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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. szeptember 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 
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

 
Távol maradt az ülésrıl: Kovács Edina képviselı (távolmaradásának okát bejelentette.) 
                         
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, meghívottak, intézményvezetık, 

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Külön tisztelettel 
köszönötte 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.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a megküldött napirendeknél két változtatást kért. A VI/27. 
Mezıberény Város Önkormányzat pályázata a helyi önkormányzatok mőködıképességének 
megırzésére szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásra  bejelentést az ülés elején szükséges 
megtárgyalni, mert négy óráig kell lezárni a jelentkezés anyagát. A VI/22.  Villamos energia 
beszerzés bejelentés üzleti érdeket érint, zárt ülésen kéri tárgyalni, mivel további ajánlatok 
érkeztek, melyeket üzleti titokként kérnek kezelni.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
371/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1.) Mezıberény Város Önkormányzat pályázata a helyi önkormányzatok 

mőködıképességének megırzésére szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásra  (VI/27.) 
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. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 636/2012.(XII.21.)sz., 190/2013.(IV.29.)sz., 

198/2013.(IV.29.)sz., 203/2013.(V.06.)sz., 243/2013.(V.27.)sz., 255/2013.(V.27.)sz., 
263/2013.(V.30.)sz., 275/2013.(VI.24.)sz., 276/2013.(VI.24.)sz., 296/2013.(VI.24.)sz., 
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303/2013.(VI.24.)sz., 321/2013.(VII.19.)sz., 322/2013.(VII.19.)sz., 
333/2013.(VIII.16.)sz., 334/2013.(VIII.16.)sz., 343/2013.(VIII.26.)sz., 
344/2013.(VIII.26.)sz., 345/2013.(VIII.26.)sz., 346/2013.(VIII.26.)sz., 
347/2013.(VIII.26.)sz., 348/2013.(VIII.26.)sz., 349/2013.(VIII.26.)sz., 
350/2013.(VIII.26.)sz., 351/2013.(VIII.26.)sz., 352/2013.(VIII.26.)sz., 
354/2013.(VIII.26.)sz., 355/2013.(VIII.26.)sz., 357/2013.(VIII.26.)sz., 
358/2013.(VIII.26.)sz., 359/2013.(VIII.26.)sz., 361/2013.(VIII.26.)sz., 
362/2013.(VIII.26.)sz., 363/2013.(VIII.26.)sz., 364/2013.(VIII.26.)sz., 
366/2013.(VIII.26.)sz., 367/2013.(VIII.26.)sz., 368/2013.(VIII.26.)sz. lejárt határidejő 
határozatokról. 

II/2. A Települési Értéktár Bizottság szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadása 
(341/2013. ( VIII.26.) sz. hat.) 

II/3.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ 2014. évi ellenırzési terv elfogadása    
IV./ Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság végzett munkájáról 
 V./ Mezıberény munkaerı-piaci helyzetének áttekintése 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Mezıberény Város Önkormányzat fenntartott intézmények selejtezési 
szabályzatainak egységes módosítása 

VI/2. Útkezelıi megállapodás  
VI/3. Berény Utónevő Települések Szövetsége Egyesület létrehozására irányuló 

szándéknyilatkozat megtétele 
VI/ 4. Vésztıi út melletti 061/11 hrsz-on található mázsaház bontása 
VI/ 5. Küldött delegálása a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet Felügyelı Tanácsába 
VI/ 6. Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesülete kérelme 
VI/ 7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye kültéri játékok kötelezı felülvizsgálatához 

forrásbiztosítás 
VI/ 8. Komlóska Község Önkormányzatának felhívása 
VI/ 9. Közúti jelzıtáblák kihelyezése 
VI/10. „Komplex belvízrendezési program – Mezıberény” Vállalkozási szerzıdés 

módosítása 
VI/11. Területfejlesztési koncepcióhoz készítendı környezeti vizsgálat és értékelés 

tematikája 
VI/12. „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda kérelme 
VI/13. Rendeletmódosítás a közösségi együttélés alapvetı szabályairól 
VI/14. Kovács Edina igazgató kereset kiegészítése 
VI/15. Smiriné Kokauszki Erika kereset kiegészítése  
VI/16. Erdırészlet telepítése 
VI/17. Mezıberényi Református Egyházközség kérelme 
VI/18. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
VI/19. Intézményi átcsoportosítások 
VI/20. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/21. Öngondoskodó háztáji program 
VI/22. Zárt ülés 
VI/23. 2013. évi költségvetési rendelet V. módosítása 
VI/24. Rajka Község Önkormányzatának támogatási kérelme emlékmő felállításához 
VI/25. Mezıberény Város Óvodai Intézményének munkaterve 
VI/26. Delegálás intézményi tanácsba 
VI/27. ülés elején tárgyalva 
VI/28. Egyéb bejelentés 
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VII. Zárt ülés 
VII/1. A Mezıberény, Zrínyi sgt. 20. sz. alatti bérlakás értékesítése 

(313/2013.(VI.24.)sz.hat.) 
VII/2. Tappe Kft. vételi ajánlata 
VII/3. Villamos energia beszerzés (VI/22.) 

 
 
