb 
ajánlatot, az támogatható. Úgy gondolja, sokkal hasznosabb lett volna, ha esetleg az ilyen 
jellegő észrevétel nem két-három héttel késıbb érkezik, hanem elıtte, mert aki ezt most tudja, 
valószínő tudta két, három hete is. Ha elıtte szólt volna, segítette volna a testület munkáját 
azzal az egy mondattal. 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett két határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
268/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete visszavonja 233/2014.(V.26.)sz. 
határozatát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
269/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete új eljárás keretében e határozat 
mellékletét képezı ajánlati felhívást tesz közzé a Mezıberény Város Hatályos 
Településrendezési Eszközeinek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált  
településfejlesztési  koncepcióról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 25-28 
fejezeteiben foglalt elıírásai alapján készülı  módosításhoz kapcsolódó tervezési feladat 
ellátására.  
Az ajánlati felhívást megküldi: 
- Trísius Kft. 5600 Békéscsaba, Garay u.8.  
- Fajzi Építész Stúdió Kft. 5600 Békéscsaba, Ybl Miklós u. 23. 
- MLR Kft. 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 4. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
(Az ajánlati felhívás e határozat mellékleteként a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kérte, hogy a napirend 
végén beszámolhasson bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl. 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elıadta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
döntésére lett bízva a helyi védelem alatt álló épületek felújításához támogatás nyújtása. Ezt a 
feladatát látta el a bizottság két pályázat esetében. Pályázati keret továbbra is rendelkezésre 
áll, még lehet pályázni.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a 
költségvetésben 2 millió Ft lett biztosítva a helyi védelem alatt álló épületek felújítására, 
melyre pályázni lehet, a pályázat elbírálása a bizottsága hatáskörébe került. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság az épített örökség helyi értékeinek védelmérıl szóló 28/2011.(X.25.) 
önkormányzati rendelet értelmében, átruházott hatáskörben  2014. június 17-i rendkívüli 
ülésén az Ipartestületi Székház,  2014. június 25-i ülésén „Berény” Étterem-szálloda Eötvös 
utcai részének felújításához 500.000 - 500.000,-Ft vissza nem térítendı támogatást biztosított. 
Felhívta a figyelmet, hogy a helyi védelem alatt álló épületek felújítására lehet még pályázni,  
erre az évre 1millió Ft-os kerete van még a bizottságnak. 
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként közölte, a rendelet értelmében rövidesen alá fogja 
írni a támogatási szerzıdéseket.  
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az ügyfél kiszolgálásban bekövetkezı 

