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JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. augusztus 26-án 
megtartott ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Debreczeni 

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

 
Nem vett részt az ülésen Szekeres Józsefné alpolgármester, távolmaradásának 
okát elıre bejelentette. 

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

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Külön köszöntötte 
Dr. Farkas Lászlót a Békési Járási Hivatal részérıl. Megállapította, hogy az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen 
van. Szekeres Józsefné alpolgármester korábban jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
ülésen. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Fesetıné Sipos Juditot bízta meg. 
 
Siklósi István polgármester ismertette a napirendi pontokat. A nyílt ülés utolsó bejelentése 
sürgıssége miatt került elıterjesztésre, nem tárgyalták a bizottságok. Megkérdezte a 
képviselıket, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban. 
 
Nagy Sándor képviselı kérte az intézményvezetık bérezésérıl szóló II/2. napirendi pont 
levételét. 
 
Siklósi István polgármester szavazásra tette fel a képviselı javaslatát. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
335/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Intézményvezetık bérezése 
(292/2013.(VI.24.) sz. határozat) tárgyú elıterjesztést (II/2.) az ülés napirendjérıl leveszi. 
 
Siklósi István polgármester ezek után kérte a napirendi pontok elfogadását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
336/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
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II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl      

II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók az 545/2012.(X.29.)sz., 87/2013.(II.25.)sz., 
97/2013.(II.25.)sz., 125/2013.(III.25.)sz., 139/2013.(III.25.)sz., 140/2013.(III.25.)sz., 
162/2013.(IV.29.)sz., 163/2013.(IV.29.)sz., 164/2013.(IV.29.)sz., 165/2013.(IV.29.)sz., 
166/2013.(IV.29.)sz., 167/2013.(IV.29.)sz., 183/2013.(IV.29.)sz., 189/2013.(IV.29.)sz., 
191/2013.(IV.29.)sz., 204/2013.(V.06.)sz., 205/2013.(V.06.)sz., 208/2013.(V.06.)sz., 
213/2013.(V.13.)sz., 217/2013.(V.13.)sz., 222/2013.(V.27.)sz., 227/2013.(V.27.)sz., 
232/2013.(V.27.)sz., 233/2013.(V.27.)sz., 234/2013.(V.27.)sz., 235/2013.(V.27.)sz., 
236/2013.(V.27.)sz., 237/2013.(V.27.)sz., 238/2013.(V.27.)sz., 239/2013.(V.27.)sz., 
240/2013.(V.27.)sz., 242/2013.(V.27.)sz., 245/2013.(V.27.)sz., 246/2013.(V.27.)sz., 
250/2013.(V.27.)sz., 253/2013.(V.27.)sz., 257/2013.(V.27.)sz., 261/2013.(V.30.)sz., 
262/2013.(V.30.)sz., 264/2013.(V.30.)sz., 270/2013.(VI.24.)sz., 271/2013.(VI.24.)sz., 
277/2013.(VI.24.)sz., 283/2013.(VI.24.)sz., 284/2013.(VI.24.)sz., 285/2013.(VI.24.)sz., 
286/2013.(VI.24.)sz., 287/2013.(VI.24.)sz., 288/2013.(VI.24.)sz., 289/2013.(VI.24.)sz., 
291/2013.(VI.24.)sz., 298/2013.(VI.24.)sz., 300/2013.(VI.24.)sz., 301/2013.(VI.24.)sz., 
302/2013.(VI.24.)sz., 307/2013.(VI.24.)sz., 308/2013.(VI.24.)sz., 314/2013.(VI.24.)sz., 
318/2013.(VII.19.)sz., 320/2013.(VII.19.)sz., 323/2013.(VII.19.)sz., 324/2013.(VII.19.)sz., 
325/2013.(VII.19.)sz., 327/2013.(VII.25.)sz., 328/2013. (VII.25.)sz., 329/2013.(VII.25.) sz., 
278/2013.(VI.24.)sz., 279/2013.(VI.24.)sz., 280/2013.(VI.24.)sz., 281/2013.(VI.24.)sz., 
282/2013.(VI.24.)sz., 290/2013.(VI.24.)sz., 293/2013.(VI.24.)sz., 294/2013.(VI.24.)sz., 
295/2013.(VI.24.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Levéve napirendrıl: Intézményvezetık bérezése (292/2013.(VI.24.) sz. hat.) 
II/3. Értéktár bizottság létrehozása (231/2013.(V.27.) sz. hat.) 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Beszámoló Mezıberény Város 2013. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
         III/1. Átcsoportosítások 

III/2. 2013. évi költségvetési rendelet IV. módosítása 
III/3. Beszámoló a 2013. I. félévi költségvetés teljesítésérıl          

IV./ Az önkormányzat fásítási programjának felülvizsgálata, egy élhetıbb és „zöldebb” 
kisvárosi modell kialakításának lehetısége 

V./ Bejelentések 
V/1. Építésügyi eljárásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
V/2. Lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
V/3. Bérlıkijelölési jogról lemondás BM OKF 
V/4. Konzorciumi megállapodás szúnyoggyérítésre 
V/5. Mónus Illés utcai lakosok kérelme 
V/6. KDNP Mezıberényi Szervezetének kérése – temetı rendben tartásához támogatás 
V/7. Közlekedésbiztonsági nap rendezvény 
V/8. Erdırészlet lábon történı eladása 
V/9. Szociális feladatok közös ellátása 
V/10. Mezıberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosítása 
V/11. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/12. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 

elhasználódás miatti törlési jegyzékeinek tudomásulvétele 
V/13. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ projekt elıfinanszírozási kérelme 
V/14. Térfigyelı rendszer 
V/15. 47-es, 46-os elkerülı út nyomvonal véleményezése 
V/16. „Európa a polgárokért!” pályázat benyújtása 
V/17. Egyéb bejelentés 
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I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a nyilvánosságot érintı, a 2013. június 24-i zárt, 
valamint a 2013. július 18-i rendkívüli, 2013. július 19-i rendkívüli, 2013. július 25-i 
rendkívüli és 2013. augusztus 16-i rendkívüli ülésen hozott határozatokat. Megjegyezte, hogy 
azonnali intézkedés miatt kellett ilyen sokszor rendkívüli ülést tartani a nyári idıszakban. 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
337/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. június 24-i zárt, valamint a 
2013. július 18-i rendkívüli, 2013. július 19-i rendkívüli, 2013. július 25-i rendkívüli és 2013. 
augusztus 16-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
Tárgy: I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos beszámolót a jelenlévık, Kábel TV nézık 
tájékoztatása érdekében. Az írásbeli beszámolót azzal egészítette ki, hogy 2013. július 8-án 
Kovács Istvánné Margit nénit Szekeres Józsefné alpolgármester köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából. Ezúton is hosszú, egészségben töltött éveket kívánunk neki. 
 
Észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte beszámolójának elfogadását.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
338/2013. (VIII.26.) sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
II./ napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
 
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók az 545/2012.(X.29.)sz., 87/2013.(II.25.)sz., 

97/2013.(II.25.)sz., 125/2013.(III.25.)sz., 139/2013.(III.25.)sz., 140/2013.(III.25.)sz., 
162/2013.(IV.29.)sz., 163/2013.(IV.29.)sz., 164/2013.(IV.29.)sz., 165/2013.(IV.29.)sz., 
166/2013.(IV.29.)sz., 167/2013.(IV.29.)sz., 183/2013.(IV.29.)sz., 189/2013.(IV.29.)sz., 
191/2013.(IV.29.)sz., 204/2013.(V.06.)sz., 205/2013.(V.06.)sz., 208/2013.(V.06.)sz., 
213/2013.(V.13.)sz., 217/2013.(V.13.)sz., 222/2013.(V.27.)sz., 227/2013.(V.27.)sz., 
232/2013.(V.27.)sz., 233/2013.(V.27.)sz., 234/2013.(V.27.)sz., 235/2013.(V.27.)sz., 
236/2013.(V.27.)sz., 237/2013.(V.27.)sz., 238/2013.(V.27.)sz., 239/2013.(V.27.)sz., 
240/2013.(V.27.)sz., 242/2013.(V.27.)sz., 245/2013.(V.27.)sz., 246/2013.(V.27.)sz., 
250/2013.(V.27.)sz., 253/2013.(V.27.)sz., 257/2013.(V.27.)sz., 261/2013.(V.30.)sz., 
262/2013.(V.30.)sz., 264/2013.(V.30.)sz., 270/2013.(VI.24.)sz., 271/2013.(VI.24.)sz., 
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277/2013.(VI.24.)sz., 283/2013.(VI.24.)sz., 284/2013.(VI.24.)sz., 285/2013.(VI.24.)sz., 
286/2013.(VI.24.)sz., 287/2013.(VI.24.)sz., 288/2013.(VI.24.)sz., 289/2013.(VI.24.)sz., 
291/2013.(VI.24.)sz., 298/2013.(VI.24.)sz., 300/2013.(VI.24.)sz., 301/2013.(VI.24.)sz., 
302/2013.(VI.24.)sz., 307/2013.(VI.24.)sz., 308/2013.(VI.24.)sz., 314/2013.(VI.24.)sz., 
318/2013.(VII.19.)sz., 320/2013.(VII.19.)sz., 323/2013.(VII.19.)sz., 324/2013.(VII.19.)sz., 
325/2013.(VII.19.)sz., 327/2013.(VII.25.)sz., 328/2013. (VII.25.)sz., 329/2013.(VII.25.) sz., 
278/2013.(VI.24.)sz., 279/2013.(VI.24.)sz., 280/2013.(VI.24.)sz., 281/2013.(VI.24.)sz., 
282/2013.(VI.24.)sz., 290/2013.(VI.24.)sz., 293/2013.(VI.24.)sz., 294/2013.(VI.24.)sz., 
295/2013.(VI.24.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az intézményekkel együtt összesen 75 darab 
határozatról van szó. A lejárt határidejő határozat végrehajtásának elfogadását szavazásra 
bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
339/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 545/2012.(X.29.)sz., 
87/2013.(II.25.)sz., 97/2013.(II.25.)sz., 125/2013.(III.25.)sz., 139/2013.(III.25.)sz., 
140/2013.(III.25.)sz., 162/2013.(IV.29.)sz., 163/2013.(IV.29.)sz., 164/2013.(IV.29.)sz., 
165/2013.(IV.29.)sz., 166/2013.(IV.29.)sz., 167/2013.(IV.29.)sz., 183/2013.(IV.29.)sz., 
189/2013.(IV.29.)sz., 191/2013.(IV.29.)sz., 204/2013.(V.06.)sz., 205/2013.(V.06.)sz., 
208/2013.(V.06.)sz., 213/2013.(V.13.)sz., 217/2013.(V.13.)sz., 222/2013.(V.27.)sz., 
227/2013.(V.27.)sz., 232/2013.(V.27.)sz., 233/2013.(V.27.)sz., 234/2013.(V.27.)sz., 
235/2013.(V.27.)sz., 236/2013.(V.27.)sz., 237/2013.(V.27.)sz., 238/2013.(V.27.)sz., 
239/2013.(V.27.)sz., 240/2013.(V.27.)sz., 242/2013.(V.27.)sz., 245/2013.(V.27.)sz., 
246/2013.(V.27.)sz., 250/2013.(V.27.)sz., 253/2013.(V.27.)sz., 257/2013.(V.27.)sz., 
261/2013.(V.30.)sz., 262/2013.(V.30.)sz., 264/2013.(V.30.)sz., 270/2013.(VI.24.)sz., 
271/2013.(VI.24.)sz., 277/2013.(VI.24.)sz., 283/2013.(VI.24.)sz., 284/2013.(VI.24.)sz., 
285/2013.(VI.24.)sz., 286/2013.(VI.24.)sz., 287/2013.(VI.24.)sz., 288/2013.(VI.24.)sz., 
289/2013.(VI.24.)sz., 291/2013.(VI.24.)sz., 298/2013.(VI.24.)sz., 300/2013.(VI.24.)sz., 
301/2013.(VI.24.)sz., 302/2013.(VI.24.)sz., 307/2013.(VI.24.)sz., 308/2013.(VI.24.)sz., 
314/2013.(VI.24.)sz., 318/2013.(VII.19.)sz., 320/2013.(VII.19.)sz., 323/2013.(VII.19.)sz., 
324/2013.(VII.19.)sz., 325/2013.(VII.19.)sz., 327/2013.(VII.25.)sz., 328/2013. (VII.25.)sz., 
329/2013.(VII.25.) sz., 278/2013.(VI.24.)sz., 279/2013.(VI.24.)sz., 280/2013.(VI.24.)sz., 
281/2013.(VI.24.)sz., 282/2013.(VI.24.)sz., 290/2013.(VI.24.)sz., 293/2013.(VI.24.)sz., 
294/2013.(VI.24.)sz., 295/2013.(VI.24.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
II/3. Értéktár bizottság létrehozása (231/2013.(V.27.) sz. határozat 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Képviselı-testület májusi döntése alapján 
kellett javaslatot tenni a 3 fıs Értéktár Bizottságra. A kulturális és épített örökség értékeit 
számba vették. Kisari Miklós és Körösi Mihály mellé javasolják Kovácsné Nagy Krisztina 
személyét, aki segít a gazdaság és élelmiszeripari adatok felkutatásában. A Famíliatészta Kft. 
is szeretne bekerülni az Értéktárba, sıt egyes termékkel hungarikum minısítésre fognak 
pályázni. 
 
Kovács Lászlóné képviselı nem kifogásolta a jelölt személyét, de elképzelése szerint az 
önkormányzat részérıl kellene választani valakit, aki képviseli a folytonosságot. 
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Siklósi István polgármester véleménye szerint a tényleges munka biztosan intézményi 
dolgozóra hárul, a 3 fıs bizottság a koordinálást, irányítást végzi majd elsısorban. 
 
Kovács Lászlóné képviselı javasolta, hogy Csete Gyula személyével bıvüljön 4 fısre az 
Értéktár Bizottság. 
 
Siklósi István polgármester szavazásra tette fel az indítványt. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, és 7 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
340/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Képviselı-testülete nem támogatta Kovács Lászlóné képviselı 
indítványát, hogy a Helyi Értéktár Bizottság Csete Gyula személyével 4 fısre bıvüljön. 
 