1.) Mezıberény Város Önkormányzat pályázata a helyi önkormányzatok 

mőködıképességének megırzésére szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásra  (VI/27.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a kormány részérıl az idei évben egy olyan 
lehetıséget biztosítottak, amely a költségvetés mőködési részének javítását szolgálná. Össze 
lettek győjtve azok a dolgok, amik leginkább veszélyeztetik a mőködıképességet, és 
támogatható lehet. Ilyen a belvíz-elvezetési projekt önerı támogatása, az intézmények 
mőködésével kapcsolatos támogatáson felüli költségek, valamint felterjesztésre kerül a vasúti 
pálya felújítása és a felüljáró építése során tönkre ment Rákóczi sugárút útjának 
rendbetételének költségei mőködıképesség fenntartásához szükséges forrásként.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága egyhangú 
támogatásáról számolt be. Kérte a határozati javaslat megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
372/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a 
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján 
pályázható támogatások közül a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásra. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Siklósi Istvánt a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására. Továbbá utasítja az érintett vezetıket a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.  
Felelıs: Siklósi István Polgármester, 
Határidı: 2013. szeptember 30. 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2013. szeptember 18-i rendkívüli zárt ülésen hozott 
határozatokat.  
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
373/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. szeptember 18-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 a hét végén Szent 
Mihály napi rendezvény volt Magyarország szeretlek címmel. Mezıberény a két napos 
rendezvényre pályázati forrást nyert (650 eFt, + további 1.300 eFt). Elsı nap a motorosok már 
szokásos fesztiváljára került sor, második napon a Rák-liga, a mazsorettek, néptáncosok, 
további fellépık jelenlétében zajlottak az események.  
Barna Márton képviselı írásban benyújtott kérdésére válaszként közölte, a fedett buszvárók 
kiépítését a közösségi közlekedés címszó alatti beadvány tartalmazza. Korábban is be lett 
adva pályázat a buszvárók, busz-öblözetek helyreállítására, megerısítésére, védelmére, az 
jelenleg tartaléklistán van. 
 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, hogy a Magyarország szeretlek programsorozatba 
csatlakozáshoz nem lett volna szükség testületi döntésre? A rendezvények nagyon 
színvonalasak voltak, a város kulturális értékei bemutatásra kerültek. 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, az idı rövidsége miatt nem került a 
Képviselı-testület elé a döntés, azért merte felvállalni az intézkedést, mivel a polgármester 
egy-egy alkalommal, maximum 2 millió Ft-ig kötelezettséget vállalhat, utólagos 
beszámolással. Kérte beszámolójának elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
374/2013.(IX.30.)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      
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II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 636/2012.(XII.21.)sz., 190/2013.(IV.29.)sz., 
198/2013.(IV.29.)sz., 203/2013.(V.06.)sz., 243/2013.(V.27.)sz., 255/2013.(V.27.)sz., 
263/2013.(V.30.)sz., 275/2013.(VI.24.)sz., 276/2013.(VI.24.)sz., 296/2013.(VI.24.)sz., 
303/2013.(VI.24.)sz., 321/2013.(VII.19.)sz., 322/2013.(VII.19.)sz., 333/2013.(VIII.16.)sz., 
334/2013.(VIII.16.)sz., 343/2013.(VIII.26.)sz., 344/2013.(VIII.26.)sz., 345/2013.(VIII.26.)sz., 
346/2013.(VIII.26.)sz., 347/2013.(VIII.26.)sz., 348/2013.(VIII.26.)sz., 349/2013.(VIII.26.)sz., 
350/2013.(VIII.26.)sz., 351/2013.(VIII.26.)sz., 352/2013.(VIII.26.)sz., 354/2013.(VIII.26.)sz., 
355/2013.(VIII.26.)sz., 357/2013.(VIII.26.)sz., 358/2013.(VIII.26.)sz., 359/2013.(VIII.26.)sz., 
361/2013.(VIII.26.)sz., 362/2013.(VIII.26.)sz., 363/2013.(VIII.26.)sz., 364/2013.(VIII.26.)sz., 
366/2013.(VIII.26.)sz., 367/2013.(VIII.26.)sz., 368/2013.(VIII.26.)sz. lejárt határidejő 
határozatokról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 37 db határozat végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadását 
kérte, mivel a képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
375/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 636/2012.(XII.21.)sz., 
190/2013.(IV.29.)sz., 198/2013.(IV.29.)sz., 203/2013.(V.06.)sz., 243/2013.(V.27.)sz., 
255/2013.(V.27.)sz., 263/2013.(V.30.)sz., 275/2013.(VI.24.)sz., 276/2013.(VI.24.)sz., 
296/2013.(VI.24.)sz., 303/2013.(VI.24.)sz., 321/2013.(VII.19.)sz., 322/2013.(VII.19.)sz., 
333/2013.(VIII.16.)sz., 334/2013.(VIII.16.)sz., 343/2013.(VIII.26.)sz., 344/2013.(VIII.26.)sz., 
345/2013.(VIII.26.)sz., 346/2013.(VIII.26.)sz., 347/2013.(VIII.26.)sz., 348/2013.(VIII.26.)sz., 
349/2013.(VIII.26.)sz., 350/2013.(VIII.26.)sz., 351/2013.(VIII.26.)sz., 352/2013.(VIII.26.)sz., 
354/2013.(VIII.26.)sz., 355/2013.(VIII.26.)sz., 357/2013.(VIII.26.)sz., 358/2013.(VIII.26.)sz., 
359/2013.(VIII.26.)sz., 361/2013.(VIII.26.)sz., 362/2013.(VIII.26.)sz., 363/2013.(VIII.26.)sz., 
364/2013.(VIII.26.)sz., 366/2013.(VIII.26.)sz., 367/2013.(VIII.26.)sz., 368/2013.(VIII.26.)sz. 
lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. A Települési Értéktár Bizottság szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadása 

(341/2013.(VIII.26.) sz. hat.) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a jelenlévık tájékoztatása 
érdekében felolvasta az elkészített szabályzat fı pontjait. A bizottság már aktívan dolgozik, 
megtörtént a Família Tészta Kft., valamint az Adamik-kolbász javasolt felvétele a helyi 
értéktárba. Készülıben van az Orlai Petrics Soma mővész életútjának az értéktárba való 
felvétele. Mind a három a megyei értéktárhoz kerül továbbításra  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke az SZMSZ 
megszövegezését a bizottsága által tett javaslatok figyelembevételével kérte elfogadni. A 
javaslatok a szabályzatban átvezetésre kerülnek.   
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Siklósi István polgármester szavazást kért. A bizottságnak jó munkát kívánt, szerencsére 
Mezıberényben sok érték van.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
376/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. szeptember 30. 
 
 
II/3.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a kevesebb kérelmet 
a nyári szünetnek tudta be, nincs autóbusz kérelem sem. A 38 hozott határozat között elutasító 
határozat nem volt. Minden elıirányzott keretbe bele fognak férnek.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága több fordulóban döntött a pénzek felosztásáról. A szabályzat szerint járnak el a 
támogatások odaítélésénél. 
 
 
Siklósi István polgármester is viszonylag kevesebb ügyrıl tudott beszámolni. Az elsı nyolc 
hónapban a felhasználás 30,4%. 
 
A képviselık részérıl észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
377/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: 2014. évi ellenırzési terv elfogadása   
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette a 2014. évi éves ellenırzési tervet, és azzal a 
módosítással kérte elfogadni, hogy a 2. sz. melléklet 3., 4. pontban az ellenırzött egység nem 
Mezıberény Város Önkormányzata, hanem a Polgármesteri Hivatal. 
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Gyarmati Zoltánné belsı ellenır kiegészítéssel nem kívánt élni az írásos anyaghoz. 
 
 
Siklósi István polgármester a terv elfogadását az ismertetett módosítással bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
378/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város 
Önkormányzatának 2014. évi éves ellenırzési tervét az elıterjesztés 1-2. számú melléklete 
szerint elfogadja. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: folyamatos, beszámolásra: 2014. évi zárszámadás idıpontja 
 
  
IV./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság végzett munkájáról 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a táblázatok 
ismertetésével bemutatta bizottsága eddig végzett munkáját. Nagyon fontos feladata volt a 
bizottságnak a különbözı koncepciók elkészítése. Nagy intézményátszervezések, változások 
történtek a városban nevelés-oktatás terén, melyek a bizottságot is új feladatok elé állították. 
Új célként valósult meg, hogy egy-egy kiemelt rendezvény köré csoportosíthatják a 
rendelkezésre álló pénzeszközöket. Feladatként jelentkezett a helyi elismerések 
adományozásáról szóló rendelet kidolgozása. A bizottság szervezésében számos rendezvényre 
került sor az elmúlt idıszakban. Nagyon fontosnak tartja a bizottság a civil szervezetekkel, 
nemzetiségi önkormányzatokkal a kapcsolattartást. A bizottsági tagok meggondoltan együtt 
tudnak dolgoznak, egyes feladatoknak meg volt a felelıse, önálló munkát tudtak végezni. 
Megköszönte mindazoknak a munkáját akik segítették a bizottság mőködését.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte a beszámolót érintıen, hogy a részvételi aránynál elírás 
történt, összesen a tagok jelenléte 91%. Tudni kell, a testület munkájához elengedhetetlen, 
hogy a bizottságok a döntések elıkészítésében tevékeny munkát végeznek.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az anyagot 
mindenre kiterjedınek ítélte meg. Az Oktatási és Kulturális Bizottság sokrétő munkát végez, 
hozzáértı emberekbıl áll. Bizottsága jó munkát kívánva elfogadásra ajánlotta a beszámolót.  
 
 
Siklósi István polgármester a beszámolót elfogadását szavazásra bocsátotta. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
379/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. szeptember 30. 
 