változásokról       
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı az írásos anyagból kiemelt egy-két gondolatot. Jelentıs változást 
hozott a hivatal életében 2013. január 1., amikor a járási hivatalok kialakításra kerültek és oda 
egy jelentıs feladatkör átkerült. Velük együtt arányosan a létszám is csökkent, 9 fı került át a 
polgármesteri hivataltól a járáshoz. Volt olyan kollega, aki átkerült, de a feladat egyik fele itt 
maradt, ezekre megoldást kellett találni. Bízik abban, mivel Mezıberényben maradt járási 
hivatalnak kirendeltsége, az ügyfelek kevésbé érzékeltek átállási nehézségeket. A két hivatal 
között példaértékő munkakapcsolat van, ezt igyekszik is megerısíteni minden fórumon. 
Megjegyezte viszont, hogy több kritika érkezett azzal kapcsolatban, hogy a gyámügyi 
eljárások során az ügyfelekkel nem megfelelı hangvételben bánnak a kollegák. Nagyon sok 
ügyfél még nem érzékelte azt, hogy szétvált a polgármesteri hivatal és a gyámhivatal. Abban 
az esetben, ha pl. gyámügyintézés során panaszuk van, a jegyzı nem tud segíteni, a járási 
hivatalhoz tartozik az ügytípus. Természetesen, ha a polgármesteri hivatal ügyintézéssel van 
probléma azt jelezzék felé, ezzel kapcsolatban tett is egy-két gondolatot az írásbeli 
összefoglalóban. 5 és 10 közötti az az esetek száma, amikor ügyfél felkereste, mert nem volt 
elégedett az ügyintézés hangnemével, színvonalával. Minden esetben személyesen járt utána 
mi hogy történt. Azt sem mondja, hogy nem volt olyan szituáció, amikor esetleg az ügyintézı 
kollega volt a „ludas”, de azt sem mondaná, hogy többségében ez jellemzı. Ugyanakkor azt 
kérte az ügyféltıl, hogy írásban tegye meg panaszát, de ez egyetlen egy esetben sem történt 
meg. Problémaként merült fel az utóbbi idıben, hogy néhányan sérelmesnek tartják azt, hogy 
a hivatal és az ügyfél között egy nagyon kimért, szinte utasításos hangvételő kommunikáció 
történik. Ezt a 2004. évi KET hozta be a közigazgatásba, a döntés végzések és határozatok 
útján történik. Értékes kritikaként kapta a Szociális és Egészségügyi Bizottságtól, hogy a 
szociális iroda munkáját jobban elemezgethette volna. A szociális iroda elég jelentıs 
ügyfélforgalmat bonyolít, nagy ügyiratszámot visz végig. Eléggé sérülékeny ügyfelekkel 
érintkeznek, nagy odafigyelést igényel. Korábban elég leterhelt volt az iroda, de úgy gondolja 
a mostani idıszakra ez oldódott. Személyesen szokott kommunikálni az iroda dolgozóival, 
hogy fokozott figyelemmel próbáljanak az ügyfelek felé fordulni. Vannak egyedi nehézségek, 
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kritikák, de összességében úgy látja, igen jól látják el feladatukat, hasznos tagjai a hivatalnak. 
Megemlítette, hogy egyes jogszabályok végrehajtásai, annak ellenırzése jelentısen 
szigorodott, az ügyfél büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkozik, anyagi vonzata van, ha 
szabálytalanul történik. Kiemelte, hogy kapott kritikát azzal kapcsolatban, hogy a 
polgármesteri hivatalban nagyon sok idegen dolgozik. Tények mutatják, hogy 2012. január 1. 
óta a polgármesteri hivatalban 15 álláshely lett hirdetve, ebbıl 13 mezıberényi munkavállaló. 
Az ügyfeleket érzékenyen érintı terület az adó. Az adóvégrehajtásra a képviselı-testületnek a 
bizalmából kapott a hivatal egy munkavállalót, elég nagy mennyiségő munkát el is végzett az 
új kollegával az adócsoport. Sajnálatos, hogy erre kell figyelmet fordítani, de nem azért mert 
alapvetıen nem lenne jó a lakosoknak az adózási készsége, de el kell követni mindent azzal 
kapcsolatban, hogy azok a kintlévıségek, amelyeket egyébként kénytelen betervezni 
költségvetésébe az önkormányzat, azok minél nagyobb mértékben bekerüljenek a büdzsébe. 
Összességében úgy ítélte meg, hogy a polgármesteri hivatalban van egy jelentıs olyan 
munkavállalói, tisztviselıi kör, aki magas színvonalon látja el a feladatát. A hivatal egészére 
igaz az, hogy jó szakmai színvonalon látják el a feladatot, bízik abban, hogy ez a jövıre nézve 
még jobb lesz. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, bizottsága 
megállapította, hogy a beszámoló tagolt, jól olvasható, ír az elızményekrıl, törvényi 
változásokról, technikai, személyi feltételekrıl. A testület elıtt zajlik a munka, jó munkaerık 
vannak a hivatalban. Annyi kifogása volt a bizottsági ülésen, hogy több területet kihagyott  
(titkárság, szociális iroda, vagyongazdálkodás, beruházás) beszámolójából a jegyzı úr, holott 
az önkormányzati törvény elıírásának kell eleget tenni a beszámolással. Megköszönte a 
szociális irodáról elmondottakat. Az ügyfélfogadásról volt még szó ülésükön, javult, de azért 
nem teljesen jó, valami máson kellene gondolkodni, hogy az ügyfelek ne a folyosón várjanak, 
illetve ne minden ügyintézıt zavarjon az ügyfelezés.  A jegyzı úr részérıl kiemelte volna, 
hogy aljegyzı nélkül dolgozik, remélhetıleg hamarosan visszajön szülési szabadságáról és 
akkor még kevesebb hiba lesz az elıkészített anyagokban. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága is 
elfogadásra ajánlja a beszámolót. Az anyagból kiemelte, hogy lehetıség van az elektronikus 
ügyintézésre is, és ezt kevesen veszik igénybe. Felhívta a figyelmet a lehetıségre, kevesebb 
várokozással lehet elintézni dolgokat a Városházán. Elhangzott, hogy az írásbeli 
kommunikáció eléggé „katonás”, ezt kívánja meg az ügyintézés, a törvényesség, azonban a 
szóbeli kommunikáció lehet udvarias mind két oldalról. Személy szerint megköszönte a 
hivatalban dolgozók munkáját. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke szintén a beszámoló 
elfogadását tolmácsolta bizottsága részérıl. Egy óriási változásokat igénylı közigazgatási 
reformon van túl a hivatal, a zökkenımentességért köszönet jár a hivatalnak, 
hivatalvezetınek.  Bizottságának legfıbb kapcsolata a pénzügyi irodával, adócsoporttal van, 
illetve a titkársággal, bizottsági összekötıvel, akirıl maradéktalanul csak jót tud mondani, 
nagyon jó a kapcsolat, segítik a bizottság munkáját. Az, hogy vidékiek dolgoznak a 
Városházán annak tudható be, hogy a járási hivatalban több az idegen munkavállaló.  
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Kovács Edina képviselı kiemelte, hogy a közigazgatási rendszerváltozások, mind a 
könyvelés, pénzügyi elszámolások, költségvetés-tervezés változásai nagy terhet róttak a 
hivatal dolgozóira, akik véleménye szerint megállják a helyüket minden feladatban. Mint 
intézményvezetınek és kollegáinak is jó tapasztalataik vannak az együttmőködésben. 
Megköszönte munkáját a hivatalvezetésnek, titkárságon dolgozóknak, az összes osztályon 
dolgozónak.  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy mind a négy bizottság elfogadásra ajánlotta a 
beszámolót. A bizottsági üléseken elhangzott kiegészítésekkel együtt, de önmagában is reális 
képet mutat a hivatal munkájáról szóló beszámoló, és különösen a kiegészítésekkel együtt 
önkritikus is. Vannak korlátok, javítani valók, de eredmények is vannak. A pénzügyi osztály 
olyan szinten dolgozik, hogy más járási székhelyő településrıl jöttek tanulni, átvenni, hogy 
hogyan kell az idei évben könyvelni, a költségvetést a helyére tenni. A hivatalban nagyon 
komoly és fegyelmezett munka folyik. A hivatal és járás elkülönülését talán egyértelmőbben 
kellene jelezni az aulában. Van arra is példa, hogy vidékiként ide pályázó munkavállaló már 
mezıberényi lakos, remélhetıleg elıbb-utóbb sor kerülhet ez más személyek esetében is. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, a bizottságok kiegészítésével, megköszönve a 
végzett munkát. Remélhetıleg a lakosság részérıl is többen vannak azok, akik köszönetüket 
fejezik ki, és kevesebben akik elégedetlenek a hivatal munkájával. A hivatal igyekszik ügyfél 
barát lenni, minél több mindent olyan szintre hozni, hogy az ügyfeleknek kevesebbet kelljen 
várakozni, de cél az is, hogy az ügyintézık felesleges leterhelést ne kapjanak. A jegyzı úr 
nagyon sokat egyeztetett a hivatal dolgozóival annak érdekében, hogyan lehetne a lehetı 
legjobban átszervezni a feladatokat, elosztani a munkát. Kérte a képviselı-testületet fogadja el 
a beszámolót. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
270/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról, az ügyfél kiszolgálásban bekövetkezı változásokról szóló beszámolót, 
megköszönve végzett munkájukat. 
 