Siklósi István polgármester ezután a 3 fıs bizottságról szóló határozati javaslatot tette fel 
szavazásra. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
341/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Helyi Értéktár Bizottság tagjainak 
Kisari Miklós, Körösi Mihály és Kovácsné Nagy Krisztina személyét elfogadja. 
A bizottság tagjait megbízza, hogy a Helyi Értéktár összeállítását, a Megyei Értéktárhoz 
történı aktualizálásokat és egyéb jogszabály által meghatározott feladatokat folyamatosan 
koordinálja. 
A Bizottság mőködési szabályzatát a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében 
foglaltak értelmében a 2013. szeptemberi rendes testületi ülésre terjessze a képviselı-testület 
elé, a Bizottsági elnökét maguk közül válassza meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Körösi Mihály, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt a 
bizottság döntéseirıl. 2 havi kimutatás készült, idıarányosan beleférnek minden keretbe.164 
kérelem esetében pozitív döntés született, 2 ápolási díj került elutasításra. A mőködés 
biztosított. 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a segélyezések esetében is kedvezıbb az 
idıarányosnál a felhasználás, nyáron kevesebb kérelmet nyújtottak be. De ezután jönnek a 
nehezebb idık, az alkalmi munkák megszőntével október körül várható több beadvány. 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámolók elfogadását kérte. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
342/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló Mezıberény Város 2013. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
 
 III/1. Átcsoportosítások 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy 10 db átcsoportosításról kell dönteni. Mivel a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya részérıl senki nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, 
átadta a szót a szakbizottság elnökének. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsági ülésen megtárgyalták az anyagot, és valamennyi átcsoportosítást elfogadásra 
javasolják a Képviselı-testületnek. 
 
Siklósi István polgármester egyben tette fel szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 
 
343/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át   megemeli: 251 E Ft-tal         
  -1.3. Dologi kiadások ei-át                                                                csökkenti: 251 E Ft-tal 
      841126-0 szakf. Emlékmő tisztításra  tervezett összeg. 
és  ezzel egyidejőleg:   
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli 251 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
   -1.3.Dologi kiadásokei.-át ei-át                                                        megemeli:251 E Ft-tal 
      841126-0 szakf. Emlékmő tisztításra tervezett összeg. 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át   megemeli:   20 E Ft-tal         
  -1.3. Dologi kiadások ei-át                                                                csökkenti:  20 E Ft-tal 
      841126-0 szakf. ( Szovátai út: PH-nevére szóló számlához fed.bizt.) 
és  ezzel egyidejőleg:   
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli:  20 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
   -1.3.Dologi kiadásokei.-át ei-át                                                        megemeli:  20 E Ft-tal 
      841126-0 szakf. ( Szovátai út: PH-nevére szóló számlához fed.bizt.) 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
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                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
344/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
    1.3. Dologi kiadások ei-át                                                               csökkenti: 500 E Ft-tal 
    841126-0 szakf.: A Polgármesteri Hivatal, Érintésvédelmi felülvizsgálata. 
 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal  kiadási elıirányzatán belül: 
     2.1..Beruházási kiadások     ei.-át                                                  megemeli: 500 E Ft-tal 
     841126-0 szakf.: A Polgármesteri Hivatal, Érintésvédelmi felülvizsgálata. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
345/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:   
      1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                          csökkenti:  1230 E Ft-tal 
      1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           csökkenti:     274 E Ft-tal 
      841403-27 szakf. Közmunka program vezetıinek alkalmazása - Munkatörvénykönyves   
foglalkoztatás 2012.dec és 2013.01-11. hó 
és ezzel egyidejőleg: 
kiadási elıirányzatán belül: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:   
      1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                          megemeli:  1230 E Ft-tal 
      1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                            megemeli:    274 E Ft-tal 
      841403-22 szakf. TÁMOP1.1.2. Közf.mp.vez. alkalmazása. 

   
     B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                       csökkenti: 2400 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 

1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   1.3. Dologi kiadások ei-át                                                             megemeli:   2400 E Ft-tal 

Helyiségbérleti Szerzıdés megszüntetése: rendkívüli felmondási ok: 
     (harmadik fél részére értékesítés: Zagga-Bee Kft részére 2400 E Ft 
     kártalanítás fizetéséhez fedezet biztosítás. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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346/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda, bevételi elıirányzatán belül: 
-Központi, irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli:2797 E  Ft-tal 
 és  ezzel egyidejőleg:   
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda, kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
1.5.Mőködési célú támogatás értékő kiadás átadás: 

 MVÖK.-nek_ Elızı évi pm. átadása: ei-át                                   megemeli:2797 E  Ft-tal 
  

B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       

  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli:  2797 eFt-tal    
és  ezzel egyidejőleg:   
 

 1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át           megemeli: 2797 eFt-tal 
Mb.-Kist.Óvodától(Murony) .- Elızı évi pm. átvétele.     
Felelıs:     Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
                   Mezıberény Város polgármestere. 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
347/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                     megemeli: 812 E Ft-tal 
841126-8 Kormányhivatali továbbszáml. 
Áht-n belül továbbszámlázás: (nettó: 653 eFt, áfa: 159 eFt) 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli : 812 E Ft-tal 
841126-8 Kormányhivatali továbbszáml. 
Dologi: +812 eFt (nettó: 653 eFt, áfa: 159 eFt) 
B.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                        megemeli: 60 E Ft-tal 
841126-2. Építéshatóság:Igazgatási szolg. díj bev. 60 eFt) 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                                 megemeli : 60 E Ft-tal 
841126-2. Építéshatóság. 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül : 
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1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/841126-0szf./ ei.-át  csökkenti:52 E Ft-tal  
Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
./841907-0 szf./ ei-át                                                                           megemeli: 52 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:   
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli: 52 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
-1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások. ei.-át                               megemeli: 52 E Ft-tal 
882115 Ápolási díj alanyi jogon: +52 eFt 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
348/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
 Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános.tartalék/841126-0szf./ ei.-át csökkenti:101 E Ft-tal        
 és  ezzel egyidejőleg:    
 2.1..Beruházási kiadások     ei.-át                                                    megemeli: 101 E Ft-tal 
 370000-5 Belterületi csapadék és belvíz elvezetése (DAOP 5.2.1.) II. ütem 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                      megemeli: 1052 E Ft-tal 
841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
 Közüzemi díjak továbbszámlázása: (nettó: 828 E Ft, áfa: 224 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli : 1052 E Ft-tal 
841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
Közüzemi díjak továbbszámlázása: Dologi 
 (nettó: 828 E Ft, áfa: 224 E Ft) 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                    megemeli: 12556 E Ft-tal 
841403-(11-13) Egyéb továbbszámlázások (áht-n kívül) 
Petıfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak  
közüzemi díjak továbbszámlázása: (nettó: 9887 E Ft, áfa: 2669 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                              megemeli : 12556 E Ft-tal 
841403-(11-13) Egyéb továbbszámlázások (áht-n kívül) 
Petıfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak közüzemi díjak 
 továbbszámlázása: Dologi (nettó: 9887 E Ft, áfa: 2669 E Ft) 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
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873011-1 Idısek tartós bentlakásos szoc. ellátás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 
kiadási elıirányzatán belül:  
2.1..Beruházási kiadások     ei.-át                                                csökkenti:      3896 E Ft-tal 
  