 
 V./ Mezıberény munkaerı-piaci helyzetének áttekintése 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy már harmadik éve foglalkozik a testület Mezıberény város munkaerı-piaci helyzetével. 
Az elmúlt két évben kicsit komplexebben, a beruházást támogató, elemzı anyag keretében 
történt a kimutatás. Ettıl elszakadva egy elemzı áttekintést kért most a testület arról, hogy a 
város munkaerı helyzete miként alakul. Mezıberény város munkaügyi helyzetét tekintve 
folyamatosan javuló tendenciával lehet találkozni. A legfrissebb statisztika szerint 
augusztusban nyilvántartott álláskeresık száma 731 volt. Vizsgálatra került a vállalkozások 
száma is, az elmúlt évhez képest a társas vállalkozók száma változatlan, míg az egyéni 
vállalkozók száma csökkent, amibıl következetni lehet, hogy a foglalkoztatottak létszáma 
ezáltal kevesebb lett.  A különbözı támogatási formában részesülık, közfoglalkoztatottak 
létszáma is elemzésre került. A közmunka minta programban 2013-ban átalagosan 44 fı 
dolgozik. Az adatszolgáltatást nyújtók segítségét megköszönve, kérte a beszámoló 
elfogadását. Az anyag összeállítása, a közigazgatás átszervezése révén, kizárólag a helyi 
adatok ismeretében történt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke gratulált a 
színvonalas munkához. Csökkenı tendencia látható szinte minden területen. Személy szerint 
szerette volna azt is megtudni, hány fı ment el Mezıberénybıl külföldre dolgozni, de jelenleg 
úgy tőnik, erre senki nem tud választ adni. A kimutatásból megállapította, hogy 
összességében van annyi munkahely a városban, mint régen a négy szövetkezet és 
termelıszövetkezetek idejében volt. Bizottsága elfogadásra ajánlja az anyagot. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megköszönte az anyag 
összeállítását, mire bekapcsolódott volna, elnök társa kész beszámolót küldött. Véleménye 
szerint az álláskeresık száma azért mutat szebb képet, mert sokan külföldre mentek dolgozni, 
illetve a közfoglalkoztatás keretében alkalmazva vannak. Azzal nem tudott egyet érteni, hogy 
több munkahely lenne a városban, mint a szövetkezetek idejében volt. Ma sok az álláskeresı, 
számuk 750 fıre tehetı. A Mezıberény befektetıbarát logó sem segített sokat, bár ez nem 
elsısorban a város hibája, a befektetık nem igen áramlanak ebbe a régióba. Bizottsága 
elfogadásra ajánlja a beszámolót.  
 
 
 



 9 

Barna Márton képviselı sajnálatosnak tartotta, hogy a statisztika nem találkozik a való 
világgal. Azt lehet látni országos szinten, hogy külföldre mennek el az emberek. Nem 
visszahívni kell ıket, hanem itt tartani.  
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy az anyagban is, mint ahogy az állami statisztika 
mutatja, papíron csökkent a munkanélküliek száma, a javulás oka, hogy ebben benne vannak 
a közmunka programban foglalkoztatottak. Helyi szinten eredmény, hogy a vállalkozásoknak, 
egyéni cégeknek sikerült legalább azon a szinten megtartaniuk a munkahelyeket, amik 
korábban voltak. Az, hogy az országból külföldre hányan mentek dolgozni, senki nem tudja 
megmondani, becslés szerint fél millió emberrıl lehet szó. Helyi szinten nagy eredménynek 
mondható, hogy a társas vállalkozások száma nem csökkent. A következı években fejlıdés 
akkor tud lenni, ha az elsıdleges munkaerı piacon is történik változás.  Az anyag elfogadását 
kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
380/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város munkaerı piaci 
helyzetérıl  készített beszámolót elfogadja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. szeptember 30. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Mezıberény Város Önkormányzat fenntartott intézmények selejtezési szabályzatainak 

egységes módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását, a selejtezési szabályzat 
módosításával lehetıség adódna önkormányzati intézménynél feleslegessé váló anyagok belsı 
hasznosítására.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
381/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenntartott intézmények 
vonatkozásában utasítja az intézményvezetıket, hogy a selejtezési szabályzataikat módosítsák 
az alábbiakat figyelembe véve: 
A selejtezési eljárás során a selejtezésre javasolt eszközökrıl készített selejtezési jegyzék egy 
példányát köteles az intézmény a Mezıberényi Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. Azt a 
Polgármester felülvizsgálja, a belsı hasznosítás lehetıségét keresve. Miután az eszközök 
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belsı hasznosításának lehetısége kizárásra kerül, azt aláírásával jóváhagyja. A jóváhagyott 
jegyzékkel az intézmény folyatja a megkezdett selejtezési eljárást. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések végrehajtására.  
Felelıs: Siklósi István Polgármester, 
   Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
   Kissné Wagner Mária intézményvezetı, 
   Kovács Edina intézményvezetı, 
   Nagy Sándor intézményvezetı, 
   Smiriné Kokauszki Erika Intézményvezetı. 
Határidı: 2013. október 31. 
 
 
VI/2. Útkezelıi megállapodás  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatokat. Az „A” 
határozati javaslatot kérte elfogadni, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is támogatott A 
feladatokat nem fogja tudni elhárítani az önkormányzat, már csak azért sem, mert a város a 
felüljáróval mégis csak gazdagodott egy forgalomtechnikailag jó létesítménnyel, esztétikailag 
is egy jó környezettel.  
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı megkérdezte, a késıbbiekben az önkormányzat kap-e erre az 
önkormányzati többlet feladatra állami támogatást, finanszírozást? Történt-e a fenntartásról 
nagyságrendileg felmérés? Lehet-e esetleg a feladatlehatárolási tervet késıbb határozott idıre 
kötni? A hó eltakarítást hogy tudják megoldani? Korábban ígéret volt arra, hogy a Csabai út 
elején épülni fog egy gyalogos átkelıhely, idıszerő lenne megvalósítása. 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, az önkormányzat nagy valószínőséggel 
támogatást nem fog kapni plusz forrást városüzemeltetési normatívaként. Nagyságrendi 
számítás nem készült, nehéz lenne megmondani. Új szerzıdést nem lehet kötni, ha csak 
alapvetı változás nem történik a következı években. Tulajdonátadás történt üzemeltetésre. A 
felüljáró tisztítása nem az önkormányzat feladata. A Csabai út elejére a gyalogátkelıhely 
megtervezésre került, a Közútkezelı Kht. hozzájárulását adta, a megvilágítás van még 
tárgyalás alatt.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke számítása szerint több mint 
1 km útszakasszal lett több a városnak, ennek tisztítása, főnyírás, a felüljárón lévı járda, 
kerékpárút tisztántartása 2-3 millió Ft-ot éves szinten igényelni fog. Bizottsága az „A” 
határozati javaslatot támogatta. A világítás költségének felvállalását személy szerint nem 
szavazta meg annak idején, valaki csak üzemeltette volna, és a felüljárót is csak átadták volna. 
A város kezelésébe adott úthálózat tisztántartásával, világítással 5 millió Ft kiadás keletkezni 
fog évente.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, amennyiben a világítás költségét nem vállalja be az 
önkormányzat, bírósági úton úgy is kötelezve lett volna. Véleménye szerint a lehetséges 
maximumot kiharcolták a NIF-nél és a kivitelezınél.  
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Harmati László képviselı elfogadta, hogy nincs jogalapja az önkormányzatnak a világítás 
megfizetésének elhárítására, de akkor még nem lehetett tudni, hogy a helységtábla a felüljárón 
kívül kerül elhelyezésre.  
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a sorompós keresztezıdés még 
használható, megmarad jövı év márciusáig, az aluljáró építésének kezdetéig. Az „A” 
határozati javaslatot kérte megszavazni, a „B” határozati javaslatnak nincs realitása.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
382/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
"47.sz. fıút Mezıberényi közúti felüljáró (120-as Szajol - Lökösháza-oh. vasútvonal felett) és 
kapcsolódó úthálózat kezelıi feladatok lehatárolása" jegyzıkönyvet aláírja. A jegyzıkönyv 
alapján készülı "Lehatárolási tervet"a Képviselı-testület tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/3. Berény Utónevő Települések Szövetsége Egyesület létrehozására irányuló 