                
IV./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja elmondta, hogy évek óta 
készül beszámoló a sportéletrıl. Mivel anyagilag is támogat az önkormányzat 12 egyesületet, 
szívesen veszi tájékoztatásukat. Kiemelte, hogy a kézilabda csapat megnyerte a bajnokságát, 
az asztalitenisz magasabb osztályba lépett. A kosárlabdánál visszalépés volt, a futball 
csapatnak talán sikerül maradnia a megye I. osztályban. Sajnálatos, hogy a focival foglalkozó 
két klub nem tudják megoldani gondjaikat. Ebben az évben a városban fellelhetı 
sportegyesületek, nagyobb csoportokat megmozgató szervezıdések is meg lettek keresve, 
felkérve munkájuk megismertetésére. Mozgáskultúrával rendelkezik a néptánc, mazsorett, de 
nem tudja ide sorolni, mint ahogy a lovas egyesületet sem, nem szerepelnek a tájékoztatásban. 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke örömmel vette, hogy a 
beszámolóban azok az egyesületek is megemlítésre kerültek, akik nem tartoznak az 
önkormányzat által támogatott egyesületek közzé, de igen nagy tömegeket mozgatnak meg, 
élen járnak az egészséges életmód fenntartásában. A jelenlévık tájékoztatása érdekében 
kiemelt egy-két, az idısebbek, fiatalok sportolását segítendı lehetıséget. A beszámolót az 
Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
 
Harmati László képviselı is elfogadásra ajánlotta a beszámolót, köszönet illeti a sportban 
tevékenykedı, a sportot népszerősítı szakemberek munkáját. Egyre többen jönnek rá, hogy a 
sportnak egészségmegırzı hatása van. A versenysportról leírt beszámolók közül többet 
hiányosnak, néhány helyen tévesnek ítélt meg. Konkrét helyezésrıl szívesen olvasott volna. A 
labdarúgásnál a leírtak ellenére kiesı helyen végeztek a megye I. osztályban, nehéz 
helyzetben vannak, talán a labdarúgás erıit összpontosítani kellene, a diáksporttal lehetne 
megoldást találni, de a két egyesület között nincs összhang ez ügyben. Visszalépés történt a 
kosárlabdában, tudomása szerint a nıi kosárlabda szakosztály nem mőködik. Üde színfolt a 
nıi kézilabdások sikere, az asztaliteniszezık is megnyerték a bajnokságot, de a 
legeredményesebb szakosztály most a biliárd egyesület. A beszámolóból is megállapítható, 
hogy a sportban sokan tevékenykednek, és dicséretes, hogy a szabadidısportban nagyon 
sokan részt vesznek. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı alaposnak ítélte meg a beszámolót, nem csak a klubok, 
egyesületek, hanem az önszervezıdı csoportok életérıl tájékozódhatnak az érdeklıdık. 
Látszik, hogy a város szívén viseli a sportolni vágyó emberek sorsát, ha anyagilag nem is, de 
a hely lehetıségével segítséget nyújt. Kiskortól egészen az idısebb korig mindenki 
megtalálhatja a saját magának szimpatikus sportot. Egyre többen rájönnek arra, hogy a 
sportnak milyen egészségmegırzı hatása van, a fiatalok esetében a fegyelemre nevelésre is 
igen nagy jelentıséggel bír. Az önszervezıdı csoportok versenyeken is részt vesznek, 
példaként a gimnáziumban mőködı testépítı szakkört hozta fel, akik diákolimpiai 
bajnokságot nyertek. A város lakosságát arra biztatta, hogy ne csak az eredményekért, saját 
maguk érdekében sportoljanak, megéri. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı gratulált a beszámoló elkészítéséért, mindenre kitér. Az 
önszervezıdı egyesületek sok lehetıséget biztosítanak, idısebb korban is mozogni kell.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megköszönte az elıterjesztınek a benyújtott beszámoló 
elkészítését, nagy munka van mögötte. A honlapon bárki elolvashatja, az utókornak értékes 
lehet. A sport támogatása a város részérıl önként vállalt feladat. Jelezte, hogy még mindig 
hiányolja a sporthorgászat és a vadászat beszámolóját, a koronglövészet pl. olimpiai szám. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a jelzésre reagálva 
elmondta, hogy lehetısége volt minden sportszervezetnek leadni a beszámolóját, meg lettek 
keresve. Az anyag a beadott tájékoztatások szerint készült. 
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Siklósi István polgármester a labdarúgással kapcsolatban, mint szurkoló azt látja, hogy fél 
profizmus és a széthúzás az, ami nem engedi, hogy nagyobb eredményt érjenek el. Harmati 
László képviselı úr a labdarugó elnökségnek tagja, nyilván tudja pontosan milyen problémák, 
gondok vetik fel a fejüket. Sajnos ez országos jelenségnek is mondható, de helyben a 
széthúzás, nem egyezés a legnagyobb problémája a mezıberényi labdarúgásnak. Az örömteli, 
hogy városi szinten hatalmas, sokrétő mozgásteret biztosítanak a sporttal foglalkozó civilek a 
lakosságnak. 23 szervezet lett felsorolva a beszámolóban, olyan 30%-ra tehetı a mozgásra 
bírt városlakók száma. Az egészségmegırzés, a szabadidı hasznos eltöltése szempontjából 
fontos a sport. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a sporttal foglalkozók, a 
beszámoló elkészítıinek munkáját, elfogadásra ajánlotta az anyagot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
271/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Sportéletérıl szóló 
beszámolót elfogadja. Megköszöni a sport területén, a mozgás, az egészséges életmód 
népszerősítése érdekében dolgozók tevékenységét, munkáját. 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrıl szóló rendeletalkotás 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy  támogatás keretében – akárcsak a tavalyi évben –
197 rászorult gyermek számára ingyenes ebédet tud az Önkormányzat biztosítani, az 
étkeztetés térítési díját rendeletben kell szabályozni. Három szakbizottság is tárgyalta az 
anyagot, elfogadásra javasolják. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) 
szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
22/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrıl 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
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V/2. Helyi elismerésekrıl szóló rendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, a rendelet módosításának célja, hogy posztumusz 
elismerést lehessen adni elhunyt személyek családtagjai részére.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága döntésérıl 
számolt be. A rendelet módosítását javasolják azzal a kitétellel, hogy a posztumusz 
kitüntetésre 2014-ben július 15-ig lehessen javaslattal élni, hogy ez évben is ki lehessen 
osztani a díjat. A jövıre nézve együtt menne  a kétféle  elismerés. 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság módosításával bocsátotta 
szavazásra a rendelet-tervezetet. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) 
szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
23/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelete 

a helyi elismerésekrıl szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
V/3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet, valamint SZMSZ 

módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a méltányossági 
közgyógyellátást is rendeletben kell szabályozni. Elsı körben a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság hatáskörébe lett utalva, de a rövid határidık betartása miatt olyan sürgısséggel 
kellene összeülnie a bizottságnak, hogy kivitelezhetetlen lenne, így a polgármesterhez 
delegálná a feladatot a képviselı-testület a módosítással.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként 
elmondta, lehetıség lesz méltányossági közgyógyellátás igénylésére, amit a hivatalhoz kell 
beadni. Az alanyi, normatív módon járó ellátást a gyámhivatal (járás), a méltányossági ellátást 
a hivatal (önkormányzat) fogja adni. Nem egy nagy réteget fog ez érinteni, de aki ebbe a 
kategóriába esik, igényelje. A szociális törvény leírja az egésznek a menetét, de kérte, hogy a 
részletes feltételek leírása a Mezıberényi Hírmondóban is jelenjen meg. 
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Siklósi István polgármester a módosítással átdolgozott rendeleteket szavazásra bocsátotta, az 
SZMSZ-ben a polgármester feladat és hatásköre kiegészítésre kerül az ügytípusokkal. A 
rendelet megalkotásához minısített többségi (7igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
24/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
25/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelete 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete.) 
 
