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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 30-án
megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józselhé alpolgármester, Barna Márton,
Borgula Györgyné, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács
Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor, Öreg István
képviselők.

Jelen volt mé az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, meghívottak, intézményvezetők,
érdeklődők.

Siklósi István polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, megjelenteket, a Kábel TV nézőit.
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő
testület tagjai közül mindenki jelen van az ülésen.

Ismertette, hogy ajegyző ajegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg.

Siklósi István polgármester a kiküldött napirendi pontokat annyi módosítással ismertette,
hogy nyílt ülésre még két bejelentés kerül felvételre: V111117. Járdaelem-gyártó sablon
beszerzése, valamint VIII/l 8. Döntési javaslat intézményi átszervezésre -KLIK
véleménykérése (sürgősséggel).

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

100/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadtael:
I./ I/l. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről
II/l .Beszámoló a 463/20 14./XII.22.)sz., 44/201 5.(I.26.)sz., 45/201 5.(I.26.)sz.,

46/201 5.(I.26.)sz., 47/2015 .(I.26.)sz., 48/201 5.(I.26.)sz., 64/2015 .(II.23 .)sz.,
67/2015 .(II.23 .)sz., 70/201 5.(II.23 .)sz., 73/2015 .(II.23 .)sz., 74/201 5.(II.23 .)sz.,
75/2015 .(II.23 .)sz., 76/201 5.(II.23 .)sz., 77/2015 .(II.23 .)sz., 78/2015 .(II.23 .)sz.,
81/201 5.(II.23 .)sz., 82/201 5.(II.23 .)sz., 83/2015 .(II.23 .)sz., 84/2015 .(II.23 .)sz.,
86/201 5.(III.04.)sz., 87/2015 .(III.04.)sz., 88/201 5.(III.04.)sz., 89/201 5.(III.04.)sz.,
90/201 5.(III.04.)sz., 91/201 5.(III.04.)sz., 92/2015 .(III.04.)sz., 93/2015 .(III.04.)sz.
határozatok végrehajtásáról.

1112. 5/2015.(I.26.)sz. és a 6/2015.(I.26.) sz. határozatok végrehajtása (intézményi
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szervezet átvilágítás
11/3. Közintézményekre nemzetiségi nyelvű felirat kihelyezése (317/201 4.(V11L25 .)sz. hat.)
11/4. Intézményátszervezés —rendeletmódosítások (94/2015 .(III.04.) sz. hat.)
II/S. Bészámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

III./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről
IV./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
V./ Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása
VII,/ Mezőberény Város Kulturális Koncepció 20 15-2020.
VIII./ Bejelentések

VIII/l. Helyi elismerésekről szóló rendelet módosítása
VIII/2. A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal gépjárműhasználati szabályzatának

módosítása
VIII/3. Mezőberény, Orlai Petrics Soma Kulturális Központban lévő napelemes rendszer

webes használatú kialakítása
VIII/4. Alföldvíz Zrt. 2015. évi vízterhelési egységdíjainak elfogadása
VIII/S. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díj ának megállapítása
VIIIJ6. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat gépjárműcsere kérelme
VIII/7, 1058 és 1060 hrsz, ingatlanok összevonása
VIII/8. Mezőberény Város Ovodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása
VIII/9. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása
VIII/i0. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
VIII/l 1, Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
VIII/l 2. Lemondás tiszteletdíj ról
VIII/l3. Kálmán Fürdő 2015. évi belépőjegy árai
VIII/l 4. Atcsoportosítások, fedezetbiztosítások
VIII/is. Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
VIII/l 6. Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása - elsőfordulós tárgyalás (sürgősséggel)
VIII/l 7. Járdaelem-gyártó sablon beszerzése
VIII/l 8. Döntési javaslat intézményi átszervezésre -KLIK véleménykérése (sürgősséggel)
VIII/i 9. Egyéb bejelentés

IX./ Zárt ülés
IX/l. Ingatlan értékesítési ajánlat (941 hrsz.)
IX/2. Ingatlanértékesítés (1624 hrsz.)
IX/3. Temetkezési szolgáltatás elindítása a Városi Közszolgáltató Intézmény keretein belül
IX/4. Egyéb bejelentés

I./ napirend

Tárgy: I/l. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a 2015. február 23-i zárt, március 4-i és március 23-i
rendkívüli nyíl üléseken hozott határozatokat.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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101/2015.(11L30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. február 23-i zárt, március 04-i
és március 23-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vdte.

Tárgy: 112. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Siklósi István polgármester írásos beszámolóját ismertette. Szóbeli kiegészítésként elmondta:
- „Március 28-án Jakab Mihályné Magdi nénit 90. születés napja alkalmából családja

körében köszöntöttük. A szokásoknak megfelelően a köszöntés alkalmából adtam át
Orbán Viktor miniszterelnök Úr által aláírt emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját. Ezúton is jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk
Magdi néninek.

- A Malom Fittnesz DSE hatalmas sikert könyvelhetett el a hétvégén: A felnőtt csapat az
első Aerobik Magyar Kupa versenyén holtversenyben a 2. helyen végzett a Pécsen
lezajlott versenyen. Az Országos Fit-kid Darice versenyen még ennél is szebb eredmény
született Roósz Mária Mercédesz első helyezést szerzett! A felnőtt csapat tagjai: Kőszegi
Krisztina, Benyovszkiné Nagy Andrea, Forgó Mónika és Csibor Erzsébet. Minden
versenyzőnek gratulálunk, valamint felkészítőiknek is.”

A szóbeli kiegészítéshez kérdés nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolója
elfogadását.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

102/2015,(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.