és  ezzel egyidejőleg:    
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                         megemeli:      2045 E Ft-tal 
1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           megemeli:        521 E Ft-tal 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             megemeli:      1330 E Ft-tal 
E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános.tartalék/841126-0szf./ ei.-át   csökkenti:107 E Ft-tal        
 és  ezzel egyidejőleg:    
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
-1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások. ei.-át                               megemeli: 107 E Ft-tal 
  882129.szf.Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Tartásdíj megelılegezés. 
F.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
III..3. Felhalmozási c. Pénzügyi befektetések bevételei: ei.-át         megemeli: 5238 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:    
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül: 
2.5. Felhalmozási célú tartalék/ Egyéb/841126-0szf./ ei.-át              megemeli:3382 E Ft-tal 
-1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                              megemeli:    1000 E Ft-tal 
  Felhalmozási kamatkiadások áht-n kívülre (Kötvénykamat) 
- Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                          megemeli:  856 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli:856 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                                   megemeli : 273 E Ft-tal 
841126-0 szakf. PH karbantartása. 
 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                                   megemeli : 583 E Ft-tal 
841126-3 szakf./Pénzügy/ PH karbantartása. 
G.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                       megemeli: 1850 E Ft-tal 
841126-0 Mőködési célú kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
2.2.Felújítási kiadások     ei.-át                                                    megemeli:     1850 E Ft-tal 
841403-4 Alföldvíz Zrt. Hálózat karbantartási és felhalmozási munkái 
H.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.8. Egyéb fejlesztési célú központi támogatás  
 5000 fı feletti önkormányzatok adósságkonszolidációra kapott  
            felhalmozási célú támogatás:                    megemeli: 2882 E Ft-tal 
 (841901 szakfeladat   
és ezzel egyidejőleg: 
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1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
-1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             megemeli: 2882 E Ft-tal 
 841126-0 szf. Felhalmozási kamatkiadások áht-n kívülre (Kötvénykamat) 
 
 E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                      megemeli: 168 E Ft-tal 
890442-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram – mezıgazdaság 
Áht-n kívülrıl származó egyéb sajátos bevétel: (nettó: 132 eFt, áfa: 36 eFt) 
Olajtök vetımag értékesítés 
 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
890442-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram – mezıgazdaság 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli : 168 E Ft-tal 
 Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
349/2013. (VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
A.) 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                          csökkenti:      48713 E Ft-tal 
1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           csökkenti:      13955 E Ft-tal 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             csökkenti:      24765 E Ft-tal 
1.5.Mőködési célú támogatás értékő kiadás átadás: 
                                  ei-át:                                                           csökkenti:        2276 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül:   
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                   csökkenti:        3517 E Ft-tal 
- Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                     csökkenti:      80503 E Ft-tal 
IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át     megemeli:         536 E Ft-tal 
VIII .1Pénzforgalom nélküli bevételek:Elızı évi  
maradvány igénybevétele mőködésre. ei-át:                                 csökkenti:       6225 E Ft-tal   
 
A.(1.)  A  Mezıberényi Kistérségi Óvoda  elıirányzatain belül: 
A Mezıberényi Tagóvoda elıirányzatainak  részletezése: 
 kiadási elıirányzatán belül: 
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                         csökkenti:      40223 E Ft-tal 
1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           csökkenti:      11037 E Ft-tal 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             csökkenti:      18169 E Ft-tal 
1.5.Mőködési célú támogatás értékő kiadás átadás: 
                                  ei-át:                                                           megemeli:         521 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
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bevételi elıirányzatán belül:   
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                   csökkenti:        3311 E Ft-tal 
- Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                     csökkenti:      65247 E Ft-tal 
IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át     megemeli:         536 E Ft-tal 
VIII 1.Pénzforgalom nélküli bevételek:Elızı évi  
maradvány igénybevétele mőködésre. ei-át:                                  csökkenti:        886 E Ft-tal      
 
 A.(2.)  A  Mezıberényi Kistérségi Óvoda  elıirányzatain belül: 
A Bélmegyeri Tagóvoda elıirányzatainak  részletezése: 
 kiadási elıirányzatán belül: 
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                          csökkenti:       3300 E Ft-tal 
1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           csökkenti:        1461 E Ft-tal 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             csökkenti:        2529 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
bevételi elıirányzatán belül:   
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                   megemeli:          195 E Ft-tal 
- Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                     csökkenti:         4943 E Ft-tal 
VIII 1.Pénzforgalom nélküli bevételek:Elızı évi  
maradvány igénybevétele mőködésre. ei-át:                                 csökkenti:        2542 E Ft-tal         
 
A.(3.)  A  Mezıberényi Kistérségi Óvoda  elıirányzatain belül: 
A MuronyiTagóvoda elıirányzatainak  részletezése: 
 kiadási elıirányzatán belül: 
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                         csökkenti:        5190 E Ft-tal 
1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           csökkenti:        1457 E Ft-tal 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             csökkenti:        4067 E Ft-tal 
1.5.Mőködési célú támogatás értékő kiadás átadás: 
                                  ei-át:                                                           csökkenti:        2797 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
bevételi elıirányzatán belül:   
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                   csökkenti:          401 E Ft-tal 
- Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                     csökkenti:        10313 E Ft-tal 
VIII 1.Pénzforgalom nélküli bevételek:Elızı évi  
maradvány igénybevétele mőködésre. ei-át:                                 csökkenti:       2797  E Ft-tal   
 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                        csökkenti:  80503 E Ft-tal 
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. 
 tartalék/841126-0szf./ ei.-át                                                           megemeli:  80503 E Ft-tal   
 Felelıs:    Kissné Wagner Mária óvodavezetı 
                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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350/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 4127eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 4127 eFt-tal 
 
 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)        megemeli: 594 eFt-tal 
 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 840 eFt-tal 
 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 1169 eFt-tal 
 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 1381 eFt-tal 
  
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)         megemeli: 143 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 467 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 127 eFt-tal 
 Ezen belül:    Szjutt.   Munkaa.terh.bef.köt. 
 - 841112 szakfeladat     26        7  
 - 841126-0 szakfeladat  129    35 
 - 841126-1 szakfeladat    49     14 
 - 841126-3 szakfeladat  188    51 
 - 841133 szakfeladat     50    13 
 - 842421 szakfeladat     25    7 
 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 661 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 179 eFt-tal 
 Ezen belül:    Szjutt.   Munkaa.terh.bef.köt. 
 - Mezıberény      583   157 
 - Bélmegyer       18      6 
 - Murony       60    16 
 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 921 eFt-tal 
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 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 248 eFt-tal 
 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1088 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 293 eFt-tal 
 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 113 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 30 eFt-tal 
 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 144 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 62 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 18 eFt-tal 

841403-27 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 51 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát  13 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
351/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át        csökkenti: 15283 
eFt-tal 
 Költségvetési bevételeket javító támogatás 841126-0 szakfeladat 
 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 7.1.5. Szerkezetátalakítási tartalék       megemeli: 15283 
eFt-tal 
 841901-0 szakfeladat 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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352/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át        megemeli: 163 
eFt-tal 
 (Klebelsberg Intézményfenntartótól Mővészetoktatási Intézménynek 
 2013. május 21-ig befizetett tagdíj 30%-a)  
 841126-0 szakfeladat 
 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát             megemeli: 163 
eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
III/2. Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet IV. módosítása 
 