 
V/4. Vagyonrendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a Boldisháti erdıtelepítés okán kellett a rendeletet 
módosítani. Szántóból kerülnek át erdı mővelési ágba a területek. A rendelet megalkotásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
26/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete.) 
 
 
V/5. Átcsoportosítások 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén elfogadásra ajánlott 
határozati javaslatokat kérte elfogadni. Az elıterjesztés átláthatóan tartalmazza az átvezetni 
valókat.   
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
272/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            081041-0 kf. a Versenysport-és utánpótlás nevelés tev. támogatásán 
            belül a tartalék alapot Nonprofit szervezeteknek…Egyéb mők. célú 
            tám. ÁHT.-n kívülre KÖT K:511/ elıirányzatot                    csökkenti :206 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
            081041-0 kf. a Versenysport-és utánpótlás nevelés tev. támogatásán 
            belül: Nonprofit szervezeteknek…Egyéb mők. célú tám. ÁHT.-n  
            kívülre KÖT K:511/  elıirányzatot                                         megemeli:  60 E Ft-tal 
            084043-0 kf. a Iskolai diáksport tev. támogatásán 
            belül: Nonprofit szervezeteknek…Egyéb mők. célú tám. ÁHT.-n  
            kívülre KÖT K:511/  elıirányzatot                                        megemeli: 146 E Ft-tal 
B.) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 

 Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                     
igénybevétele mőködési célra,/B8131/ ei.-át                                  megemeli:     505 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
       Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                         megemeli:      505 E Ft-tal 
       011130-0  kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
       jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 
       Elızı ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó mőködési bevétel 
       visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás, Egyéb dologi kiad:/K355/KÖT 
       / 365 E Ft: FHT és Óvodáztatási tám. egyenlegének,ill.140 E Ft 
       Egyszeri gyvt. tám.-nak visszafizetése./ 
C.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:  066020-17 kf. adatainak csökkentésével és a 
066020-61 kf. adatainak megemelésével, az alábbi korrigálandó tételekre vonatkozóan: 
- Strandmedence javítása(csempézés)147/2014.(04.04.)sz. hat: 4965 E Ft 
- Strandmedence javítása(mőanyag rácsok készítéséhez,szerszám 
vásárlása)149/2014.(04.04.)sz.és151/2014.(04.04.)sz. határozatok: Bttó:1270  E Ft 
- Strandmedence javítása(mőanyag rácsok készítése: 
149/2014.(04.04.)sz. határozat Bttó: 635 E Ft 
D.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  bevételi elıirányzatán belül: 
042120-0 kf. Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as kódszámú” az alföldi 
tanyák,valamint tanyás térségek megırzése és fejl. érdekében a települési és térségi 
fejlesztések,támogatására pályázati támogatás és  sajátforrás biztosítás: 
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Központi kv.-i sz.-tıl felh.c. tám.bev. 
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT-belülrıl/B25/ KÖT ei.-t megemeli:  2202 E Ft-tal 
ezen belül: 
- 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, 
 rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök 
 beszerzése: /Pályázati bevételi elıirányzat csökkentése:103 E Ft-tal. 
- 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati 
fejlesztésekre; 
/Pályázati bevételi elıirányzat                  megemelése:2305 E Ft-tal. 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
           /Mőködési célú elıirányzatát                                                 csökkenti: 103 E Ft-tal 
           042120-0 kf. Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as 
           pály: - 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantart... 
           Pályázati bevételi elıirányzat csökkentése,fedezetére.: 
 