11./ napirend

Tárgy: Beszámoló a lejárt hatáidejű határozatok vérehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről

Siklósi István polgármester a 27 db tudomásulvételt igénylő beszámoló elfogadását
szavazásra bocsátotta, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

103/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 463/201 4./XII.22.)sz.,
44/201 5.(I.26.)sz., 45/201 5.(I.26.)sz., 46/201 5.(I.26.)sz., 47/201 5.(I.26.)sz., 48/201 5.(1.26.)sz.,
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64/201 5.(1L23 .)sz., 67/2015.(1I.23.)sz., 70/201 5.(1L23.)sz., 73/201 5.(II.23.)sz., 74/201 5.(11.23.)sz.,
75/201 5.(II.23 .)sz., 76/2015 .(II.23 .)sz., 77/2015 .(I1.23 .)sz., 78/201 5.(II.23 .)sz., 81/2015 .(I1.23 .)sz.,
82/201 5.(1L23.)sz., 83/201 5.(I1.23.)sz., 84/201 5.(II.23.)sz., 86/201 5.(1II.04.)sz., 87/201 5.(III.04.)sz.,
88/201 5.(III.04.)sz., 89/201 5.(III.04.)sz., 90/2015.(1II.04.)sz., 91/201 5.(II1.04.)sz., 92/201 5.(11L04.)sz.,
93/2015.(11L04.)sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

11/2. 5/2015,(I,26.sz. és a 6/2015.(I.26.) sz. határozatok végrehajtása (intézményi szervezet
átvilágítás

Siklósi István polgármester a korábban meghozott határozatok módosítását kérte. Döntött a
testület, hogy az AROP pályázat keretében megvalósított átvilágítás okán milyen
intézkedések történjenek, de menet közben a határozatok egy része okafogyottá vált, p1. az
OPSKK önálló gazdálkodása, a Liget működtetési formája területek megoldódtak. A
határidők sem tarthatóak, augusztus 31. kerüljön meghatározásra.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazást kért.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

i04/2015.(jj3QJározat
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete intézményei hatékonyabb és
gazdaságosabb működése, az ügyfelek elégedettségének fokozása érdekében részletesen
megvizsgálja, lehetőség szerint belső erőforrásból, igény szerint külső szakértő bevonásával,
az önkormányzati működés következő területeit:
Saját, - Polgármesteri Hivatal és intézmények - belső erőforrásokból:

- a Hivatalnál az ügyfél-információs pult tovább fejlesztését
- gazdasági társaság létrehozását
- a Kálmán-fürdő működtetését
- önköltség-számítási szabályzat elkészítését
- kötelező és önként vállalt feladatok rendszerének, kapcsolatának felülvizsgálatát.

A Képviselő-testület az 5/2015 .(I.26.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr., Földesi Szabolcs jegyző
valamint az intézmények vezetői

Határidő: a hatályon kívül helyezés azonnal
a vizsgálat lefolytatására 2015. augusztus 31.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

105/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 6/2015.(I.26.) számú határozatban
megjelölt határidőt 2015. augusztus 31. dátumra módosítja.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: értelem szerint
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11/3. Közintézményekre nemzetiségi nyelvű felirat kihelyezése (317/201 4.(VIIi.25,)sz. hat.)

Siklósi István polgármester ismertette, hogy az elmúlt év végén történt egy megkeresés, Ladó
Balázs kérte, hogy az önkormányzat a településen szlovák nyelvű feliratokat helyezzen el. A
testület az újomlall megalakuló nemzetiségi (szlovák, német) önkormányzatok véleményét
kikérte, ennek eredményeként készült az előterjesztés. A testületnek elsőként azt kell
eldöntenie, hogy a nemzetiségi nyelven kiírt feliratokkal mi a cél. Véleménye szerint ez egy
gesztus lenne a három nemzetiségű múltra és j elenre utalva, illetve a határon kívül élő
magyarok számára, elsősorban a Szlovákiában élőknek, akik nemzetiségi identitásukért, két
nyelvű létezésükért, illetve annak ellehetetlenítése ellen küzdenek.

Borgula Györgvné képviselő a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke úgy gondolta,
fontos, hogy kihelyezésre kerüljön a nemzetiségi nyelvű felirat. Korábban is ki voltak téve a
táblák a megjelölt négy iritézményre. További egyeztetések szükségesek, szervezetének és a
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak kérése, hogy a Nefelejcs Ovoda
(önkormányzati óvoda) is kapjon szlovák feliratú táblát.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága a táblákat a
‚hagyományok szellemében, amiak ápolásának érdekében, gesztusértékként gondolta
kihelyezni a megjelölt intézményekre. Támogatja, hogy az óvodára is kerüljön ki a szlovák
nyelvű felirat. Egyeztetések még történni fognak.

Harmati László képviselő támogatta a feliratok kihelyezését, sőt az önkormányzat
tulajdonában lévő összes (15 db) intézményre kihelyezné mind a szlovák, mind a német
feliratot. Elég sokan megfordulnak Mezőberényben akár Németországból, akár Szlovákiából,
lenne gyakorlati haszna. Fő indok mégis, hogy ez egy gesztus lenne az itt élő nemzetiségiek
részére, valamint a határon túli magyarok felé, mivel Szlovákiában szinte már törlik a magyar
nyelv használatát, ezzel tudnák mondani az ott élők, hogy Magyarországon vannak olyan
települések, ahol a nemzetiségi nyelvet őrzik. Kormányszinten sem ártana foglalkozni a
kezdeményezéssel.

Siklósi István polgármester úgy gondolta, nehéz összehasonlítani a szlovákiai, akár a román
települések helyzetét a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetével. A testület gesztust
gyakorolna azzal, ha a négy intézményen, és támogatva, a szlovák nemzetiségi óvodán
kihelyezésre kerülnének a táblák. Nem kellene túl komplikálni a dolgot, nem a nemzetiségek
kezdeményezték a táblaállítást, más indíttatásból történt a kérelem. Amennyiben követve
lenne Harmati László képviselő íir gondolatmenete, akkor valamennyi utcanév-táblát,
vasitállomást, autóbusz-állomást, stb. is három nyelven ki kellene írni.

Öreg István képviselő a Humánügyi Bizottság által megnevezett intézményekre történő
feliratok elhelyezését tudta támogatni. A nevelési-oktatási intézmények név elnevezéséről a
20/2013-as Kormány rendelet rendelkezik, meg kell nézni, mikor tehető ki idegen nyelven
egy elnevezés.
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Több hozzászólás nem hangzott el.

Siklósi István polgármester a Humánügyi Bizottság javaslatát azzal tette fel szavazásra, hogy
a sorba kerüljön bele a Nefelejcs Ovoda, További egyeztetések lesznek arról, mi hogyan
történjen meg.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

106/2015.(11L30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi intézmények tekintetében
javasolja nemzetiségi nyelvű (német és szlovák) felirat kihelyezését a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Könyvtár és a Muzeális
Gyűjtemény épületére, valamint szlovák nyelvű felirat kerüljön kihelyezésre a Mezőberény
Város Ovodai Intézménye Nefelejcs Tagóvoda (Mezőberény, Kodály Z. u. 8. sz..) épületére.
A Képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a felirat pontos szövegével
kapcsolatban, valamint a kihelyezés pénzügyi vonatkozásai tekintetében folytasson tárgyalást
az érintett nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

11/4. Intézményátszervezés —rendeletmódosítások (94/2015 .(11L04.) sz hat.)