szándéknyilatkozat megtétele 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Személy szerint magára vállalta 
az egyesület alapító okiratának elkészítését, Jászberény a határozati javaslatok 
megfogalmazását. A települések reagálását várják. Most a szándéknyilatkozat kiadása 
szükséges ahhoz, hogy az egyesület létrejöhessen. A szakbizottságok támogatták a határozati 
javaslat megszavazását. Bizottsági üléseken elhangzott, hogy lehetséges tagdíjként maximum 
10 Ft/fı összeg lett felvetve a megbeszéléseken. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
383/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának a Berény Utónevő Települések Szövetsége Egyesület 
létrehozására irányuló szándéknyilatkozat megtételérıl 

1. Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Berény Utónevő 
Települések Szövetsége Egyesület létrehozására irányuló szándékot támogatja.  

2. A Képviselı-testület felhatalmazza Mezıberény Város polgármesterét, hogy 
Mezıberény Város Önkormányzata nevében tegye meg az Egyesület létrehozásához 
szükséges jognyilatkozatokat. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: folyamatos 
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VI/ 4. Vésztıi út melletti 061/11 hrsz-on található mázsaház bontása 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a képviselıket, járuljanak hozzá a bontáshoz, hogy a terület 
rekultivációja megvalósulhasson úgy, hogy az önkormányzatnak ez pénzébe nem kerül. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta. Az ingatlan elbontása költségigényes, aki lebontja,  az anyagot felhasználhatja. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
384/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Vésztıi út melletti 061/11 helyrajzi számon található volt állatvásártéri mázsaház épületének 
elbontásáról intézkedjen. Az elbontáshoz forrást a testület nem biztosít. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: az elbontás és a terület rendezésére 2013. november 20. 
 
 
VI/ 5. Küldött delegálása a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet Felügyelı Tanácsába 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a határozati javaslat szerint Dr. Burján Katalin delegálását 
megszavazni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke egyetértett a 
javaslattal, bizottsága kérte, számoljon be idıközönként a képviselını a felügyelı tanács 
munkájáról  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
385/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dr. Réthy Pál Kórház-
Rendelıintézet (Békéscsaba) Felügyelı Tanácsába Dr. Burján Katalin Mezıberény, Petıfi u. 
22/A. sz. alatti lakost delegálja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/ 6. Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesülete kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester jogosnak tartotta kérést, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatását adta. Az önkormányzat használta a vizet, a vízóra átírása folyamatban van. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
386/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Nagycsaládosok Mezıberényi 
Egyesülete részére: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
1. Mőködési kiadások 
1.6 .Mőködési célú pénzeszköz átadás                                                    megemeli: 9 eFt-ta 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát          megemeli: 9 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye kültéri játékok kötelezı felülvizsgálatához 

forrásbiztosítás 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a kötelezı felülvizsgálat megtörtént, megérkeztek 
a dokumentumok. Majdnem minden játékra vonatkozóan van valamilyen megjegyzés. A 
keletkezett költségek nem voltak betervezve sem az óvodánál, sem az önkormányzatnál.   
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
legkedvezıbb ajánlat 227 eFt volt, ezt a költségvetés tartaléka terhére támogatta a bizottság 
megszavazni.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. Az óvodák esetében 
a következı évre egy intézkedési terv készül, amit a jövı évi költségvetés tárgyalásánál kell 
majd végig gondolni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 
 
387/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
részére a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet elıírásainak megfelelı, kültéri játékokra vonatkozó 
kötelezı felülvizsgálathoz 227 E Ft elıirányzatot biztosít, melynek forrása az önkormányzat 
költségvetési tartaléka. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések végrehajtására.  
Felelıs: Siklósi István Polgármester, 
   Kissné Wagner Mária Intézményvezetı. 
Határidı: 2013. október 02. 
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VI/ 8. Komlóska Község Önkormányzatának felhívása 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester a jelenlévık tájékoztatása érdekében az írásos elıterjesztés 
fontosabbnak ítélt részeit felolvasta. Két bizottság tárgyalta a felhívást, kérte a képviselıket, a 
határozati javaslatok közül mindenki a maga meggyızıdése szerint szavazzon. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
a 3. sz. határozati javaslatot a Kápolna építésének támogatását jelképezı 1 db 30x40x50 cm-
es faragott terméskı elkészíttetéséhez szükséges 63.500,- Ft összegő adomány nyújtásával 
javasolta elfogadásra. Állami kiemelt beruházásról van szó, jelképes összeg lenne amit 
bizottsága javasol megszavazni.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, bizottsága egy 
kivételével a többi határozati javaslatot tudta volna támogatni, de végül az 1. sz. határozati 
javaslatot szavazták meg, felhívás kerüljön közzétételre a Mezıberényi Hírmondóban, hogy a 
település lakói és civil szervezetei is értesüljenek a Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom 
csatlakozási illetve támogatási lehetıségérıl. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy bizottsági üléseken megfogalmazott bizonyos 
fenntartásokat a levél megfogalmazásával kapcsolatban, de ennek ellenére az 1. sz., 3. sz. és 
4. számú határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja. A 3-as számú határozati javaslatot a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megfogalmazottak szerint kérte megszavazni. Véleménye 
szerint a Városháza elıtt lévı Hısök emlékmővétıl olyan érzülető módon lehet eljuttatni a 
földet Komlóskára, ami az nemzeti összetartozást is jelképezheti. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
388/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete üdvözli a Világ Királynıje 
Engesztelı Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért. 
A képviselı-testület kéri az egyházi és világi vezetıinket, hogy támogassák és tegyék 
lehetıvé az Engesztelı Kápolna megépítését Budapesten a Szent Anna-réten. 
A felhívás kerüljön közzétételre a Mezıberényi Hírmondóban, hogy a település lakói és civil 
szervezetei is értesüljenek a Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom csatlakozási illetve 
támogatási lehetıségérıl. 
Felelıs: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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389/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Világ Királynıje Engesztelı 
Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt 
beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggı feladatokról szóló 1443/2013. (VII.16.) 
Korm. határozatban nevesített „Engesztelı Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja az 
Engesztelı Kápolna építésének támogatását jelképezı 1 db 30x40x50 cm-es faragott terméskı 
elkészíttetéséhez szükséges 63.500,- Ft összegő adomány nyújtásával. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
terméskı elkészíttetéséhez szükséges adományt a Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom 
11734169-20012199 számú bankszámlaszámára átutalja. 
Felelıs: Szekeres Józsefné alpolgármester  
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
390/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Életfa Kárpát-medence 
Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet 
egységének megvalósításához egy marék földet adományoz. 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 
Felelıs: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/ 9. Közúti jelzıtáblák kihelyezése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a Városi Közszolgáltató Intézmény beadványát. A 
Magyar Közút Zrt. véleménye szerint a 47-es számú fıúton Köröstarcsa irányába haladva a 
Galilei utca keresztezıdése után, illetve visszafelé a Korona utca keresztezése után 30km/h 
sebességkorlátozó tábla kihelyezése nem indokolt, de a felülvizsgálat megtörténik. A Hısök 
útja útkeresztezıdésnél indokolt a „várakozni tilos” tábla elhelyezése, elısegítve ezzel a 
Mikszáth Kálmán utca közlekedését. A hivatal szakemberei álláspontja szerint az Ókertben 
nem indokolt a „Teherautóval behajtani tilos” tábla elhelyezése, a mezıgazdasági termelésben 
érintett gazdálkodóknak nincs más lehetısége a közlekedésre. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be, az írásos elıterjesztés három határozati javaslatát elfogadásra ajánlották. Nem 
vetették el a Magyar Közút Zrt.-vel való tárgyalást, felhívva a figyelmet a veszélyes 
csomópontra. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a 47-es fıút nem önkormányzati, csak 
javaslattal élhet az önkormányzat, pl. bizottsági ülésen felvetıdött egy felfestett körforgalom 
megvalósítása is.  
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Barna Márton képviselı véleménye szerint a 30 km/h sebességkorlátozás nem lenne betartva, 
a körforgalom felfestéssel megoldódhatna a veszélyes útkeresztezıdés biztonságosabb 
közlekedése. 
 