          - 042120-0 kf. Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as 
           pály: - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását 
           biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 
           Ingatlanok beszerzése létesítése:/K62/ ei.-t.                        megemeli: 1815 E Ft-tal 
           Beruházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ ei.-t.               megemeli:  490 E Ft-tal   
           Változás: + 2305 E Ft(1815 E Ft,490 E Ft,2305 E Ft)KÖT 
          - 042120-0 kf. Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as 
           pály: - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását 
           biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 
           Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/K64/ei.-t.        csökkenti: 202 E Ft-tal 
           Változás: -202 E Ft (-202 E Ft, 0 E Ft,-202 E Ft)KÖT. 
           Ingatlanok beszerzése létesítése:/K62/ ei.-t.                        megemeli: 202 E Ft-tal 
           Változás: +202 E Ft (+202 E Ft, 0 E Ft,+202 E Ft)KÖT. 
E.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 016010-1.kf. Országgyőlési,önkormányzati és európai  
            parlamenti képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
           /Országgyőlési k.v./ 
            A HVI vezetı tiszteletdíj elıirányzatának biztosítása. 
            /Központi költségvetési szervektıl mőködési  
           c. tám.bev./ Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ÁHT.-n  
           belülrıl /B16/ KÖT elıirányzatát                                           megemeli: 95 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
 Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                       megemeli: 75 E Ft-tal 
            Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                    megemeli: 20 E Ft-tal 
            A HVI vezetı tiszteletdíj elıirányzatának biztosítása. 
            016010-1.kf     /.Országgyőlési k.v./ 
           / Állományba nem tart tisztelet,szerzıi díja 
           * Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem  
           saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások…/K122/KÖT 
F.) 
és ezzel egyidejőleg: 
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2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
            016010-2.kf. Országgyőlési,önkormányzati és európai  
            parlamenti képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 
            /EU.parlamenti k.v./KÖT.           
 Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                         csökkenti:   1  E Ft-tal 
            Dologi kiadások /K3/elıirányzatát                                          megemeli:   1  E Ft-tal 
            016010-2.kf     /EU.parlamenti k.v./ 
            Elıleg ei. korrekciója a tényleges adatok alapján 
G.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 016010-2.kf. Országgyőlési,önkormányzati és európai  
            parlamenti képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
           /EU.parlamenti k.v./ 
           1 fı SZSZB tag normatívájának többletként történı igénybevétele. 
           /többlet kiadás érvényesítése miatti kieg./ 
           /Központi költségvetési szervektıl mőködési  
           c. tám.bev./ Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ÁHT.-n  
           belülrıl /B16/ KÖT elıirányzatát                                              megemeli: 25 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
 Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                         megemeli:  20 E Ft-tal 
            Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                      megemeli:     5 E Ft-tal 
            1 fı SZSZB tag normatívájának többletként történı igénybevétele. 
            /többlet kiadás érvényesítése miatti kieg./ 
            016010-2.kf     /EU. parlamenti k.v./ 
           / Állományba nem tart tisztelet,szerzıi díja 
           * Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem  
           saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások…/K122/KÖT 
H.) 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
       091140-0 kf. Óvodai nevelés mőködtetési feladatai: KÖT 
        Dologi kiadások elıirányzatát                                                 csökkenti:     300 E Ft-tal 
       /Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagbeszerzés:Üzemeltetési 
        anyagok beszerzése:K312/ 
és ezzel egyidejőleg: 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
       091110-0 kf. Óvodai nevelés szakmai feladatai:KÖT 
       Kisértékő tárgyi eszköz besz. Beruházás elıirányzatát             megemeli:     300 E Ft-tal                                                                
       ezenbelül: 
       Egyéb tárgyi eszk.:/K64/:                     236 E Ft. 
       Beruházási célú elızetesen felsz. Áfa:   64 E Ft 
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 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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273/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata, kiadási elıirányzatán belül: 
 Kormányzati funkciók közötti változás:066020-0 kf. dologi kiadások adatainak 
csökkentésével 
 és a 013350-0 kf. dologi kiadások adatainak megemelésével: 
 066020-0 kf:Város-, és községgazdálkodás 
 Gázenergia szolgáltatási díjak,Közüzemi díjak 
 /K331/:KÖT                                                                                    -150 E Ft/Ei. csökkentése/ 
Mőködési célú elızetesen felszámított le nem vonható Áfa 
Mőködési célú elızetesen felszámított Áfa/K351/ KÖT                    -41 E Ft/Ei. csökkentése/                   
 és ezzel egyidejőleg: 
  013350-0 kf: Az önk. vagyonnal valógazd, kapcs. fel./Nem lakó in. bérbe. ad. üzemleltetés/ 
 Gázenergia szolgáltatási díjak,Közüzemi díjak 
  /K331/: ÖNK                                                                                 +150 E Ft/Ei. megemelése/ 
Mőködési célú elızetesen felszámított le nem vonható Áfa 
Mőködési célú elızetesen felszámított Áfa/K351/ÖNK                    +41 E Ft/Ei. megemelése/ 
B.) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
        066020-11 Közv. szolg. ÁHT-n kiv (Lak telefon tovsz.) 

ÁHT. -n kívülre továbbszámlázott közvetített szolg. bev. 
Közvetített szolgáltatások értéke/B403/ ei.-át                        megemeli:     200 E Ft-tal 
Kiszámlázott egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg. Áfája. 
Kiszámlázott Áfa/B406/ ei.-át                                                megemeli:       54 E Ft-tal 
Lakossági telefon d. továbbszámlázása.ÖNKÉNT. 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
       066020-11 Közv. szolg. ÁHT-n kiv(Lak telefon tovsz.) 

ÁHT. -n kívüli  közvetített szolgáltatás 
Közvetített szolgáltatások /K335/ ei.-át                                  megemeli:     200 E Ft-tal 

       Mőködési célú elızetesen felszámított levonható Áfa 
       Mőködési célú elızetesen felszámított Áfa/K351/  ei.-át       megemeli:        54E Ft-tal 

Lakossági telefon d. továbbszámlázása. ÖNKÉNT. 
C.) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
       066020-4 Alföld-víz felújítási és karbantartási munkái. 

Bérleti és lízingdíj bevételek. KÖT 
Szolgáltatások ellenértéke  /B402/ ei.-át                                megemeli:     153 E Ft-tal 
Kiszámlázott egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg.Áfája. 
Kiszámlázott Áfa/B406/ ei.-át                                                megemeli:       41 E Ft-tal 

és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
          066020-4 Alföld-víz felújítási és karbantartási munkái. 
          Felújítások: Alfıld-víz Zrt. hálózati és felújítási munkák 

   Ingatlanok felújítása/K71/ KÖT ei.-át                                   megemeli:     153 E Ft-tal 
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   Felújítási c. elızetesen felsz. Áfa /K74/ KÖT ei.-át              megemeli:       41 E Ft-tal 
D.) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 

900020-0 kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT.-n 
kívülrıl./Közhatalmi bevételek: bevételi elıirányzatán belül,/B3/ KÖT 

Korábbi évek megszőnt adónemei áthúzódó fizetéseibıl befolyt bev. 
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:/B355/ ei.-át                   csökkenti: 50 E Ft-tal  
/Vállalkozók komm. adója/ 

és ezzel egyidejőleg: 
       Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók:/B33/    ei.-át           megemeli:50 E Ft-tal 

/Vállalkozók komm. adója/ 
E.) 
2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi elıirányzatán belül:  
        011130-0 Önk. Hiv. Igazg. tev.  
        Egyéb bírságok, Egy. közhatalmi bevételek,/B36/ ei.-át   KÖT csökkenti:  123 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi elıirányzatán belül:  
        011130-0 Önk. Hiv. Igazg. tev. Mőködési bev. KÖT. 
       -ÁHT. -n belülre továbbszámlázott közvetített szolg. bev. 
       Közvetített szolgáltatások értéke/B403/ ei.-át                           megemeli:      20 E Ft-tal 
       -Kiszámlázott egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg. Áfája. 
       Kiszámlázott Áfa/B406/ ei.-át                                                    megemeli:       3 E Ft-tal 
       -Egyéb mőködési bevételek:/B410 / ei.-át                                  megemeli:   100 E Ft-tal 
F.) 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
       091140-0 kf. Óvodai nevelés mőködtetési feladatai:KÖT 
       ÁHT.-n kívüli betétek után kapott kamat bev. 
       Kamatbevételek/B408/ ei.-át                                                      megemeli:       5 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
       091140-0 kf. Óvodai nevelés mőködtetési feladatai:KÖT 
       Dologi kiadások:Pénzügyi,befektetési szolg. díjak 
       Egyéb szolgáltatások:  ei.-át                                                        megemeli:       5 E Ft-tal 
G.) 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
096010-0 kf. Óvodai intézményi étkeztetés bevételei: KÖT 
       Áfa visszatérítése/B406/ ei.-át                                                 megemeli:       929 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
       091110-0 kf. Óvodai nevelés szakmai feladatai:KÖT 
       Munkaadókat terh.jár.  és szociális. hj. adó.        ei.-át            megemeli:       929 E Ft-tal                                                
H.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata, kiadási elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:900020-0 kf. adatainak csökkentésével és a 
031030-0 kf. adatainak megemelésével: 
Igazgatási szolgáltatási díjak,Egyéb közhatalmi bevételek/B36/KÖT:                     6700 E Ft 
I.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata, kiadási elıirányzatán belül: 
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       084032-0 kf.Civil szervezetek program támogatása. 
       Önkormányzati tám. biztosítása/Egyéb civil szervezetek,  
       Városi rendezvény támogatása ei.-át                                              csökkenti: 365 E Ft-tal 
KÖT Nonprofit szervezeteknek egyéb mőködési célú támogatások  
       nyújtása-Egyéb mőködési célú támogatások 
       államháztartáson kívülre /K:511/:-365 E Ft 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
        018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)            megemeli: 365 E Ft-tal  
és ezzel egyidejőleg 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
       018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)            megemeli:    30 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
      018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)   megemeli: 335 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
      Dologi kiadási/K3/ elıirányzatát                                                  megemeli:    30 E Ft-tal 