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy jogszabály módosulás miatt a
100 fő foglalkoztatotti létszám alatti intézmények nem lehetnek önállóan gazdálkodóak.
Aprilis elsejével élnie kell már az Új rendnek. A február legvégén megkapott
közfoglalkoztatotti létszám ismeretében, az eredetileg a költségvetésben megtervezett
létszámot az egész éves statisztikai számot is tekintve nem tudja teljesíteni az önkormányzat a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, valamint a Városi Közszolgáltató Intézmény
esetében. Egyeztetések történtek, rendkívüli testületi ülésen olyan döntés született, hogy a
közétkeztetési központ átkerül a Városi Közszolgáltató Intézménytől a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálathoz. Igy két intézmény, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a
Városi Közszolgáltató Intézmény kerül a Polgármesteri Hivatalhoz gazdálkodásilag. Az
érintett intézményvezetők ugyan úgy kötelezettségvállalók az intézményeik részéről, az
ellenjegyzés nem az intézményben történik meg, hanem a Polgármesteri Hivatalban. A
Polgármesteri Hivatalt nem kell átszervezni, a jogszabályban kivitelként szerepel, i 00 fő alatt
is mtködhet. A rendkívüli üléseken már a státuszok meghatározása is megtörtént, nem
személyekben, hanem feladatokban gondolkodva, ehhez rendelve a státuszokat. 31 státusz
kerül megszüntetésre a Városi Közszolgáltató Intézménynél, 24 Új státusz lett a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, a Polgármesteri Hivatalnál pedig új státusz, 1
zárolása mellett lesz létrehozva, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 1 státusz
megszüntetése történik. Összegezve, három olyan státusz van, ami ténylegesen
megszüntetésre kerül, mivel áttekintve a feladatokat megállapításra került, hogy vannak
bizonyos párhuzamosságok, illetve a munkaerő jog racionálisabb kihasználásával lehet
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megoldani a feladatok kevesebb létszámmal történő megvalósítását. Úgy gondolja, a
parlamenti döntés azt a célt szolgálhatja, hogy az önkormányzatok olcsóbban működjenek. A
szervezeti formát április 1-el lehet tartani, de a feladatok tényleges átkerülése az egyik
intézménytől a másikig, több időt fog igénybe venni. A működéshez szükséges négy rendelet
módosítását az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta.

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke ismertette, hogy a feladatok átszervezését helyi rendeletekben is szükséges
átvezetni. Bizottsága elfogadásra javasolja az intézményátszervezéssel kapcsolatos
rendeletmódosításokat az alábbi pontosításokkal:
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2012.(I.3 1.) önkormányzati
rendelet 31. -a ne kerüljön törlésre, hanem úgy módosuljon, hogy a Képviselő-testület a
bérbeadás előkészítésére a Városi Közszolgálati Intézmény helyett a Polgármesteri Hivatalt
bízza meg.
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 7/201 2.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet VI.. fejezet .(2) bekezdésének első két mondata helyett az alábbi mondat szerepelj en.
A sírboltot a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával lehet építeni.
A közterület használat szabályozásáról szóló, valamint az SZMSZ módosítására előterjesztett
rendelet-tervezetekben pontosítással nem élt. Kérte a rendeletek megalkotását.

Barna Márton képviselő véleménye szerint az intézményátszervezéssel meg van a lehetőség
bevétel teljesítésére is, hogy a lakosok érdekeit szolgálva egy jobb minőségi kiszolgálással
élhessenek az intézmények.

Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
módosításait eredeti előterjesztésként kezelve, a négy rendelet módosítását bocsátotta
szavazásra. A rendeletek megalkotáshoz minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testület
9/20 1 5.(III.3 1.) önkormányzati rendelete

a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelet
módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.)

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testület
10/2015 .(III.3 1.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/201 2.(I.3 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1 1/2015.(HI.3 1.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
12/2015 .(IH.3 1.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/201 2.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)

II/S. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Körösi Mihály képviselő a Humáriügyi Bizottság elnöke beszámolt az írásban leadott

táblázatos kimutatásról. A rendelkezésre álló keretből 233.993 Ft-ot használtak fel ez idáig,

melyet időarányosan jónak ítélt meg.

Siklósi István polgármester a rendelkezésére álló keret felhasználásáról számolt be,

megjegyezve, hogy a háztáji programra biztosított keret döntő többsége csak augusztusban,

szeptember elején fog felhasználásra kerülni.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

107/2015 .(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a

Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta.

III./ IV. napirend

Tárgy: A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről

Tájékoztató a Po1árőr Egyesület munkájáról

Siklósi István polgármester köszöntötte a főnapirendekhez megjelent vendégeket. Elsőként a

rendőrség és polgárőrség beszámolóját kérte megtenni, kiegészíteni. Az ülésen megjelent
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Ladányi Zoltán rendőr alezredes a Békési Kapitányság vezetője, valamint Jakusovszki Zoltán

rendőr alezredes a Mezőberényi Rendőrőrs vezetője, a polgárőrség részéről Csipke Sándor

elnök, Zavadáné Balog Szilvia alelnök.

Jakusovszki Zoltán rendőrőrsparancsnok az írásos beszámolóval kapcsolatban előadta, hogy a

Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrse 2014. évben is alaprendeltetési

feladatának megfelelően, igyekezett tudása legjobbj a szerint végrehajtani a feladatokat. 2014.

év a választás éve volt, jogsértői cselekmény nem történt, így ezzel kapcsolatos rendőrségi

intézkedésre nem volt szükség. Az elmúlt évben is a rendőrőrs a lakosság szubjektív

biztonságérzetét tekintette a legfontosabbnak. A fladataik végrehajtása érdekében segítségül

hívták az önkormányzat minden intézményét, azok dolgozóit, együttműködés,

megállapodások alapján az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek muiikatársait,

mezőőröket, közterületfelügyelő szolgálatot, civilszervezeteket, köztük a polgárőr egyesületet.