 
Körösi Mihály képviselı csatlakozott az elmondottakhoz, a körforgalom felfestése megoldaná 
két utca becsatlakozását a fıútra. Rendırségi források szerint megoldható lenne egy kisebb 
körforgalom létrehozása, eszközeikkel tudnák támogatni ezt a lehetıséget.   
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, amennyiben a felfestési megoldást lehet 
alkalmazni, megoldás lehet. Szakemberek meg fogják vizsgálni a felvetést. A határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
391/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 47-es számú fıúton 30km/h 
sebességkorlátozó tábla kihelyezése tárgyában a Magyar Közút Zrt.-vel közös  
forgalomtechnikai felülvizsgálat  után, annak ismeretében dönt. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
392/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Hısök útjára a Mikszáth Kálmán utca keresztezése után „várakozni 
tilos”közlekedési táblát helyezze el. 
A jelzıtáblák beszerzésérıl és kihelyezésérıl a Városi Közszolgáltató Intézmény a 2013. évi 
költségvetése terhére gondoskodjon. 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
393/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Ókertben, a „Teherautóval 
behajtani tilos” táblát elhelyezését nem tartja szükségesnek.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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VI/10. „Komplex belvízrendezési program – Mezıberény” Vállalkozási szerzıdés módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a városban folyik a belvíz elvezetési munka a város 
több területén, jellemzıen a Csabai út Petıfi utca és a Fı út, Vésztıi úttól keletre esı részen. 
A lakosság tájékoztatva lesz, mely utcákat érintik a munkálatok. Az érintettek figyelme fel 
lesz hívva arra is, hogy miután elkészülnek az árkok, az átereszeket szintre hozzák, bármilyen 
további munkálatokat, pl. új bejárók építését, csak olyan formában tegyék meg, hogy erre az 
önkormányzatnál engedélyt kell kérni, a szinteket szigorúan be kell tartani. A munkák jól 
haladnak, bár a kivitelezı késın kapta meg a tervezıtıl az engedélyt, valamint új 
alvállalkozót is keresni kellett. Hátráltatta még a munkát a Csabai úton a felüljáró építése, 
kivitelezése, a munkaterületet most fogják megkapni.  68% a készültségi fok, ezért kérték a 
tervezett határidınél késıbbi idıpontot, 2013. december 15.-ét engedélyezze a képviselı-
testület.  
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester a lakosságtól kérte, a csapadékvíz-elvezetı árkokat, 
átereszeket tartsák rendbe a víz átfolyása érdekében. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı üdvözölte, hogy tájékoztatás lesz tartva a lakosság részére, mint 
képviselı sem tudott érdeklıdınek pontos választ adni. 
 
 
Bana Márton képviselı fontosnak tartotta a mőszaki ellenır felelısségét, a munka 
kitolódásával figyelni kell,  pl. hogy esetleges rossz idı beálltával a betonozás ne fagyjon fel 
tavasszal  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a szakemberek figyelemmel kísérik a 
különbözı munkálatokat. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
394/2013.(IX.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 „Komplex belvízrendezési program 
– Mezıberény” címő Vállalkozási Szerzıdésben szereplı kivitelezési határidıt 2013. 
december 15-ére módosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a Vállalkozási 
Szerzıdés módosítás aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/11. Területfejlesztési koncepcióhoz készítendı környezeti vizsgálat és értékelés tematikája 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatot a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
395/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 
területfejlesztési koncepcióhoz készítendı környezeti vizsgálat és értékelés tematikájának 
tervezetét elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/12. „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett, hogy a testület májusban már foglalkozott a 
kérdéssel. Sok tisztázatlan dolog van még a geotermikus főtéssel kapcsolatban, így az óvoda 
főtésével kapcsolatban is. Az óvoda vezetısége úgy érzi, lényegesen több költsége 
keletkezett, mint ami jogosan kifizethetı lenne részérıl. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
három tagú bizottság létrehozásával kivizsgálásra javasolta az intézmény gázfogyasztásával, 
illetve számlázási eltérésekkel kapcsolatos kérelmét. A bizottság javaslatát szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
396/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság által kijelölt 3 tagú (Harmati László, Nagy Sándor, Kohút Pálné) bizottságot a 
„Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda által benyújtott, az intézmény 
gázfogyasztásával, illetve számlázási eltérésekkel kapcsolatos kérelem kivizsgálásával. Az 
elfogadható költségekrıl a kimutatást az októberi ülésre terjesszék elı.  
Felelıs: a kijelölt bizottság tagjai 
Határidı: októberi PGB ülés, ill. képviselı-testületi ülés 
 
 
VI/13. Rendeletmódosítás a közösségi együttélés alapvetı szabályairól 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette a rendelet egy szakaszának módosítását. A kirívóan 
közösségellenes magatartások esetében fellebbezésre nincs lehetıség, ilyen esetben 
bírósághoz lehet fordulni. Kérte a rendelet megalkotását. 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 
24/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete 
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a közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 
16/2013.(V.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
VI/14. Kovács Edina igazgató kereset kiegészítése 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az önkormányzati intézmények rendszeresen 
pályáznak és a pályázatok keretében különbözı feladatokat látnak el az intézmények vezetıi, 
többek között projektmenedzseri feladatokat is, melyet korábban megbízási szerzıdés alapján 
végezhettek el. Az újabb pályázati elıírások alapján közvetlenül, bérjellegő kifizetést kell 
számunkra biztosítani, a pályázatban erre a célra elkülönített összeg terhére, a kinevezés 
módosításával. A kinevezés módosítás a képviselı-testület jogköre. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság a határozati javaslat megszavazását támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
397/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul Kovács Edina, a Támop-
6.1.2-11/1-2012-0872 számú pályázat projektmenedzsere részére, 2013.09.01 – 2014.08.31  
közötti idıszakban, havi bruttó 26.200 Ft azaz huszonhatezer-kétszáz forint bontásban ,a 
pályázatban erre a célra elkülönített összeg terhére, a kinevezés módosításával a 
keresetkiegészítéshez. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/15. Smiriné Kokauszki Erika kereset kiegészítése  
 