- Nyári napközis tábor 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
      Dologi kiadási/K3/ elıirányzatát                                                  megemeli:  335 E Ft-tal 
     - Városi Gyermeknap : 25 éve Város Mezıberény             70 E Ft 
     - III. Dalos találkozó                                                            20 E Ft                                          
     - Városi ünnepségek jeles napokhoz kötıdıen:                  20 E Ft 
     - Alap ag. besz.a Népi Díszítımővészeti Kör által  
       elkészítendı hímzett ajándéktárgy kollekcióhoz:              75 E Ft 
     - XXV. Országos Origámi Találkozó:                                 30 E Ft 
     - A Mezıberényi Mazsorett Együttes számára  
       magyaros fellépı ruha besz.:                                              80 E Ft 
     - Petıfi versondó verseny:                                                    20 E Ft 
     - Múzeumi Esték elıadás sorozat megrendezése  
      5 alkalommal/ A 25éves Mezıberény Városhoz, 
      az I. világháborús és Hentz Lajos évfordulóhoz  
      kapcsolódó elıadások megtartása.                                       20 E Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
                        Kissné Wagner Mária intézményvezetı, 
                        Kovács Edina igazgató. 
                        Smiriné Kokauszki Erika igazgató 

Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı, 

Határidı:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
274/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

Települési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 
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Önkormányzatok elsz. a kp-i költségvetéssel 018010-0 kf 
/B113/KÖT         megemeli: 800 E Ft-tal 

 (Óvodáztatási támogatás)   
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)    megemeli: 800 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 800 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások  
 104051-0 kf 

Családi támogatások /K42/KÖT megemeli: 800 E Ft-tal 
 (Óvodáztatási támogatás)  
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 Egyéb mőködési célú tám. bevételei államháztartáson belülrıl 
 Kp-i ktgvetési szervtıl mők. célú tám. bevételei /B16/ÖNK megemeli: 165 E Ft-tal 
(Klebelsberg Intézményfenntartó Mőv.okt. tandíj 30%-a 011130-0-03) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
 Mőködési célú tartalékok elıirányzatát K512  megemeli: 165 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/  és a Munkaa. terh. jár. 
  és szoc. hoz.adó /K2/ elıirányzatát  csökkenti: 80 E Ft-tal  
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 066020-0 korm.funkc. 63 17 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ÖNK és a Munkaa. terh. jár. 
  és szoc. hoz.adó /K2/ÖNK elıirányzatát  megemeli: 80 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 066020-27 korm.funkc. 63 17 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 
Felhalmozási célú önk.-i tám.-ok elıi.-át /B21/KÖT megemeli: 876 E Ft-tal 
Ebbıl:  
Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás:  78 E Ft 
Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás:  798 E Ft 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 876 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 876 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 Beruházás /K6/ elıirányzatát  megemeli: 78 E Ft-tal 
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 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ KÖT)    
 Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 
 Dologi kiadás elıirányzatát 
 (Szakmai anyagok beszerzése /K311/ KÖT)  megemeli: 798 E Ft-tal 
 Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
 Smiriné Kokauszki Erika 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
275/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

Mőködési célú központosított támogatás /B115/KÖT         megemeli: 4.443 E Ft-tal 
 018010-0 kf. Önk-ok elszámolása a kp-i ktgvetéssel 

(Nyári étkeztetés)   
és ezzel egyidejőleg : 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Dologi kiadások elıir.: 
 Egyéb szolgáltatások /K337/ KÖT megemeli: 3.498 E Ft-tal 

Mőködési célú elızetesen felsz. le nem vonható ÁFA 
 Mőködési célú elızetesen felszámított ÁFA /K351/ KÖT megemeli: 945 E Ft-tal 

011130-0 kf. Önk. ált. ig. tev. 
(Nyári étkeztetés)   

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/6. Mezıberény Város Önkormányzata fenntartásában lévı intézmények dolgozói részére a 

2014. második félévre esı cafetéria juttatás biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a költségvetés elfogadásakor a testület úgy 
döntött, hogy június végéig biztosítja a cafetériát az intézmények dolgozóinak. Jelenleg nem 
lehet megmondani, miként teljesíthetı második félévre, vissza kell majd térni rá. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság ülésen a pontatlanul megfogalmazott határozati javaslat kiegészítésre 
került,  az elsı mondat végére beírásra kerül a „napolja el”. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte, hogy a határozati javaslat határideje legyen kijavítva az 
augusztusi testületi ülésre, szeptember 30-a után már nem lesz ennek a testületnek tervezett 
ülése. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosítással bocsátotta szavazásra a határozati javaslatot.  
 