A polgárőr egyesület túl azon, hogy a rendőrséggel közös feladatokat láttak el, önállóan is

hajtottak végre közterületi szolgálatot, részt vettek a rendezvények biztosításában, adott

esetben a megelőzési tevékenységben is. Részükre a segítséget külön köszöni. A lakosok

segítsége is elengedhetetlen volt, számtalan bejelentésükkel, észrevételükkel olyan hasznos

információkról tájékoztatták a rendőrőrsöt, amit kamatoztatni tudtak munkájuk végrehajtása

során. Talán ennek az összefogásnak az eredménye lett az is, hogy kevesebb a

bűncselekmények száma. A kimutatásból látszik, hogy a közterületen elkövetett

bűncselekmények, a tulajdonelleni szabálysértések, közlekedési balesetek száma csökkent,

hogy ez így maradjon sokat kell dolgozniuk ajövőben is. A bűncselekmények kategória mögé

tekintve az látszik, hogy a lakásbetörések számában javulást kell előidézni, tudni kell, hogy a

betörések döntő többsége lakatlan házban történt. A zárt gépjármű feltöréseknél is nőtt a

bűncselekmények száma, ahol minden esetben megállapítható volt, hogy jól látható helyen

értéket hagytak a gépjárműben. Felhívja most is, de minden média felületen is felhívták a

lakosság figyelmét, hogy jól látható helyen gépjárműben ne hagyjanak értéket. A közlekedési

baleseteket tekintve, halálos kimenetelű baleset is történt, de az megállapítható, hogy mind a

megyei, mind az Országos átlaghoz képest Mezőberény városban a kerékpárosok, illetve a

gyalogos sokkal kevésbé voltak részesei közlekedési balesetnek. Ritkán fordul elő

kivilágítatlan kerékpárral közlekedő, de még mindig van tennivaló a tekintetben, hogy ahol

van kerékpártút azt használják, a gyalogosok ahol jól járható gyalogjárda van ezt kihasználva,

ne tegyék magukat potenciális áldozattá azzal, hogy az úttesten közlekednek. A

bűncselekmények számának visszaszorításában mindenféleképpen jelentősége van a városban

kiépített térfigyelő-kamera rendszernek, hiszen jelenléte a megelőzésben segít, jó néhány

esetben az eredményes felderítést segítette, vagy bűncselekményekben részinformációval

tudtak szolgálni a felvételek. A kábítószerrel visszaélés bűncselekménye vonatkozásban bár

terjesztői magatartásban nincs tudomásuk önsértő cselekményről, azért a fokozott

ellenőrzések, az operatív módon lefolytatott bűntető eljárások során számtalan esetben

hajtottak végre fogyasztó vagy birtokló személlyel szemben bűntető eljárást. Reméli a

lakosság betekintést nyert munkájukba. A társhatóság, a civilszervezetek és a lakosság

segítségével a jövőben is azon fognak törekedni, hogy hasonlóan kedvező adatokkal tudjanak

szolgálni.

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a város lakói a honlapon meg

tudják tekinteni a testületi anyagokat, így a beszámolókat is.
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Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága megismerve a beszámoló tartalmát nagyon
alaposnak, precíznek, mindenre kiterjedőnek ítélte meg. Kiemelte a lakossággal való
kapcsolatot. Elfogadásra javasolják a rendőrség tevékenységéről szóló beszámolót,
megköszönve a lakosságért végzett munkát.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke is a beszámoló elfogadásáról számolt
be bizottsága részéről. Személy szerint örült annak, hogy a kábítószer problémaköréről
szóbeli kiegészítéssel élt a rendőrőrs parancsnoka, és folyik a rendőrségi tevékenység ezen a
területen is. Kérdése arra irányult, hogy Mezőberényben a Jeszenszky utca, Hunyadi utca és
Kodály utca kereszteződésében, ha elhelyezésre kerülne egy körforgalom, az
közlekedésbiztonsági szempontból javuló helyzetnek gondolnák-e, vagy a kereszteződés
állapota nem befolyásolja a baleseti veszély kialakulását?

Jakusovszki Zoltán rendőrőrsparancsnok válaszként közölte, bármilyen körforgalom létesítése
megtizedeli a közlekedési balesetek számát, nem lehet kérdés, hogy akár hol épül
körforgalom, lényegesen kevesebb baleset következett be.

Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy szinte minden alkalommal felvetődik ennek a
kereszteződésnek biztonságosabbá tétele, de igen költséges lenne kialakítása. Az igazi
megoldás a 47-es főút kívül vitele a városon, a Luther téri iskola közlekedésénél is ez
jelentene megoldást. Az iskolánál a polgárőrök segítik a biztonságos átjutást, köszönet érte. A
Kinizsi utcai óvodánál sem megoldott a biztonságos gyalogos közlekedés. A várost nyugatról
elkerülő Út megépítése 2021-2023-as időszakra van betervezve a kormányprogramban.
Mindenki részéről felelősségteljesebb közlekedésre van szükség a városon belül annak
érdekében, hogy a baleseti statisztika se romoljon tovább.

Barna Márton képviselő a rendőrség munkáját jónak ítélte meg, az anyagból hiányolta, hogy
nem kerültek megnevezésre a baleseti „gócpontok”, talán ezzel is segítve a közlekedést. Az
említett útkereszteződésben, ha körforgalom nem is lelet, rendőri jelenlét biztonságot jelente a
gyalogos átkelőn közlekedők számára is.

Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy valamikor volt egy „SZEM” program, a
szomszédok egymásra figyelését jelentette, bár most már 31 kamera vigyázza Mezőberény
közterületeinek a közbiztonságát.

Öreg István képviselő átolvasva az anyagot alaposnak ítélte meg a beszámolót. Az örs a
társszervezetekkel a lakosság biztonságérzetét emelik, szolgálják. Sok együttműködésről szól
a beszámoló, így az ifjúságot, diákságot érintően kiemelhető a Zebra-zsaru program, a Dada
program, vagy az iskola rendőrének a működése. Köszönet illeti munkájukért.



11

Harmati László képviselő örömteli eredménynek tartotta, hogy évek óta csökken a városban a
regisztrált bűncselekmények száma. A prevenció, a megelőzés is sokat számít, ebben a város
is sokat tett a térfigyelő kamerák elhelyezésével. Az utóbbi hónapokban történtek garázda
események vendéglátóhelyeken, talán sűrűbben kellene ellenőrizni.

Halász Ferenc képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kinizsi utcán a gyalogosok a
kövesúton közlekednek.

Siklósi István polgármester átadta szót a polgárőrség vezetőjének Csipke Sándornak.

Csipke Sándor polgárőr egyesület elnöke táj ékoztatásként elmon1dta, hogy Új vezetőség került
a polgárőrség élére, az egyesület 2014-ben is teljesítette az alapszabályban rögzített
célkitűzéseket. 2015-ben megpróbálnak még többet közterületen jelen lenni, még nagyőbb
óraszámban teljesíteni szolgálatot a lakosság biztonságérzete érdekében. Az írásos anyagban
beszámoltak tevékenységükről. Még nagyobb figyelmet kívánnak szentelni a külterületen élő
lakosság biztonságának növelésére, a bűncselekmények megelőzése érdekében.