 
Siklósi István polgármester az elızı bejelentéshez hasonlóan kérte a határozathozatalt. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
398/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul Smiriné Kokauszki Erika, a 
Támop-3.2.13.-12/1-2012-0489. számú pályázat projektmenedzsere részére,  2013. 07.10 -  
2014. 06. 10 közötti idószakban , havi 50.000 Ft azaz ötvenezer forint bontásban ,a 
pályázatban erre a célra elkülönített összeg terhére, a kinevezés módosításával a 
keresetkiegészítéshez. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
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VI/16. Erdırészlet telepítése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a testület az elmúlt ülésen megfelelı számú 
ajánlat hiányában nem döntött az erdırészlet telepítésrıl. Azóta az ajánlatok beérkeztek, az 
elıterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, elfogadásra ajánlja a határozati 
javaslatot azzal, hogy a forrás a költségvetés általános tartaléka.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
399/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezıberény 16/A és Mezıberény 16/B, 3721 hrsz.-on fellelhetı erdırészletek telepítésével  
Sajti Imre erdészeti vállalkozót bízza meg maximum bruttó 587.756,- Ft vállalási értékben 
azzal, hogy a telepítés ne kizárólag makkvetéssel történjen, hanem elegyes telepítés 
valósuljon meg. A fedezet biztosítása a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
történik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/17. Mezıberényi Református Egyházközség kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a kérelmet. A református templom mőemlék orgona 
restaurálása történik, amelyhez a képviselı-testülettıl is kérnek anyagi támogatást. 
Támogatandónak tartotta a kérelmet, mivel az egyház közben a templom mellett elkészítteti a 
járdát saját költségén. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítıjében nem szerepel, de 500 
eFt-ot szavazott meg,   
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
400/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetésben 500.000,-
Ft összegő támogatást biztosít a Mezıberényi Református Egyházközség részére a templomi 
orgona restaurálásához. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/18. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette a technikai módosításokat az írásos elıterjesztés 
szerint. A Piknik Park és a volt Bútoripari Rt. egy része most már nem az intézmény 
kezelésében van. A határozat meghozatalát az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
javasolta. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
401/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
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 
 
 
VI/19. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával kérte a 4 db 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
402/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
4.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I.1 Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli     7.600 e Ft-tal 

és ezzel egyidejőleg 
1 . Mőködési kiadások 
1.3 Dologi kiadási elıirányzatát      megemeli      7.600 e Ft-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
403/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
4.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
  1.Mőködési költségvetés  



 22 

   l.3 Dologi   kiadási elıirányzatát    csökkenti      330 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
  2. Felhalmozási költségvetés 

2.1 Intézményi beruházási kiadások elıirányzatát  megemeli     330 e Ft-tal 
        Gépek, berendezések, felszerelések 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
404/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a következı saját hatáskörő 
elıirányzat módosításokról rendelkezik.  
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít: 
Átcsoportosítás: 
Felújítási kiadások elıirányzatát   csökkenti               335 eFt 
Dologi kiadások elıirányzatát   megemeli     335 eFt 
(Szoc. – Juhász Gy u. 1. nyílászárók karb., jav.) 
Dologi kiadások elıirányzatát   megemeli     197 eFt 
(Napközis tábor) 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát   megemeli     177 eFt 
(Ellátási díj) 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli       20 eFt 
(Alapítványi támogatás) 
Dologi kiadások elıirányzatát                             megemeli              1274 eFt 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát                    megemeli    1274 eFt 
(Társult települések hozzájárulása) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
405/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése: 
6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Bevételi elıirányzatán belül a  mőködési bevételek  
I.1./  Intézményi mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:                 1.961 eFt -al  
IV.1 Mőködési célú támogatás értékő bevételi elıirányzatát megemeli:   445 eFt-al 
      Kiadási elıirányzatán belül mőködési kiadások    
      1.3. Dologi kiadásokat megemeli:                                                    1.579 eFt-al       
2.1. Beruházási kiadások elıirányzatát megemeli:                                 2.349 eFt-al 
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2.2. Felújítási kiadásokat csökkenti:                                                       1.522 eFt-al                          
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/20. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a pénzügyi osztály elıterjesztése alapján a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogató javaslatával az átcsoportosítások, fedezetbiztosítások elfogadását kérte.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
406/2013.(IX.30.)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:    
   1.5.Mőködési célú  támogatásértékő kiadások elıirányzatát          csökkenti: 50 E Ft-tal 
   2012.évrıl áthúzódó, Városi rend. tám. OKB hat, al.: Római  
   Katolikus Plébánia  
és  ezzel egyidejőleg:   
1.6./ Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát                  megemeli: 50 E Ft-tal 
   2012.évrıl áthúzódó, Városi rend. tám. OKB hat, al.: Római 
   Katolikus Plébánia részére.  
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                 csökkenti: 810 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                         megemeli: 810 E Ft-tal 
   841403-39. szakf. Mb. liget téri épület átalakítása/Óvodai csoport  
   és a Gondnokság elhelyezése 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                csökkenti: 1100 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                      megemeli: 1100 E Ft-tal 
   841126-0. szakf. Pedagógiai szakszolgálat kialakításához fedezet biztosítása 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.6. Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát          csökkenti: 145 E Ft-tal 
 (890302-0 szakfeladat – Civil szervezetek program- és egyéb tám.) 
             -Központi,irányító szervi mőködési célú tám./Int.fin./ ei-át megemeli: 145 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                          megemeli: 50 E Ft-tal 

- Légy Te is karácsonyi angyalka!   : 25 E Ft. 
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- Idısek karácsonya  :                        25 E Ft. 
 5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át  megemeli: 50 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                         megemeli: 95 E Ft-tal   
  - Petıfi Emlékhelyek találkozója: 95 E Ft 
 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli: 95 E Ft-tal 
 E.) 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, kiadási elıirányzatán belül:  
      1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              csökkenti: 333 E Ft-tal 
      A Mb.Liget úti ingatlan Óvodai célra történı hasznosítása miatt 
      a volt Pedagógiai szakszolgálat mőködtetésére biztosított  kiadási  
     elıirányzat elvétele a V. Közszolg.-tól /4 hóra: 333 E Ft/ 
ezzel egyidejőleg: 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, bevételi elıirányzatán belül:  
    -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át  csökkenti: 333 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át            megemeli: 333 E Ft-tal 
ezzel egyidejőleg: 
         -Központi,irányító szervi mőködési célú tám./Int.fin./ ei-át     csökkenti: 333 E Ft-tal 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
                Siklósi István polgármester 
                Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
                Nagy Sándor igazgató 
                Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
407/2013.(IX.30.)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: 190 E Ft-tal 
841126-8 Kormányhivatali továbbszáml. 
Áht-n belül továbbszámlázás: (nettó: 150 E Ft, áfa: 40 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                                megemeli : 190 E Ft-tal 
841126-8 Kormányhivatali továbbszáml.     
Dologi: +190 E Ft (nettó: 150 E Ft, áfa: 40 E Ft) 
B.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
    1.3. Dologi kiadások ei-át                                                               csökkenti: 100 E Ft-tal 
    841126-0 szakf.PH. igazgatás 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal  kiadási elıirányzatán belül: 
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      1.3. Dologi kiadások ei-át                                                            megemeli: 100 E Ft-tal 
     841126-2 szakf.: PH. Építés hatóság 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı               
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
408/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
       IV.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek ei.-át           megemeli: 1103 E Ft-tal 
      890442-0 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak, hosszabb 
      idıtartamú   közfoglalkoztatása. 
és ezzel egyidejőleg: 
7. cím: Mezıberény Város  Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
      1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                       megemeli:  869 E Ft-tal 
      1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                         megemeli:  234 E Ft-tal 
      890442-0 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak, hosszabb 
      idıtartamú   közfoglalkoztatása 
Felelıs: Mezıberény Város Óvodai Intézménye vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
409/2013.(IX.30.)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 bevételi elıirányzatán belül : 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                     megemeli: 581 E Ft-tal 
841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
 Közüzemi díjak továbbszámlázása: (nettó: 458 E Ft, áfa: 123 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli : 581 E Ft-tal 
841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
Közüzemi díjak továbbszámlázása: Dologi 
 (nettó: 458 E Ft, áfa: 123 E Ft) 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
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:       584 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:    
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                            megemeli:      584 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
410/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 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:419 E Ft-tal 
 (Klebelsberg Intézményfenntartótól TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázattal kapcsolatosan)  
 841126-0 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát         megemeli: 419 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
411/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 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:1439 E Ft-tal 
 (Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bankszámla zárás  
 miatti pénzeszköz átvétel) 841126-0 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                          megemeli: 1439 E Ft-tal 
 (Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bankszámla zárás   
 miatti pénzeszköz átvétel) 841126-0 szakfeladat 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
412/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 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    csökkeni: 13 E Ft-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.          csökkenti: 13 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.          csökkenti: 13 E Ft-tal 
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és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát                       csökkenti: 13 E  t-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
413/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 
 V. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel              megemeli: 5540 E Ft-tal 
 (Lakossági hozzájárulás csatornamő társ.kapcs. OTP-LTP-tıl  
 átvétel 7,8,9 öbl.) 841403-2 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát       megemeli: 5540 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
414/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.4.3. Fejlesztési célú támogatások               megemeli: 512 E Ft-tal 
 (Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás) 841901 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)    megemeli: 512 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)    megemeli: 512 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát elıirányzatát                     megemeli: 512 E Ft-tal 
 (Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás)  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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415/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 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:30.688 E Ft-tal 
 Költségvetési bevételeket javító támogatás 841126-0 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II.1.7.1. Szerkezetátalakítási tartalék               megemeli: 31.307 E Ft-tal 
 Ezen belül: 