 35

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
276/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetésben az 
önkormányzat és a fenntartott intézményei tekintetében a II. félévre biztosítandó nem 
kötelezı cafetéria juttatásokról a 2014. I. félévi költségvetési adatok lezárását követı 
idıszakra napolja el. Az akkori pénzügyi/jövedelmi helyzetének ismeretében fog dönteni ezen 
juttatás II. félévre történı esetleges biztosításáról. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és az érintett vezetıket a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              érintett intézményvezetık  
Határidı: 2014. augusztus 25-i testületi ülés 
 
 
V/7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, a technikai módosításokat.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, amit az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
277/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberény Város 
Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak 
szerinti egységes szerkezető Alapító Okiratot.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/8. Tanyagondnok mentesítése a szolgáltatást igénybevevık aláírása alól 
 
Siklósi István polgármester a döntés meghozatalát kérte, legyen jogszabály alapján mentesítve 
a tevékenységi napló vezetése alól a tanyagondnok, a máshol gyakorlatként mőködı 
megoldást választva. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
a rengeteg adminisztrációs feladat alól javasolják mentesíteni a tanyagondnokot. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
278/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tanyagondnoki Szolgálat 
fenntartója mentesíti a tanyagondnokot – a tevékenységi napló vezetésével kapcsolatosan – a 
nyilvántartási lapon a szolgáltatást igénybe vevık aláírása alól, az 1/2000.(I.7.) SZCSM 
rendelet 39.§. (4) bekezdés és a 8. számú melléklet 9. pontjában foglaltak alapján. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
V/9. „Komplex belvízrendezési program-Mezıberény” vállalkozási szerzıdés 4. sz. 

módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az elıre nem látható körülmények miatt negyedszer is módosítani 
kérte a beruházás véghatáridejét, 2014. szeptember 30-ra módosulna. A kivitelezı már múlt 
hétre ígérte, hogy a városban az út, járdaátvágásokat helyreállítják, ez nem történt meg, ezért 
írásban ismét a kivitelezıhöz fordul. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester tájékoztatást kért a pótmunkákról. 
 
 
Siklósi István polgármester nagyobb munkaként említette a Belencéresi utca 
árokburkolatának (Vésztıi utcától Táncsics utcáig) elkészítését, valamint két szomszédos 
ingatlant érintıen (Szénáskert, Kereki utca) egy komoly mederburkolást kell elvégezniük. 
 
Más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
279/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Békés Drén Kft.-vel 
(5630 Békés, Petıfi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt, majd 2013. október 1 –én, 2013. 
november 28–án és 2014. április 30-án közös megegyezéssel módosított „Komplex 
belvízrendezési program – Mezıberény” címő Vállalkozási szerzıdésben szereplı kivitelezési 
határidıt 2014. szeptember 30.-ra módosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat 
a Vállalkozási Szerzıdés 4. számú módosításának aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/10. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı közölte, hogy a Magyar Államkincstár kezdeményezésére 
történtek meg a technikai jellegő módosítások. 
 



 37

 
Siklósi István polgármester határozathozatalt kért, mivel az újabb szabályozásokat le kell 
követni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
280/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak 
szerinti egységes szerkezető Alapító Okiratot.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/11. Az 559/2013(XII.20.) számú önkormányzati határozattal kapcsolatos törvényességi 

észrevétel 
 
 
Siklósi István polgármester a törvényességi észrevételt ismertette. Az önkormányzat 
szántóföldet cserélt legelıért, másrészt legelıt vásárolt azzal a feltett szándékkal, hogy ezeken 
a területeken ipari terület létesítését kívánja megvalósítani. A döntés ellen 
értékaránytalanságra hivatkozással törvényességi észrevételt tett a kormányhivatal. Részben 
azt kifogásolja, hogy a vett, illetve csereként kapott területeknél nem készült értékbecslés. Az 
önkormányzat a kormányhivatal elıdje, a közigazgatási hivatal határozatából tudta, hogy a 
területnek van egy kisajátítási értéke, a csere így értékarányosan történt meg. Az ipari terület 
Mezıberényben összességében lényegesen többet ér, mert munkahelyteremtéséhez adna 
lehetıséget, amennyiben lenne, de sajnos nincs. Az elmúlt 20-25 évben nem sikerült ilyen 
területet találni, kijelölni. Megjegyzendı, hogy az észrevétel a döntéshozataltól számítva 5 
hónap elteltével érkezett. A testület tisztában volt azzal 2013 decemberében, hogy mire 
kívánja a területet használni, az értékaránya hogyan alakul. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tudatta, hogy ebben a kérdésben milyen hibát követett el.  Úgy 
került elıterjesztésre az anyag, hogy a határozati javaslat nem volt megfogalmazva, de a 
fontos cél megvalósítása érdekében szerették volna a gyors lebonyolítást, hogy ne verjék fel 
az árakat, A döntés jó volt, amekkora hozadéka lehet a dolognak, mellette elenyészik a jelzett 
hiba. Egyeztetett a kormányhivatallal, a célt megismerve azt kérték, hogy a képviselı-testület 
újra döntsön a kérdésben, és amennyiben megerısíti szándékát, akkor azt veszik tudomásul, 
ha nem fogadják el a képviselık, felülbírálhatják saját döntésüket. A határozati javaslat 
elfogadását kérte. 
 