Siklósi István polgármester köszönetet mondott a Pénzügyi Osztálynak az átlátható, könnyen 
követhetı elıterjesztésért. A rendeletben a 2013. évi költségvetés fıösszegét 
intézményfinanszírozással együtt 4.085.682 E Ft-ra, intézmények nélkül 3.180.536 E Ft-ra 
kell módosítani.  
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiegészítést tett. Ez az 
intézményfinanszírozással növelt fıösszeg úgy alakult ki, hogy a fıösszeg az elızı 
módosított elıirányzathoz képest 163.837 E Ft-tal növekedett mind a bevételi, mind a kiadási 
oldalon. Majd a teljesítésrıl szóló beszámolónál kíván tenni pár észrevételt. Bizottsága 
nevében támogatta a rendeletmódosítást. 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával 
bocsátotta szavazásra a rendelet-tervezet elfogadását. A rendelet megalkotásához minısített 
többségre (7 igen szavazat) van szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
                21/2013.  (VIII.27.) önkormányzati rendelete 

 Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013. (II.26.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
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III/3. Beszámoló a 2013. I. félévi költségvetés teljesítésérıl 
 
Siklósi István polgármester elismerıen szólt a beszámolóról, mind a szöveges rész, mind a 
táblázatok áttekinthetıek. Az elsı félévi teljesítés szépnek tőnik, de vannak bizonytalansági 
tényezık. A költségvetés tervezésekor 113 millió Ft körüli összeget nem tudtak igazán lefedni 
forrással, azóta megítéltek 22 millió Ft állami támogatást. Szeptembertıl újabb támogatásokra 
kívánnak kérelmet benyújtani, ezen most is dolgozik a Pénzügyi Osztály. Az idıarányos 
teljesítésnél kedvezıbb képet nyújt az elsı félévi teljesítési mutató. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ezt adatokkal támasztotta 
alá. A bevételek idıarányosan jobban teljesültek, 58,15%-san, az elvárt bevételekbıl 2.375 M 
Ft érkezett be az Önkormányzathoz. A kiadások szokás szerint az elıirányzathoz képest 
gyengébben teljesültek, a kiadási oldalon 35,82%-os a teljesítés aránya, ez 1.463.440 E Ft-ot 
jelent. Az adóbevételekbıl kiolvasható, hogy idıarányosan ezek is teljesültek, 
Mezıberényben jó az adófizetési morál, csak a talajterhelési díjnál van elmaradás. A 
csökkentett gépjármőadónál is 54%-os a teljesítés. Bizottsági ülésen már felvetıdött, hogy a 
beruházási és felújítási kiadások idıarányosan jóval rosszabbul teljesültek, a fedezet mintegy 
20% lett elköltve. Nem tudja, hogy lesznek így felújítva például a járdák, utak, bár a szöveges 
részben azzal magyarázzák, hogy a munkálatok az idıjárási és a kivitelezıi lehetıségek 
figyelembe vételével a költségvetési év második felére tolódtak. Kérdésként is felteszi, hogy 
milyen extrém idıjárás akadályozta a megvalósulást? A beruházásoknál az van 
magyarázatként írva, hogy a Puskin utcai Idısek Otthonának felújítása illetve a geotermikus 
beruházás II. üteme még kezdeti stádiumban van, ez csak a második félévben vagy a 
következı évben fog realizálódni. A folyamatban lévı belvízrendezés is a 2. félévben 
realizálódik, ami meg fogja növelni a beruházási költségeket. Kevesellte a felújítási 
kiadásokat, de támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Siklósi István polgármester válaszában elmondta, hogy a felújításhoz kapcsolódó kátyúzás 
költsége nem jelentkezik az elsı félévi elszámolásban. Az egyéni körzetben megválasztott 
képviselık javaslatai alapján készült járdafelújítási tervet augusztus végén és szeptemberben 
valósítják meg.  Kérte az I. félévi költségvetési beszámoló elfogadását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 
 
353/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetésének 
bevételeit 4.085.682 E Ft módosított elıirányzattal és 2.375.764 E Ft teljesítéssel (ebbıl: 
kiegyenlítı, függı átfutó bevétel: 22.057 E Ft), 
kiadásait 4.085.682 E Ft módosított elıirányzattal 1.463.440 E Ft teljesítéssel (ebbıl: 
kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás: 2.157 E Ft), 
az egyenleget 912.324  E Ft-tal jóváhagyja, és a 2013. évi költségvetés alapján a 2013. I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. augusztus 30. 
 
 
IV. napirend 
 
Tárgy: Az önkormányzat fásítási programjának felülvizsgálata, egy élhetıbb és „zöldebb” 

kisvárosi modell kialakításának lehetısége 
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Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a napirendet az elfogadott munkaterv szerint 
most kell tárgyalni. Az anyag elkészítéséhez Szelekovszky László segítségét kérte, aki 2003-
ban elkészítette Mezıberény Város utcafásítási tervét. Ezúton kért elnézést, amiért az 
elıterjesztésben i-vel van írva Szelekovszky László neve. Az anyagban a fásítás mellett 
összefoglalásra került erdıtelepítés és erdıgazdálkodás is, valamint egy ajánlás, hogy miket 
kellene még megvalósítani. Boldishát mellett 14,5 hektáros tölgyerdıt telepítettek, a vasút 
mellett 4,5 hektáros területen mézelı fákat ültettek. A Boldisháti holtág melletti nyárfást 
tavaly vágásérettség miatt kivágatták, helyette újat telepítettek. A két új telepítéssel sem sok 
Mezıberény erdıs területe, összesen sincs 25 hektár. A cinalaposi területen nem érdemes 
erdıtelepítéssel foglalkozni. A faültetéssel kapcsolatban megemlítette a Gemenc Zrt. ”Minden 
születendı gyermeknek ültessünk egy fát” akcióját, idén harmadik alkalommal vett benne 
részt az Önkormányzat. A terület viszonyaihoz képest jól növekednek a csemeték, évente 15-
20 fát kell pótolni. Az anyagból kiemelte, hogy lehetıség szerint ne divatnövényekben 
gondolkodjunk a zöld felület kialakításakor, az ıshonos fajtákat kell elınyben részesíteni. 
Ismertette a programban megfogalmazott ajánlásokat. Az 5. pont ajánlása a fák kivágására 
vonatkozóan bizonyára felháborodást szül a lakosság körében, de a szakértı szerint érettek a 
cserére. Beteg fákról van szó, és gyökérzetükkel már nemcsak a járdát, hanem az épületeket is 
veszélyeztetik. Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén újabb pont fogalmazódott meg: 7. 
Zöldebb környezet kialakítása az intézmények, elsı sorban óvodák, iskolák környezetében. 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke egyet értett a 
polgármesterrel. Két pontot emelt ki az elıterjesztésbıl: 1. a honos fafajták kerüljenek 
ültetésre, környezettőrık legyenek. 2. A fakivágások elıtt értesíteni kell a lakosságot, hogy ne 
legyen feszültség a tényleges fakivágáskor. Elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot. 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke is elfogadásra 
javasolta az elıterjesztést. Elmondta, hogy bizottsági ülésen szó esett városi kertész 
alkalmazásáról, hogy a fásítás tervszerően, körültekintıen történjen. A korábbi falültetések 
nem mindig voltak sikeresek. Ingyen adták a tujákat, fenyıket, de nem ide valók, meg kell 
nézni a Puskin utcát. A kerékpárutak mellett lelógnak a fák, emiatt reklamálnak a lakosok. Ide 
ilyet nem szabadna ültetni. Véleménye szerint fontos lenne a lakosságot is bevonni a meglévı 
fák karbantartásába. Minden ember meg tudná maga csinálni. A nyakazás mellett fontos volna 
az alsó hajtások eltávolítása is. Az árkokban kinıtt hajtásokat azonnal ki kell vágni. A Békési 
úti száraz tölgyfák megóvására javasolt egy gyógymódot: létezik egy injekciós megoldás, 
amivel életben tarthatók ezek a fák, utána kellene nézni. Az utcán lévı szilvafákat 
balesetveszélyesnek tartja.  
 