Mezeine Szegedi Erzsebet kepviselo az Ugyrendi, Jogi, Kozbiztonsagi es Eselyegyenlosegi
Bizottság elnöke a részletes beszámolót elfogadásra ajánlotta bizottsága támogatásával.
Megköszönte a polgárőrség munkáját, hiszen saját szabad idejüket feláldozva időt szánnak a
biztonságra, nagyon sok rendezvényen vesznek részt. Az általános iskolánál a gyerekek
Úttesten való közlekedését segítik, önként vállalták fel.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról számolt be,
megköszönik munkájukat, elfogadásra ajánlják a beszámolót. Az Új vezetőségnek jó munkát
kívánt.

Siklósi István polgármester a két szervezet munkáját javasolta határozattal megköszönni.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

108/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi
Rendőrőrsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az őrs 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:



12

109/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-test(ilete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület

városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2014. évi tevékenységéről

szóló tájékoztatóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

V.! napirend

Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról

Siklósi István polgármester köszöntötte Kiss András ezredes urat, Viczián György alezredes

urat és Pojendári János hadnagy urat, akik a hivatásos katasztrófavédelem részéről vesznek

részt az ülésen és elkészítették a beszámolót.

Viczián György tűzoltóparancsnok beszámolt arról, hogy a Békéscsabai Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság teljesítette a 2014. évre előírt feladatait, A működési területük 15

településén közel 500 eseményen kellett beavatkozniuk, Békéscsaba adja a legtöbb feladatot,

ezt követi Békés, és ezután harmadikként Mezőberény. A településen 2014-ben 30

bejelentéshez kellett kivonulniuk, ez a 2012-es számadatnak közel a fele, lényeges csökkenés

mutatkozik. Elsősorban a műszaki mentés csökkenése hozta ezt az eredményt, sokkal

kevesebb fakidőlés, épületkár volt az elmúlt időszakban. 2013. októberében már működött a

Mezőberényi Katasztrófavédelmi Ors, igazolták az előzetes várakozásokat az eredmények,

lényegesen rövidebb idő alatt jutott el a lakossághoz a segítség, és ezzel együtt a vonulási

költségek is csökkentek. Az a félelem, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület szerepe esetleg

háttérbe szorul, szerencsére nem történt meg. A város tűzeseteinek száma lényegesen nem

változott a tavalyi évhez képest, és sajnos egy lakástűznél haláleset is történt. Az idei évben

változott a tűzvédelmi szabályzat, fontos tudni, hogy külterületen égetni csak a hatóság

engedélyével lehet, belterületen pedig csak akkor, ha az önkormányzat ezt szabályozta és

megengedte. Fontos tudni, hogy nem minősül égetésnek a kerti szalonnasütés, és bográcsban

főzés. Kommunális hulladékot nem szabad égetéssel, kerti hulladékot száraz állapotban lehet

megsemmisíteni, ehhez szükséges az önkormányzat szabályozása.

Siklósi István polgármester jelezte, hogy a mai ülésen első körös tárgyalásra fog kerülni az

égetés kérdése.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága mind a két

szervezet beszámolóját tárgyalta, elfogadásra javasolják. Saját véleménye is az, hogy a

hivatásos tűzoltók megjelenése biztonságot adott a Város lakóinak, külön öröm az, hogy jól

meg van a két egyesület. További jó együttműködést kívánt.

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi

Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága a beszámolót megtárgyalva megállapította, hogy
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nagyon részletes anyagot olvashattak. Megtudta, hogy a téves bejelentések száma nem
Mezőberényre vonatkozik, Elfogadásra ajánlják a két szervezet beszámolóját, megköszönve
az önkéntes tűzoltóknak azt is, hogy szabadidejüket feláldozva végzik munkájukat,
rendezvényeken részt vesznek.

Siklósi István polgármester köszöntötte a Mezőberény Önkéntes Tűzoltó Egyesületet elnökét
Halász Józsefet. Megkérdezte, kíván-e az írásos beszámolóhoz kiegészítéssel élni?

Halász József az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke annyit fűzött az írásos beszámolóhoz,
hogy a tavalyi évben többször említett közhasznúsági fokozat sikeresen véget ért, az
egyesületet a bíróság bejegyezte. Ennek révén reménykednek abban, hogy anyagi biztonságuk
nagyobb támogatással élhet. Megköszönte azok támogatását, akik eddig is anyagilag és egyéb
hozzájárulásukkal segítette az egyesület munkáját. Az egyesület jó, harmonikus kapcsolatot
tudott kialakítani a helyi hivatásos tűzoltósággal. Kölcsönösen részt vesznek gyakorlatokon,
14 fő mindenféle képesítéssel (40 órás tanfolyamokkal) rendelkezik, ennek révén az egyesület
első kategóriás tűzoltó egyesület lett, Azt a kis átmeneti létszámcsökkentést, amit az
elvándorlók miatt megszenvedtek, a űatalabbakkal igyekeznek pótolni.

Siklosi Istvan polgarmester kiemelte, ritkasag szamba megy, hogy hivatasos katasztrofavedok,
hivatásos tűzoltók, önkéntes tűzoltók egy épületben vannak elhelyezve, példaértékű az oda-
vissza segítés.

Nagy Sándor képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója megköszönte mind a
négy szervezet munkáját, intézménye felé nyújtott segítségadást. A rendőrssel heti
kapcsolattartás van, a polgárőrség segíti a rendezvények biztosítását. A hivatásos
tűzoltósággal szerencsére túl sok esetnél nem kell találkozniuk, az önkéntes tűzoltók munkája
viszont nagyon nagy Segítséget jelent a fák gallyazásánál, fakivágásoknál, egyéb
helyreigazítási munkáknál.

Siklósi István polgármester a határozatokat kérte megszavazrű, a hivatásos tűzoltóság
jelenlétével a város lakóinak biztonsági érzete sokat javult. Bízik abban, hogy jövőre már az
Országos mentőszolgálat helyi kirendeltsége is beszámolót adhat.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

110/201 5.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, a 2014. évi munkájáról szóló
tájékoztatójukat elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11 1/2015.(11L30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Mezőberény városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2014. évi
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

VI.! napirend

Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása

Dr. Földesi Szabolcs jegyző ismertette az előterjesztett közbeszerzési tervet, az első felében
vannak azok amelyek minden bizonnyal meg fognak valósulni, és vannak azok a tervek,
amelyek többségében pályázati projektek és sikeresség esetén valósul meg a közbeszerzés.
Kérte a terv elfogadását, amely a honlapon is megtalálható lesz.

Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával szavazást kért.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

112/2O15.(IIIzjároz:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja
Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az önkormányzat
hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való közzétételéről.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.)

VII.! naiirend

Tárgy: Mezőberény Város Kulturális Koncepció 2015-2020.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az előző
koncepció 2015. december 31-ig van érvényben. Az új koncepció munkálatai az elmúlt
időszakban elkezdődtek. Elkészült egy tervezet, amelyet a terjedelme miatt tovább tárgyalásra
ajánlott. Szerkezeti átalakítás szükséges még, előrébb kerülnének a lényegi elemek,
mellékletként pedig a felsorolások (p1. fogalmak rész, civil szervezetek listája), valamint ki
kell javítani a pontatlanságokat. Hatáidőként 2015. decemberi testületi ülést javasolja
meghatározni.
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Borula Györgyné képviselő a nemzetiségi kultúrát fontosnak tartotta, hogy bekerüljön a
koncepcióba, mellékletként kerüljenek felsorolásra a nemzetiségeket.

Kovács Edina képviselő a felsorolt változtatások mellett kérte, hogy a koncepció részét
képezze egy társadalmasítási folyamat is, hogy a kultúra szereplőit, civilszervezeteket,
egyházakat, nemzetiségi önkormányzatokat meghívva észrevételeik is beépülhessenek a
koncepcióba, hogy ezáltal élővé és mindenki számára hasznos anyaggá válhasson.

Siklósi István polgármester a továbbtárgyalást szavaztatta le azzal, hogy a jelenlegi koncepció
érvényességének idejéig történjen meg az átdolgozás, felelősnek megjelölve Smiriné
Kokauszki Erika OPSKK igazgatót és Körösi Mihály Humánügyi Bizottság elnökét,

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

15 111.3 0. sz határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Kulturális
koncepció 2015-2020. dokumentumot murikaanyagnak tekintve, továbbtárgyalását
szükségesnek tartja a jelenlegi koncepció érvényességi határidejéig, 2015. december 31-ig.
Felelős: Siklósi István elnök

Körösi Mihály Humánügyi Bizottság elnöke
Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató

Határidő: 2015. december 31.

VIII.! napirend

Tárgy: Bejelentések

VIII/l. Helyi elismerésekről szóló rendelet módosítása

Siklósi István polgármester javasolta a rendelet módosítását megszavazni, meghatározásra
kerültek azok a logók, amelyeket használhatnak az elismerésben részesültek. A
rendeletalkotáshoz minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
13!2015.(III.3 1.) önkormányzati rendelete

a helyi elismerésekről szóló 4/20 1 3.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.)
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VIII/2. A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal gépiárműhasználati szabályzatának módosítása

Dr. Földesi Szabolcs jegyző jelezte, hogy a szabályzatban a polgármester részére az LTT-914
rendszámú Opel gépjármű használata volt feltüntetve, és mivel a gépjármű értékesítve lett,
helyette beszerzésre került egy Skoda Octavia típusú, NAB-598 forgalmi rendszámú autó, ezt
a változást a gépjármű-használati szabályzatban is át kell vezetni.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

114/2015,(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
a hivatali gépjárművek üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának
elszániolására vonatkozó Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja, és
egyúttal a 75/2013.(1L25.) sz. határozattal jóváhagyott Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: intézkedésre azonnal

webes használatú kialakítása

Siklósi István polgármester elővezette, hogy a művelődési házon lévő napelemes
villanytermelő eszköz, aminek a leolvasása folyamatosan megtörténik, az EDF felé
mindenalkalommal a számlán is megjelenik a megtermelt elektromos áram. Szeretnék, ha
elérhető lenne a honlapon is a teljesítmény, így a napelemes rendszernek gyakorlati haszna
láthatóvá válna. Az EDF által leszámlázott, illetve elismert megtermelt energia lényegesen
kevesebb annál, mint amit a mérőóra mutat, egyeztetés szükséges. A Pénzügyi, Gazdasági
Bizöttság támogatásával kérte a webes használathoz szükséges forrást biztosítani a határozati
javaslat megszavazásával.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1 15/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban lévő napelemes rendszer webes használatú kialakítása” tárgyú
ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Rho-Vill Kft.-t (5650 Mezőberén, Gyomai út 26.) nevezi
meg, mivel ajánlata — 94.710,- Ft + 25.572,- Ft Afa = 120.282,- Ft - a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kivitelezési munka megvalósítására
121.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés felhalmozási tartalékának terhére, továbbá
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Sildósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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VIH/4. AlfMdvíz Zrt. 2015. évi vízterhelési egységdíiainak elfogadása

Siklósi István polgármester Alfőidvíz Zrt. 2015. évi vízterhelési egységdíj ainak elfogadását

kérte, formai dologról van szó, ráhatása nincs a testületnek, tudomásul kell venni. A díj

ugyanannyi, mint az elmúlt évben.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1 16/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Alfildvíz Zrt. által

kiközölt és 2015. április 1-től bevezetésre kerülő vízterhelési díjakat az alábbiak szerint:

Fogyasztói szegmens vízterhelési egvségdíi (Ft/m3)
Lakosság (rezsicsökkentett díj) 2,00+AFA
Önkormányzat 2,00+AFA
Hatóság 3,00+AFA
Szippantott szennyvíz 4,50+AFA

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok,

intézkedések megtételére, kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. április 1.

VIII/S. Szociális és gyermeki óléti szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapítása

Kovács Edina képviselő a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója ismertette,

hogy a szociális szolgáltatások, illetve gyermeki óléti szolgáltatások intézményi térítési

díj ának megállapítása a testületnek kötelező feladata, minden év április l-ig meg kell, hogy

tegye. Intézményi térítési díj megállapításában változás történt, az eddigiekkel ellentétben a

felső határ maga az önköltség. Az elmúlt években az önköltség és az állami támogatás

különbözeteként kellett meghatározni, most szélesebb mozgástere van az önkormányzatnak.

Ettől függetlenül az intézményi térítési díjak emelését csak abban a mértékbenjavasolják,

amennyiben az önköltség változott. Az étkeztetésnél van némi emelkedés, a házi

segítségnyújtás díja változatlan, az idősek klubjában továbbra is ingyenes a benntartózkodás,

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál 2 Ft-tal történne az emelés, a támogató szolgáltatás

esetében változatlan maradna a térítési díj. Az idősek otthonánál is, annak ellenére, hogy

148.000,-Ft az önköltsége a szolgáltatásnak, az általános ápolást, gondozást igénylő idősek

esetében nem javasolnak emelést, a demens ellátottak esetében viszont közelítenék az

általános ápolást igénylő idősek térítési díj aihoz. A demens időseknél sokkal nagyobb

odafigyelésre, több energia befektetésre van szükség. A bölcsőde esetében az étkezésnél 2011.