 
Siklósi István polgármester a két értékbecslés meglétével megállapította, hogy eltérnek 
összegszerőségükben, de arányaiban ugyanazt mutatják. Jó vásárt, jó cserét hajtott végre az 
önkormányzat. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke fontosnak tartotta a 
törvényesség betartását, de ahogy a jegyzı úr is utalt rá, igaz hogy írásban nem lett 
elıterjesztve a határozati javaslat, de döntéshozatalra megfogalmazásra került. Kifogásolják, 
hogy elızetes értékbecslés nem készült, de azért 2012-ben a közigazgatási hivatal már 
felértékelte a földterületet. A fı kifogás a nemzeti vagyon védelme lehetett, hiszen számtalan 
negatív példáról lehetett hallani. Megismerve az önkormányzat stratégiai célját, látható, hogy 
értéket nem veszít az önkormányzat és a nemzeti vagyont sem herdálja el, mert ebbıl egy 
értékesebb vagyon lesz. A bizottsági ülésen is elmondott indokokkal a bizottság támogatta, 
hogy a testület szavazza meg a határozati javaslatot. Amennyiben visszajön még egyszer, 
akkor érdemes lesz átgondolni megéri-e szembemenni a döntéssel. 2014 évtıl a földtörvény 
alapján nem biztos, hogy az önkormányzat vehette volna meg a területet, nem szerette volna, 
hogy üzletelés céljából más vegye meg a területet, és kiajánlja jóval drágábban. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kiemelte, arra is volt utalás, hogy nem történt döntés a mezei 
leltár kérdésében. A területet az önkormányzat mővelte, eladása tárcsázott állapotban történt, 
nem volt semmi mezei leltárra okot adó körülmény. Döntés azért sem született ebben, mert 
irreleváns volt a kérdés. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kitartott korábbi véleménye mellett, sajnál 5 hektár szántót 
odaadni 2 hektár gyepért, lehetett volna más formája, kisajátítani, megvenni. Az a terület ipari 
parknak elég kicsi.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a területen akár négy 30-50 fıs vállalkozásnak 
is helyet lehet biztosítani. Már 2001-ben arról tárgyalt a képviselı-testület, hogy a vasút 
melletti résznél kellene ipari területet kialakítani. Akkor ugyanerre a földterületre is volt vételi 
szándék, 38,20Ft/m2 ajánlatot tett a vevı. Még abban az évben az önkormányzat kiajánlott 
saját területeket ipari területekként a 38,20 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2-es áron belterületi 
ingatlannál, illetve 300 Ft/m2-es áron külterületi ingatlan esetében. Ezért is fenntartja a 2013. 
decemberi döntést, értékarányos cserét, vásárt tett az önkormányzat. A vételnél a nemzeti 
vagyonkezelınek elsıbbséget kellett biztosítani, nem jeleztek igényt, sem azt, hogy bármilyen 
aránytalanság lett volna. A munkahely lehetıségének biztosítása érdekében jónak tartja a 
testület döntését.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
281/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ismert célok értelmében nem ért 
egyet a Békés Megyei Kormányhivatal BEB/02/409-2/2014. ügyiratszámú törvényességi 
felhívásával és továbbra is fenntartja az 559/2013. (XII.20) számú határozatában foglaltakat. 
Kinyilvánítja, hogy az ismert piaci körülmények között nem áll fenn értékkülönbség a 
csereingatlanok között. Fenntartja továbbá azon szándékát, hogy a megszerzett területeken 
ipari ingatlanokat alakít ki, amellyel támogatni kívánja Mezıberény fejlıdését és segítséget 
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kíván nyújtani új munkahelyek teremtéséhez. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a határozatot a Békés megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/12. lejártaknál tárgyalva 
 
 
V/13. Önkéntes Tőzoltó Egyesület kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az önkéntes tőzoltók szeretnének a hivatásos 
tőzoltókkal egy kinti pihenıt kialakítani, az anyagköltséghez kérnek támogatást, a munkát 
elvégzik maguk. Terveik szerint a közelben lakók kényelmét is szolgálhatná a terület. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslattal élt a testület felé:  Mezıberény Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Önkéntes Tőzoltó Egyesület kérelmét 
támogatva 136.000,-Ft összeget biztosít Mezıberény, Liget tér 2/a. sz. alatt, a laktanya 
mögötti területen pihenıterület kialakításához a 2014. évi költségvetés (mőködési) tartaléka 
terhére. Szavazást kért róla. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
282/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Önkéntes Tőzoltó 
Egyesület kérelmét támogatva 136.000,-Ft összeget biztosít Mezıberény, Liget tér 2/a. sz. 
alatt, a laktanya mögötti területen pihenıterület kialakításához a 2014. évi költségvetés 
(mőködési) tartaléka terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
 
V/14. A „Békés megyei Ivóvízminıség-javító Program” önerı igazolásához meghozott 

15/2014.(I.27.) sz. határozat módosítása  
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy kevesebb önerıt kell biztosítani a 
településeknek a program megvalósításhoz, valamint a határidık módosítását szükséges 
elfogadni, 2014-ben kell a nagyobb, 2015-ben pedig a kisebb összeget biztosítani. Közel 6 
millió Ft-tal kevesebb az önerı, bár ezt formális dolognak tartja, hiszen a kormány 
kötelezettséget vállalt az önerı teljes 100%-os fedezetére Mezıberény város esetében is. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozathozatalt. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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283/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy a 15/2014.(I.27.) Kt. 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett 
pontjainak a változatlanul hagyásával:  
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” címő támogatott nagyprojekt 
önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program 
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminıség-javítás  
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerzıdés 1. sz. módosítása] és az 
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerzıdés 2. sz. módosítása], 
továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerzıdés 3. sz. 
módosítása], megfelelıen a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a 
Támogatási szerzıdés 3. sz. módosításával megegyezıen: 38.060.344.909,- Ft. A 
támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,967950% –a, de 
legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 
4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevı hatvanhat önkormányzat a 
BM EU Önerı Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 
Az önkormányzatra jutó 
összes saját forrás (forint) 

2014. év 

(forint) 
2015. év 

(forint) 

Mezıberény Város 
Önkormányzata 

123.865.670,- 82.931.624,- 40.934.046,- 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/15. Nyári diákmunka finanszírozási kérdései (sürgısséggel) 
 
Siklósi István polgármestertudatta, hogy a munkaügyi központtól érkezett információ szerint 
lehetıség nyílik arra, hogy július 1-tıl augusztus 31-ig tanuló jogviszonyban lévı diákokat 
foglalkoztasson az önkormányzat nyári munkára 1-1 hónap idıtartamban.16-25 év közötti 
fiatalok alkalmazhatóak, a bérköltséget az állam finanszírozza, ellenben a járulékok egy részét 
az önkormányzatnak, illetve intézménynek kell fedeznie. Az írásos kimutatást ismertette, és 
kérte az elıterjesztett határozati javaslatot megszavazni. Az összeg maximumként került 
meghatározásra, mert amennyiben a diákok nem voltak még soha sehol munkavállalók,  a 75 
eFt alatti rész után nem kell megfizetni a járulékot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
284/2014.(VI.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évi tartalék terhére maximum 
104.288,- Ft-ot biztosít nyári diákmunka önerejének fedezeteként. Felhatalmazza a 
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polgármestert, hogy a nyári diákmunka program keretében összesen maximum 10 fı 1-1 havi, 
napi 6 órás foglalkoztatását oldja meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
V/16. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy augusztus 20-án ünnepi testületi ülés keretében 
a díszpolgári címek kerülnek átadásra.  A rendes testületi ülés idıpontja augusztus 25. 
Napirendje: 1./ Beszámoló Mezıberény Város 2014. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl. 
2./ A Mezıberényben mőködı nemzetiségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 
szervezetek munkájukról tájékoztató. Rendkívüli ülés tartása szükséges lesz július hónapban 
pályázatbeadáshoz kapcsolódóan. 
 
 
Megköszönte a Kábel TV nézıinek, jelenlévıknek a figyelmet, az ülést befejezettnek 
nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 

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