Siklósi István polgármester az alsó hajtásokra reagálva megjegyezte, hogy a hársfa idıs 
korában kezd alulról hajtani. A tervszerő végrehajtással egyet értett. Régen községi 
fıkertésszel oldották meg a gallyazást, permetezést az utcákon. A lakosok is részt vettek 
ebben. Elmondta, hogy Kovács Gábor nyugalmazott kertész felajánlott a város részére 100 db 
Virginiai borókát, ezekkel ki lehetne váltani a kiszáradó fenyıket. A múzeum elıtti fenyıket 
is ki kell cserélni. Hosszú távon a kertész alkalmazása mellett jó lenne kertészetbıl biztosítani 
a növényeket, cserjéket. 
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy 
„Az abban foglalt ajánlás megvalósításához” szövegnél ajánlások szerepeljen. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 
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354/2013. (VIII.26.) sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete "Az önkormányzat fásítási 
programjának felülvizsgálata, egy élhetıbb és „zöldebb” kisvárosi modell kialakításának 
lehetısége" címő elıterjesztést elfogadja. 
Az abban foglalt ajánlások megvalósításához a következı évek költségvetéseiben forrást 
biztosít. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V. napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. Építésügyi eljárásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy az építésügyi szabályozások esetében év elején 
jelentıs változások történtek: Mezıberényben megszőnt az építésügyi hatóság, ügyet intézni 
Békésen lehet. Itt helyben építésügyi pont mőködik, gyakorlatilag az iratokat lehet benyújtani, 
illetve tájékoztatást kapnak az ügyfelek. Márciusban is változtak a jogszabályok, ezek 
folyományaként, a helyi igények figyelembe vételével kell módosítani a rendeletet. 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával kérte 
a módosítást megszavazását, miután nem érkezett hozzászólás, észrevétel a képviselık 
részérıl. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
22/2013.(VIII.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel 
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól, valamint a településképi véleményezési 

eljárásról, a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezés szabályairól szóló 
8/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
V/2. Lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elmondta, hogy az elıvásárlási joggal nem terhelt ingatlanok 
bérlésére és értékesítésére vonatkozóan néhány kiegészítést kell tenni, hogy jogszabálynak 
megfelelı legyen a rendelet. 
 



 19 

Siklósi István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kiegészítésével tette fel 
szavazásra a rendeletet, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
23/2013.(VIII.27.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 2/2012.(I.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
V/3. Bérlıkijelölési jogról lemondás BM OKF 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy korábban a Belügyminisztérium a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kérte bérlakás bérlıkijelölési jogát. Ez akkor meg is 
történt, a Békési út 2/A. IV/9. sz. lakásáról van szó. Mivel nem várható igény a lakás 
bérlésére, kezdeményezték a rendelkezési jog visszaadását az Önkormányzatnak.  A PGB 
tárgyalta, elfogadásra javasolta. A bérlakással kapcsolatos ügyintézés a Városi Közszolgáltató 
Intézmény feladata lesz.  
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
355/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzata, 
BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és a Belügyminisztérium közremőködésével 
2012. augusztus 16-án létrejött Mezıberény, Békési út 2/A IV/9. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás bérlıkijelölési jogának biztosítását szolgáló szerzıdés – a belügyi 
lakásgazdálkodási érdekek miatt – közös megegyezéssel történı megszüntetéséhez hozzájárul. 
A Képviselı- testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a lakás visszavételérıl szóló 
megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/4. Konzorciumi megállapodás szúnyoggyérítésre 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a város szúnyoggyérítését 2004. 
óta közös beszerzés keretében végezték szakértık alkalmazásával. A települések külön 
megkötötték a szerzıdést a kivitelezıvel. A társulási megállapodást felülvizsgálatra került, 
ennek alapján konzorciumi megállapodás keretében volna célszerő a feladatellátás. Eddig is 
Gyomaendrıd volt ennek a szervezıje. A megállapodás-tervezetet még pontosítani kell, név- 
és címmódosításról van szó. 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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356/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja Gyomaendrıd Város 
polgármesterének javaslatát, hogy a csípıszúnyog gyérítése konzorciumi együttmőködés 
keretében kerüljön szabályozásra, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/5. Mónus Illés utcai lakosok kérelme 
 
Siklósi István polgármester ismertette a Mónus Illés utcai lakosok kérelmét a súlykorlátozó 
átmenı forgalmat tiltó közlekedési tábla visszahelyezésére vonatkozóan. Bizottsági ülésen 
tárgyalták, véleménye szerint nem biztos, hogy rossz döntés volt leszereltetni a súlykorlátozó 
táblát. 2011. decemberében tárgyaltak a táblák kihelyezésérıl, akkor a rendırség, a hivatal és 
a Közszolgáltató Intézmény szakemberei nem látták indokoltnak. 
 
Halász Ferenc képviselı megjegyezte, hogy a lakosság körében felháborodást keltett a tábla 
eltőnése, nem tudták, mikor és miért vették le. Az elviselhetetlenségig megnıtt a Mónus Illés 
utcán a forgalom, Mezıberény egyik legszebb és legrendezettebb utcáját védeni kell. 
Támogatja a tábla kihelyezését. 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az utca burkolatát megerısítették, mikor a 
buszforgalom a Mónus Illés utcára is eljutott. Addig gond, amíg a nagy súlyú gépjármővek itt 
járnak a vasúti építkezéshez. Javasolja, hogy az építkezés befejezése után vizsgálják felül a 
kérdést. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága nevében 
támogatta a kérelmet. Most több tucat jármő hajt be az utcára a felüljáró miatt. Javasolta, 
hogy ezek kapjanak útvonalengedélyt, így nem kellene a központ felé kerülniük. Véleménye 
szerint az építkezés után is maradjon kint a tábla. 
1’14 
 
Siklósi István polgármester azzal érvelt, hogy a kivitelezési terv szerint a Közútkezelı 
tulajdonában lévı utakra tervezték a szállítási útvonalat. Egy idıben a rendırség büntette a 
szabálytalanul behajtókat, de nem sok eredménnyel. Szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot azzal, hogy a vizsgálják felül a tábla jogosultságát, ha befejezıdött az építkezés. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
357/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Mónus Illés utcában a súlykorlátozó átmenı forgalmat tiltó közlekedési 
táblákat helyezze vissza. A vasúti felüljáró elkészülte után kerüljön felülvizsgálatra a tábla 
esetleges újbóli leszereltetése. 
A jelzıtáblák beszerzésérıl és kihelyezésérıl a Városi Közszolgáltató Intézmény a 2013. évi 
költségvetése terhére gondoskodjon. 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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V/6. KDNP Mezıberényi Szervezetének kérése – temetı rendben tartásához támogatás 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a katolikus és a zsidó temetı is rettenetes 
állapotban van, de nem önkormányzati feladat a felekezeti temetık rendben tartása. Bizottsági 
ülésen más határozatra tettek javaslatot. 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
álláspontját. A munkálatok megszervezésével egyet értenek, de pénzügyi keretekkel nem 
rendelkeznek, arról a PGB dönthet. Támogatják a KDNP kérését, ha a többi egyházzal 
kidolgoznak egy javaslatot a temetı rendben tartásához. Személyes példamutatással 
társadalmi munka keretében segíteni fog a munkában. 
 