a) Helyi önkormányzatok mőködésének ált. tám.    11.155 E Ft 
c)   Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekfejl.        7.506 E Ft 
d)   Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám.kieg. 12.646 E Ft 

 841901-0 szakfeladat 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1.5. Mőködési célú támogatásértékő kiadás                             megemeli: 619 E Ft-tal 
 ( Szerkezet átalakítás c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekfejl.) 
 Ezen belül: 
 Bélmegyer: 101 E Ft 
 Murony:      518 E Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
416/2013.(IX.30.)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. 1.6.9. Önk. által fenntartott idısek szoc. szakosított ell. megemeli: 2226 E Ft-tal 
 (Szociális intézmények üzemeltetési támogatása) 841901 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  megemeli: 2226 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  megemeli: 2226 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                         megemeli: 2226 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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417/2013.(IX.30.)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. 1.6.2. Óvodaped.-ok, pedagógus munkáját seg. bértám.   csökkenti: 6352 E Ft-tal 

 (Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 4720 E Ft,  
  Segítık 4 havi tám.                               1632 E Ft )  
841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát    csökkenti: 6352 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.2. Óvodaped.-ok, pedagógus munkáját seg. bértám.     csökkenti: 944 E Ft-tal 

 (Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 944 E Ft)  
841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)    csökkenti: 944 E Ft-tal 
 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)    csökkenti: 944 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                           csökkenti 944 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.3. Óvodamőködtetési támogatás         csökkenti: 954 E Ft-tal 

 (Óvodamőködtetési támogatás 4 hónap)  
841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát        csökkenti: 954 E Ft-tal 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés       csökkenti: 1428 E Ft-tal 

 (Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás 4 hónap)  
841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát        csökkenti: 1428 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
418/2013.(IX.30.)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. 1.6.2. Óvodaped.-ok, pedagógus munkáját seg. bértám.     megemeli: 5.568 E Ft-tal 

 (Óvodapedagógusok 4 havi támogatása  944 E Ft,  
  Segítık 4 havi tám.                             4.624 E Ft )  
841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   megemeli: 5.568 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  megemeli: 5.568 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 3641 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terh. bef. kötelezettség elıirányzatát 983 E Ft-tal 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát 944 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés       csökkenti: 306 E Ft-tal 

 (Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés ) 841901 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)      csökkenti: 306 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)      csökkenti: 306 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            csökkenti: 306 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.    megemeli: 3723 E Ft-tal 

 (Szociális étkeztetés 122 E Ft, Házi segítségnyújtás 1.131 E Ft,  
Gyermekek napközbeni ellátása 2.470 EFt) 841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  megemeli: 3723 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  megemeli: 3723 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
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 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                      megemeli: 3723 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
419/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát               megemeli: 10055 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)              csökkenti: 10055 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)             csökkenti: 10055 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                     csökkenti 10055 E Ft-tal 
        /Társulási kieg. normatívának megfelelı elıirányzat/ 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
420/2013.(IX.30.)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 céltartalék elıirányzatát                    csökkenti: 4408 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1.5. Mőködési célú támogatásértékő kiadás                               megemeli: 4408 E Ft-tal 
 A Mezıberény által megigényelt 2013.évi 7.és 8. havi normatív  
         támogatások a volt társult     településeket illetik /Mikrotérségi társulás  
2013.06.30.-val történı megszüntetése miatt/: 
 Ezen belül: 
 Bélmegyer Községi Önkormányzat részére:  1883 E Ft 
 Murony     Községi  Önkormányzat részére:   2525 E Ft 
B.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
        IV./1.Támogatásértékő mőködési célú pénzeszköz átvét ei-át       megemeli:  654 E Ft-tal 
       Bélmegyer Község intézményfenntartással kapcsolatos kötelezettsége: 
   A Bélmegyeri Óvoda 2013 I. félévi teljesítési idejő, Mezıberény 
   Város Önkormányzata által 2013. évben kiegyenlített számláival és  
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   egyéb kifizetéseivel kapcsolatos elıirányzat rendezés:23367 Ft.~         23 E Ft. 
   Murony Község intézményfenntartással kapcsolatos kötelezettsége: 
  A Muronyi Óvoda 2013.I. félévi teljesítési idejő, Mezıberény 
   Város Önkormányzata által 2013. évben kiegyenlített számláival 
  egyéb kifizetéseivel kapcsolatos elıirányzat rendezés:631151 Ft.~       631 E Ft. 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                          megemeli: 654 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
421/2013.(IX.30.)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: 5571 E Ft-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 5571 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 875 E Ft-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 1649 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 2084 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 181 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
            Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli:   782 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 689 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 186 E Ft-tal 
 Ezen belül:    Szjutt.   Munkaa.terh.bef.köt. 
 - 841112 szakfeladat     39      11 
 - 841126-0 szakfeladat  194    52 
 - 841126-1 szakfeladat    74     20 
 - 841126-3 szakfeladat  270    73 
 - 841133 szakfeladat     74    20 
 - 842421 szakfeladat     38    10 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1298 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 351 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1641 E Ft-tal 
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 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 443 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 143 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 38 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 616 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 166 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 653 E Ft-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 94 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 25 E Ft-tal 