óta nem történt díjemelés, ez már tarthatatlanná vált a nyersanyagárak emelkedése miatt,

3,4%-os emelés a javaslat. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztés

megszavazását.
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Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy mind három bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, javasolják megszavazását. Egy határozat és két rendelet meghozatalát kérte.
Rendeletalkotáshoz minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhaigúlag az alábbi határozatot hozta:

1 17/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója, az Intézmény által végzett
támogató szolgálat tekintetében a személyi segítés térítési díját a szociálisan nem rászorult
személyek esetében 310 Ft/óra összegben, a személyi szállítás térítési díját a szociálisan nem
rászorult személyek esetében 150 Ft/óra összegben határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza Kovács Edinát, az Intézmény igazgatóját, hogy a térítési díj
alkalmazásáról intézkedjen.
Felelos Kovacs Edina, a Varosi Humansegito es Szociahs Szolgalat igazgatoja
Határidő: Intézkedésre azonnal

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
14/201 5.(III.3 1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
1 8/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról

(A rendelet .szó szerinti szövege ajegyzőkönyv 7. sz. melléklete.)

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
15/2015 .(III.3 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 .(III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv 8. sz. melléklete.)

VIII/6. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat gépi árműcsere kérelme

Siklósi István polgármester tudatta, a költségvetés összeállításánál az intézmények kaptak
olyan felkérést, hogy vizsgálják meg, hol tudnák a kiadásaikat csökkenteni, illetve
bevételeiket növelni. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részéről érkezett egy olyan
kérés, amivel a költségeiket tudnák csökkenteni, egy húsz és egy tíz éves gépi árműcserét
eszközölnének egy Új gépkocsi vásárlása mellett. A lecseréléssel mind a karbantartási
költségeket, mind pedig a fogyasztást lehetne csökkenteni. Nem csak ez az elképzelésük van a



19

költségek csökkentésére, hanem a WC öblítőtartályok cseréjét is elvégeztetik annak

érdekében, hogy ne legyen túl sok elfolyó víz. Ezt Saját költségvetésből meg tudják oldani,

nem kerül testület elé. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy

előreláthatólag lesz lehetőség pályázati forrásból pénzt szerezni, ezért a határozati javaslatban

pontosítást javasolt a bizottság, az intézmény a Polgármesteri Hivatal segítségével pályázati

lehetőséggel élni köteles, a végrehajtásra így június 30-ig adva meg a határidőt.

Harmati László képviselő indokoltnak tartotta az idős gépkocsik lecserélését, a legolcsóbbat

javasolná megvételre, a Citroen típusú gépjárművet.

Siklósi István polgármester véleménye szerint nem biztos, hogy ár-érték arányban a Citroen a

legjobb, célszerűbbnek tartja az intézmény által is megcélzott Ford gépjármű megvásárlását. A

testület a keretet biztosítja a beszerzésre azzal, hogy az intézmény a Polgármesteri Hivatal

segítségével pályázati lehetőséggel élni köteles, a gépkocsi típusáról az intézmény dönt.

Harmati László képviselő szerencsésebbnek tartaná, ha az intézményvezető nem a Ford típus

mellett döntene, mivel neki is olyan van, a városban találgatásokra adhat okot, a

fiottakedvezmény mikéntjéről találgattak.

Siklósi István polgármester konkrét dolog hiányában nem tartotta teljesen helytállónak a

facebookon terjedő közléseknek, a döntés felelősségét bízza az intézményvezetőre a testület.

Kovács Edina képviselő a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

megerősítette, hogy az intézmény mindenképpen az ár-értékarányt fogja figyelembe venni. A

hosszabb távú garanciaszolgáltatást, illetve az eddigi gépkocsik állapotát, teljesítményét is

figyelembe véve, felelősen fognak döntést hozni.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát

bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

118/2015 .(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális

Szolgálat részére új gépjármű vásárlására maximum 7,5 millió Ft összeget biztosít a 2015. évi

költségvetés felhalmozási tartaléka terhére azzal, hogy az intézmény a Polgármesteri Hivatal

segítségével pályázati lehetőséggel élni köteles.
Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Edina intézményvezető
Határidő: 2015. június 30.
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VIII/7. 1058 és 1060 hrsz. ingatlanok összevonása

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Luther utcai óvoda és a Munkácsy utcai
bölcsőde épületeit tartalmazó ingatlanok gyakorlatilag már régen egybe vannak nyitva,
használhatóságát nagyban növelné, ha egy helyrajzi számon lehetne kezelni. A jelenleg
használó evangélikus óvoda részére is segítség lenne, nem kellene külön telephelyet és
székhelyet meghatározni. A szakbizottság támogatta ajavaslatot.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

119/201 5.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1058 hrsz. és az
1060 hrsz. ingatlanokat összevonja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

VHI/8 Mezobereny Varos Ovodai Intezmenye Alapito Oktratanak modositasa
VIII/9. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása
VIII/l 0. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
VIII/l 1. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatásként közölte, hogy a Mezőberény Város Óvodai
Intézményénél kormányzati funkcióban való változás indokolja az alapító okirat módosítását,
mindazon túl, hogy január 1-től az alapító okiratokra vonatkozóan még egységesebb és
szigorúbb szabályozás lépett életbe, Országos szinten egységes formátumban kell megtenni. A
további három alapító okirat módosítása intézményátszervezéssel van összhangban. A Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratában a 20. sorszám alatt szereplő szociális
étkeztetés kétszer szerepel, korrigálása szükséges, illetve bizottsági ülésen kérdésként
hangzott el, hogy a 17. sorszám alatt lévő város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
mit takar. A pénzügyi osztály tájékoztatása szerint, ha volnának olyan típusú beruházások
könyvelve, amik nem az önkormányzatnál lennének, akkor ezt azon a soron kellene
könyvelni. Kérte az alapító okiratok módosításának megszavazását.

Nagy Sándor képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, hogy az
Ugyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén kérte, hogy intézménye
alapító okiratából át kellene emelni a buszgarázs, geotermikus kút telephelyeket a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálathoz, illetve pontosítani szükséges a 15. sorszám alatt a
Mátraszentimrei üdülő címét, helyesen Forrás utca 4. szám.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző az üdülő címének pontosítását javasolta, viszont a másik felvetés
átgondolandó. Amennyiben a buszgarázs, geotermikus kút telephelyek átkerülnének, akkor a
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geotermikus kút esetében a folyamatban lévő megvalósult és még le nem zárt pályázattal

kapcsolatban lennének gondok, nagyon sok változásbejelentést igényelne. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy az intézményekkel egyeztetve készültek el az alapító okiratok, már ne

a bizottsági üléseken kerüljenek elő a problémák.