Siklósi István polgármester is felajánlotta segítségét egy napra. A folyamatos karbantartásra is 
kell egy ember, de nem az önkormányzat feladata megszervezni. Felvetette, hogy az 
érettségizıknek 150 óra közösségi munkát kell végezni, ez is egy lehetıség. 
 
Halász Ferenc képviselı megjegyezte, hogy a volt benzinkúttal szemben lévı temetıházat 
lebontották. 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy tulajdonosváltás történt, az új tulajdonos bontatta 
le. A testület döntésének megfelelıen a volt benzinkút helyén naperımő épül. 
Mivel más észrevétel nem hangzott el, az Oktatási és Kulturális Bizottság határozati javaslatát 
tette fel szavazásra. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
358/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete javasolja, hogy a 
Kereszténydemokrata Néppárt Mezıberényi Szervezete egyeztessen a város történelmi 
egyházaival a felekezeti temetık karbantartási munkálatairól. A megtörtént egyeztetések 
ismeretében a Képviselı-testület szükség esetén személyes példamutatással és társadalmi 
munkával támogatni tudja a Római Katolikus Egyházközség Gyomai úti temetıjének 
rendbetételét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 
 
V/7. Közlekedésbiztonsági nap rendezvény 
 
Siklósi István polgármester több éves hagyományra hivatkozva kérte a határozati javaslat 
elfogadását. Az Önkormányzat eddig minden évben nyújtott anyagi támogatást a 
„Közlekedésbiztonsági nap” megvalósításához, így idén is biztosítson 80.000,- Ft-ot. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
359/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Rendırkapitányság 
szervezésében 2013. szeptember 14-én megrendezésre kerülı „Közlekedésbiztonsági nap” 
elnevezéső rendezvényen a gyermekek díjazására 80.000,- Ft-ot biztosít. Az összeg 
fedezeteként a 2013. évi költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 
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Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/8. Erdırészlet lábon történı eladása 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy – amint a fásításról szóló fı napirendi pontban is 
tárgyalták – az erdıgazdálkodást folytatni kell. Önkormányzati tulajdonról van szó, ezért nem 
indokolt a napirend zárt ülésen való tárgyalása. A területek megvásárlására 3 ajánlat érkezett, 
a legkedvezıbb árat Sajti Imre kínálta, tavaly is vele kötöttek szerzıdést. Az újratelepítésre is 
egyedül tıle érkezett eddig javaslat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kiegészítését 
támogatva kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
360/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezıberény 16/A és Mezıberény 16/B, 3721 hrsz. erdırészletek fa állományának 
értékesítésére, lábon történı eladására, teljes vágásterület-takarítással, cserjeirtással történı 
kitermelésére Sajti Imre erdészeti vállalkozóval minimum bruttó 1.973.580,- Ft értékben 
szerzıdést kössön. A kitermelés határideje 2013. november 15. 
A bevétel egy részét késıbbiekben meghozott döntés alapján az erdırészletek felújítására, 
újratelepítésére kerül felhasználásra. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/9. Szociális feladatok közös ellátása 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy ez év június 30-val megszőnt 5 közös szociális 
feladat ellátása társulás keretében, ezt augusztus 31-ig meghosszabbították más formában. A 
kisebb települések most kezdeményezték, hogy év végéig történjen ilyen keretek között a 
feladatellátás. 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
361/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálat 2013. december 31-ig terjedı idıszakra feladat ellátási 
megállapodást kössön az étkezési feladatok ellátása tekintetében Kamut Község 
Önkormányzatával és Murony Község Önkormányzatával, továbbá a családsegítı szolgálati, a 
Szociális törvényben szabályozott nappali ellátás, a házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti 
szolgálati feladatok tekintetében Kamut Község Önkormányzatával, Murony Község 
Önkormányzatával és Bélmegyer Község Önkormányzatával. Egyben felhatalmazza Kovács 
Edina igazgatót a megállapodások aláírására. 
Felelıs: Kovács Edina igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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V/10. Mezıberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosítása 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy átszervezés miatt megszőnt az óvoda, új 
intézmény jött létre, melynek adatait tartalmazza az alapító okirat. A Kábel Tv nézıinek 
tájékoztatása érdekében felolvasta a tagóvodák új neveit, ezek az elnevezések közelebb állnak 
a gyerekekhez. Kérte az alapító okirat jóváhagyását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
362/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
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. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az óvoda átszervezése miatt szükséges az 
átcsoportosítás, az elsı félévhez tartoznak. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök nem kívánt kiegészítést 
tenni, támogatásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
363/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
A.) 7.cím.A  Mezıberény Város  Óvodai Intézmény   2013.évre biztosított 
elıirányzatainak  részletezése: 
 kiadási elıirányzatán belül: 
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                         megemeli:     40223 E Ft-tal 
1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           megemeli:     11037 E Ft-tal 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             megemeli:     18169 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
bevételi elıirányzatán belül:   
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                   megemeli:       3311 E Ft-tal 
- Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                     megemeli:     65597 E Ft-tal 
IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át     megemeli:         521 E Ft-tal 
  
 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin 
/841907-0 szf./ ei-át                                                                        megemeli:  65597 E Ft-tal 
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. 
 tartalék/841126-0szf./ ei.-át                                                           csökkenti.   65597 E Ft-tal   
C.) 
7.cím.A  Mezıberény Város  Óvodai Intézmény kiadási elıirányzatán belül:         
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                             csökkenti:      900 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg: 
1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                               megemeli:      900 E Ft-tal 
Étkezési hozzájárulás elıirányzata terhére:2952 E Ft:5fı létszám  
emeléséhez:-2013.09.01.-tıl-és járulékaihoz fed.bizt.ill járulék korrekció 
D.) 
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli: 983 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei-át                          csökkenti:  983 E Ft-tal 
 
7.cím.A  Mezıberény Város  Óvodai Intézmény kiadási elıirányzatán belül:         
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                                  megemeli:      983 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
7.cím.A  Mezıberény Város  Óvodai Intézmény bevételi elıirányzatán belül:         
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli: 983 E Ft-tal 
2013.09.01.-tıl többlet energia kiadás biztosítása. 
E.) 
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli:1755 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei-át                          csökkenti: 1755 E Ft-tal 
 