841403-27 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 76 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát  21 E Ft-tal 
 841126-0 szakfeladat (Mezıberényi Kistérségi Óvoda) 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 344 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 93 EFt-tal 
  Szjutt.  Munkaa.terh.bef.köt. 
 - Mezıberény 305 82 
 - Bélmegyer 9 2 
 - Murony 30 9 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/21. Öngondoskodó háztáji program 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Ez egy háztáji kertek mővelését 
célzó program, kb.100 családot érintene, 120 m2 területet kell megmővelni, amihez az 
önkormányzat vetımagot biztosítana. A megtermelt javak a család ellátását segítené. A 
programmal az önellátásra való nevelés, az esélykülönbség csökkentése a cél. "Roma Tanács" 
megszervezésére felhatalmazást kért a testülettıl. A Tanács a roma családok segítésére, a 
"Szociális háztáji program" megvalósításának támogatására jönne létre.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, a program csak a roma családok segítésére jön létre? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, olyan családokat segítene a program, ahol 
aktívkorúak ellátásában részesülı felnıttek vannak. 
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bizottsága 
támogatását ismertette. Bíznak a sikerességben, remélhetıleg lesznek önként jelentkezık, 
lesznek elegen a szerzıdéskötéshez. Bizottsági ülésen olyan javaslattal élt, hogy az 
önkormányzati családi házas bérlakásban élıket kötelezni kellene arra, hogy mőveljék meg az 
ingatlan kertjét. Ösztönözni kell az embereket, hátha hosszú távon mőködne, egyre több 
ember kapcsolódna be és indulna el a munkavégzés és az önellátás felé. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı támogatta a lehetıség megadását. Megkérdezte, hogy a családok 
értesítése miként történik, hol jelentkezhetnek? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy személyes megkeresést fognak megvalósítani, ebben 
segítség lesz a megválasztott tanács, és a családsegítı szolgálat is. Ez egy tanuló év lesz, 
rengeteg kérdés van, menet közben lehet majd finomítani, módosítani. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
is üdvözölte a program beindítását, mind a két határozati javaslat megszavazását támogatják. 
Személy szerint szeretné tudni, hogy a 15 eFt-ot miért kapják a résztvevı családok 
augusztusban? 
 
 
Siklósi István polgármester ösztönzı dolognak tartotta a 15 eFt biztosítását, hogy ténylegesen 
végig vigyék a programot. Ellentételezésnek számít, hogy 20 eFt visszafizetési kötelezettség 
terheli a programban résztvevıket, amennyiben nem teljesítik a vállalásaikat.  
 
 
Harmati László képviselı kérdésként vetette fel, hogy miért nem lett egy-két éve bevezetve ez 
a program, akkor is lett volna éppen pénz rá, mert így nagyon úgy fog tőnni jövı 
augusztusban a kampány során, hogy „jó húzás volt, tudják, kire kell szavazni”. Élelmiszer 
utalványban lehetséges-e ezt a pénzt kiosztani, hogy ne másra költsék el? 
 
 
Siklósi István polgármester a választással kapcsolatos kampánypénz felvetésre megjegyezte, 
amennyiben nem sikerül a program, visszafizetési kötelezettségük lesz a résztvevıknek, ott 
van benne a nagy bukás lehetıség is. A program mostanra érett meg, a pénzt ki lehet osztani 
sok féleképpen, akár utalványban is.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatokat. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
422/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2014 évi költségvetésében 1.500.000,- 
Ft szociális segélyt a háztáji kertek mővelésével összefüggı "Szociális háztáji program"-ban 
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résztvevık segélyezésére és 500.000,- ft további forrást a program megvalósításához 
szükséges vetımag beszerzésére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a program meghirdetésére, valamint maximum 100 család 
esetében a megállapodások megkötésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: 2014. évi költségvetési tervezet I. fordulója 
                megállapodások  megkötésére 2013. október 20. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
423/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert un. 
"Roma Tanács" megszervezésével. 
A Tanács a roma családok segítésére, a "Szociális háztáji program" megvalósításának 
támogatására jön létre. Kapcsolatot tart  a programban részt vevı családokon túl a többi roma 
családdal, a Polgármesteri Hivatallal, Városi Családsegítıvel. A következı választásokig 
informálisan helyettesíti a roma nemzetiségi önkormányzatot.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidı: a Tanács megalakítására 2013. októberi testületi ülés, mőködésére folyamatos 
 
VI/22. Zárt ülésen tárgyalva (Villamos energia beszerzés) 
 
VI/23. 2013. évi költségvetési rendelet V. módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a költségvetés módosítását. Az írásos elıterjesztés jól 
értelmezhetı, a számadatok ismeretében, a szakbizottságok támogatásával kérte a rendelet 
megalkotását. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazatra van szükség.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
                25/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
VI/24. Rajka Község Önkormányzatának támogatási kérelme emlékmő felállításához 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos kérelmet, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az 
„A” határozati javaslatot támogatta, melyrıl szavazást kért. 
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Barna Márton képviselı hiányolta annak meghatározását, hogy mi lesz a pénzzel, ha nem 
valósul meg az emlékmő felállítása. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint pusztán elvi jelentıséggel bír a támogatás, a 
képviselı úr felvetésére nem tud választ adni, nyilván biztosra veszik a megvalósítást. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
424/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére 5.000 Ft összegő támogatást biztosít Rajka Község Önkormányzata részére a 
Pozsonyi Csata emlékére tervezett emlékmő felállításához. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/25. Mezıberény Város Óvodai Intézményének munkaterve 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával kérte 
a munkaterv elfogadását. Nem kis feladatot jelent majd az óvodának a végrehajtása.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
425/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Óvodai 
Intézményének 2013-2014. nevelési évre szóló munkatervét elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/26. Delegálás intézményi tanácsba 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az általános iskola részérıl jött kérés a 
delegálásra, ám a mai napon újabb levél érkezett. A fıigazgató kéri, hogy a korábbi levelet 
tekintse tárgytalannak a testület, szóbeli egyeztetés útján úgy értesült, nem kötelezı létrehozni 
az intézményi tanácsot. Jogszabályokat átnézve a jegyzı úrral úgy értelmezik, hogy kötelezı 
létre hozni az intézmény tanácsot a 2011. évi CXC törvény 73.§ (4) bek. alapján. Az 
elıterjesztés határozati javaslatát annyiban kérte módosítani, hogy beírásra kerül „létrehozása 
esetén” szöveg. Amennyiben nem kell megalakulnjon, nem lesz érvényesítve a határozat, 
amennyiben mégis, akkor nem kell újra testületi döntést hozni. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
426/2013.(IX.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Általános Iskola 
Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium intézményi tanácsába, létrehozása esetén, Siklósi 
István polgármert, Debreceni Gábort az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökét, 
valamint Körösi Mihályt az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét delegálja. 
Delegálásuk a tanács mőködésének idejére, illetve önkormányzatnál betöltött tisztségük 
idejére szól. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Debreceni Gábor az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
              Körösi Mihály az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidı: a tanács megalakulásától a delegálás idıtartamára folyamatos 
 
VI/27. ülésén elején tárgyalva (.Mezıberény Város Önkormányzat pályázata a helyi 
önkormányzatok mőködıképességének megırzésére szolgáló 2013. évi kiegészítı 
támogatásra 
 
 
VI/28. Egyéb bejelentés 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról és gratulált, hogy a mazsorettek a 
világbajnokságon ismét szép eredményekkel büszkélkedhettek. Megköszönve az 
egyesületnek, hogy egyéb más rendezvényeken is képviselik a várost. Legutóbb a 
Békéscsabán rendezett közfoglalkoztatási bemutató és konferencia megnyitóján léptek fel.  
 
Bejelentette, hogy a soron következı testületi ülés idıpontja 2013. október 28.  
Napirendje:1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése, 2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálata, 3./ Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a 
város kulturális élete fellendítésének további lehetıségeirıl. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, befejezettnek 
nyilvánította az ülést, a képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

               Siklósi István                                                                Dr. Földesi Szabolcs  
                polgármester                                                                         jegyzı 
 