7.cím.A  Mezıberény Város  Óvodai Intézmény kiadási elıirányzatán belül:         
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                                  megemeli:     1305 E Ft-tal 
Készlet beszerzés. 
 2.1..Beruházási kiadások elıirányzatát:                                              megemeli :  450 E Ft-tal 
Óvodai udvari játékok vásárlásához fedezet biztosítás. 
és  ezzel egyidejőleg:  
7.cím.A  Mezıberény Város  Óvodai Intézmény bevételi elıirányzatán belül:         
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli: 1755 E Ft-tal 
 
F.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a  Mezıberény Város  Óvodai 
Intézmény létszám elıirányzatát ,engedélyezett dolgozói álláshely számát 1 fıvel megemeli:  
/Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási létszám  alkalmazás engedélyezése: 1 fıvel/ 
 Felelıs:    Kissné Wagner Mária óvodavezetı 
                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
V/12. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 

elhasználódás miatti törlési jegyzékeinek tudomásulvétele 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az évente aktuális törlési listát 
küldte meg a Könyvtár, a selejtezési dokumentumot tudomásul kell vennie a testületnek. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
364/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenırzésérıl (leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint az 1/2013, 
2/2013 törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: augusztus 27. 
 
 
V/13. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ projekt elıfinanszírozási kérelme 
 
Siklósi István polgármester elıvezette az OPSKK kérelmét. Nyertes pályázathoz kérnek 
segítséget. A megvalósításhoz közel 10 millió Ft-ot kell rendelkezésre bocsátani, mert 
utófinanszírozású a pályázat. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke támogatta a határozati 
javaslatot. Az intézmény hamarabb be tudja így nyújtani az elszámolást, még ebben az évben 
visszakapja az önkormányzat az összeget. 
 
Siklósi István polgármester kérte a kérelem támogatását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
365/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ elıfinanszírozási kérelmét TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0489 számú projekt 
kellékanyagok és irodaszerek beszerzéséhez 9.627 E Ft összegben, melynek forrása az 
önkormányzat költségvetési tartaléka. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések végrehajtására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Smiriné Kokauszki Erika Intézményvezetı 
Határidı: 2013. szeptember 30. 
 
 
V/14. Térfigyelı rendszer 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy 2 db térfigyelı kamera mőködik a 
városban, a helyük nem publikus. A legális mőködés miatt szükséges „Településünkön 
térfigyelı rendszer mőködik” feliratú táblák kihelyezése a bevezetı utaknál. Remélhetıleg 
elrettentı ereje lesz. Egy felvétel már segítséget nyújtott egy besurranó lopásos eset 
feltárásában. A határozati javaslatban szereplı 180.000,- Ft összegnél kevesebbe fog kerülni. 
Kérné a Képviselı-testület támogatását, hogy biztonságban élhessünk. Mindenképpen 
folytatni szeretnék a bıvítést, forrás kell hozzá.  
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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366/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Városban elhelyezett és elhelyezésre kerülı térfigyelı kamerák jogszerő mőködésének 
feltételeinek biztosítása érdekében járjon el az illetékeseknél. 
Felhatalmazza továbbá, hogy a Város hat bevezetı útjánál a helységnévjelzı táblánál 
"Településünkön térfigyelı rendszer mőködik" tábla kihelyezésérıl egyeztessen a 
közútkezelıjével. 
A táblák kihelyezésének költségére összesen maximum bruttó 180 eFt forrást biztosít a 2013. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/15. 47-es, 46-os elkerülı út nyomvonal véleményezése 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Békés Megyei Önkormányzat nyertes 
pályázatához véleményezni kell 47-es és 46-os út fejlesztésével kapcsolatos a nyomvonalakat. 
A Kábel Tv nézıi számára látható is a térkép. A tervek szerint a 46-os út tovább menne 
Mezıberénybıl Békés, Doboz, Sarkad irányába a méhkeréki határátkelıig. Mezıberény már 
több tervet készíttetett egyeztetve a természetvédıkkel, földterület hasznosítókkal. 
Legcélszerőbb nyugati irányban húzódó nyomvonalon megépíteni az elkerülı utat. A megyei 
önkormányzat pályázatához 5 nyomvonalat határoztak meg, az eredetileg már engedélyes 
tervekkel rendelkezı nyomvonalat preferálják. Szeptember 16-án dönt a Békés Megyei 
Közgyőlés. Javasolja, hogy a Képviselı-testület ragaszkodjon az eredeti elképzeléshez. A 
megvalósítás ideje kérdéses, még két felüljárót kell építeni a Mezıberényt elkerülı 
útszakaszhoz. 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
367/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 46-os 47-es út Mezıberényt elkerülı 
szakaszának nyomvonalaként a korábban megtervezett és engedélyekkel rendelkezı nyugati 
irányban húzódó nyomvonalon preferálja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Farkas Zoltánt a Megye Közgyőlés elnökét tájékoztassa 
a döntésrıl. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/16. „Európa a polgárokért!” pályázat benyújtása 
 
Siklósi István polgármester sürgısségi indítványhoz kérte a Képviselı-testület döntését. 
Testvérvárosi pályázatot kívánnak benyújtani, melynek beadási határideje szeptember 01. Cél 
a vállalkozásokat, fiatalokat összehozni a további együttmőködés reményében. A 
testvérvárosi találkozót 2014. szeptember 18-22. között szeretnék megvalósítani, valahol az 
esélyegyenlıség irányába is mozdulva. A pályázat 100 %-os támogatottságú, összege a 
résztvevık számától függ.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem tartotta 
szerencsésnek az idıpontválasztást. Testületi ülés már nem lesz szeptemberben, októberben 
választások lesznek. 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint választástól függetlenül meg lehet rendezni a 
programot, nem kampányrendezvény lesz. Lehet, hogy ülésezik a testület, nem lehet tudni, 
mikor lesznek a választások. A nyár a szabadságolások miatt nem igazán jó. A város 
mindenképpen tudná támogatni a civileket, ık pedig tudnak segíteni a pályázat 
lebonyolításában. Más észrevétel nem hangzott el, így kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
368/2013.(VIII.26.)sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tempus Közalapítvány 
Testvérvárosi találkozó pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 
A Képviselı-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 
határidıre történı benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/17. Egyéb bejelentés 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy nincs zárt ülési anyag. A soron következı 
testületi ülés idıpontja 2013. szeptember 30-a, ahol el kell fogadni a 2014. évi ellenırzési 
tervet. A bizottsági elnökökkel egyeztetve kezdeményezi a munkaterv módosítását. A 
szeptemberre tervezett Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város kulturális 
élete fellendítésének további lehetıségeirıl c. napirendet októberben tárgyalják, hogy legyen 
elég idı egyeztetni a civilekkel és egyéb szervezetekkel. Helyette a Mezıberény munkaerı-
piaci helyzetének áttekintése kerül napirendre. Így pontosítva a szeptemberben kerülne 
megtárgyalásra Mezıberény munkaerı-piaci helyzetének áttekintése, A 2014. évi ellenırzési 
terv elfogadása, valamint a Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság végzett munkájáról. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester megköszönte a megjelentek és a Kábel 
TV nézıinek a figyelmét, a Képviselı-testület ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Siklósi István 
polgármester 

Dr. Földesi Szabolcs 
jegyzı 

 