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a geotermikus kút egy helyrajzi számon van a
buszgarázzsal, ezért kell együtt kezelni. Személy szerint nem támogatja másik intézményhez

kerülését.

Kovács Ediiia képviselő a Városi Huinánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója tudomása
szerint a város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások pontra azért van szükség, mert az

intézményekben étkezők költségeit kell odakönyvelni.

Dr Foldesi Szabolcs jegyzo leszogezte, hogy a mult evben nem volt ilyen konyvelesi tetel az
intézménynél, de biztonságot jelent, ha benne marad.

Siklosi Istvan polgarmester az Ugyrendi, Jogi, Kozbiztonsagi es Eselyegyenlosegi Bizottsag

javaslatáról kért döntést, miszerint a Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okirata
módosuljon azzal, hogy a buszgarázs és a geotermikus kút kerüljön át a Városi Humánsegítő

és Szociális Szolgálathoz.

A képviselők 6 igen és 6 nem szavazata értelmében a képviselő-testület az alábbi határozatot

hozta:

120/20 1 5.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Városi

Közszolgáltató Intézménytől a buszgarázs, geotermikus kút telephelyek átkerüljenek a Városi

Humánsegítő és Szociális Szolgálathoz.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Siklósi István polgármester az eredeti előterjesztések formájában, a pontosítások
figyelembevételével a négy alapító okirat elfogadását kérte.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

121/201 5.(III.30.sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormáriyzati Képviselő-testülete jóváhagyja Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak

szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
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módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

122/20 1 5.(IIL30.sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Közszolgáltató
Intézmény Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti
egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
A Képviselő-testülét felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkinestár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

123/2015,(11L30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak
szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

124/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város Ovodai
Intézménye Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti
egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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VIII/12. Lemondás tiszteletdíjról

Siklósi István polgármester ismertette, hogy két képviselő jelezte 1-1 havi tiszteletdíjáról való

lemondását, a testületnek elfogadási kötelezettsége vart.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

125/20 1 5.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja,

- Dr. Burján Katalin képviselő, 2015. március havi 68.100,- Ft,
- Öreg István képviselő, 2015, március havi 68.100,- Ft,
- tiszteletdíj áról történő lemondását.

A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Határidő: 2015. április 8.

VIII/13 Kalman Furdo 2015 evi belepojegy arat

Siklósi István polgármester nagyon alapos anyagnak ítélte meg a Városi Közszolgáltató

Lntézménytől kapott előterjesztést, összehasonlító adatok is szerepelnek. Mértéktartóan, de

emelkedne a belépőj egyek ára, nem éri el összességében a Gyomaendrődi strandbelépőket. A
hiány csökkenthetőnek mutatkozik, amennyiben megfelelő számú vendég lesz, a

versenyképességet árban megtartja a környékbeli strandokkal szemben.

Barna Márton képviselő elírásra hívta fel a figyelmet, termálbérlet a helyes kifejezés.

Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a díjak
elfogadását szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

126/2015 .(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-rnrdő 2015. évi

működtetésére vonatkozó javaslatot az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján

jóváhagyja. A belépőjegyeinek 2015. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint

állapítja meg:
2015. évi jeyárak:
Felnőttnapi jegy 950 Ft
Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 650 Ft
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 400 Ft
Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig 350 Ft
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Diák, nyugdíjas napi jegy 700 Ft
Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 500 Ft
Felnőtt úszójegy 450 Ft
Diák, nyugdíjas úszójegy 400 Ft
Termáljegy 9.30-12 óráig 550 Ft
Látogatói jegy (max. I óra) 100 Ft
Tanuló jegy 300 Ft
VIP jegy egyéni megállapodás szerint
Ejszakai jegy felnőtt 19-02 óráig 950 Ft
Ejszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig 700 Ft
Bérletek:
Havi felnőtt bérlet 16.800 Ft
Havi diák, nyugdíjas bérlet 13.500 Ft
10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 7.500 Ft
10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.000 Ft
10 alkalomra szóló úszóbérlet
(felnőtt, diák, nyugdíjas) 3.700 Ft
Oktatói bérlet 7.000 Ft
VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás
10 alkalomra Termálbérlet 4.5 00 Ft
Szezonzális VIP bérlet (csak partnerek részére) 31.750
Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő
Csoportos napi jegy 10 fő felett (Ft/fő) 650 Ft
Csoportos napi jegy 50 fő felett (Ft/fő) 550 Ft
(Szerv, rendezvények jegyárai üdülő csoportok,
versenyek, edzőtáborok, küWőldi delegációk (kivéve
testvérvárosok) napi egységesen.)
Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-12 óráig:
osztályok, csoportok, tanórák, óvodai foglalkozás ingyenes
keretében szervezett úszásoktatása ingyenes
Egyéb esetekben Ft/fő 300 Ft
NavcsaIádosok számára:
Csak napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3 gyermek) 2.000 Ft
További gyermek után Ft/fő 250. Ft
Az árak forintban értendők és az Afá-t tartalmazzák!
A Képviselő-testület megbízza Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az
árak alkalmazásáról intézkedjen.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

VIII/l 4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosftások

Siklósi István polgármester az írásos előterjesztés értelmében és a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság javaslatával az 5 db határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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iZ7l5.IIL30. bI4it:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2015. évi költségvetése:
A.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041233-O Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támőgatások bevételei államháztartáson
belülről /B16/ KOT előirányzatát megemeli: 6142 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát megemeli: 8635 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó !K2/előirányzatát megemeli: 1165 E Ft-tal
1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú elkülönített tartalékok előirányzat K513 csökkenti: 3658 E Ft-tal
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
041233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
létszám előirányzatát megemeli: +8 fő.-vel.
Al.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglaik. mintaprogramok : Mezőgazd.
ÖNKENTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről /B16! ÖNK előirányzatát csökkenti: 21075 E Ft-tal

1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-i kf Közfoglalk. mintaprogramok : Mezőgazd.
ÖNKENTES
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát csökkenti: 15616 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó !K2!előirányzatát csökkenti: 2109 E Ft-tal
Dologi kiadások !K3! előirányzatát csökkenti: 4742 E Ft-tal
Beruházások !K6!előirányzatát megemeli: 1392 E Ft-tal
„Nagyétékű tárgyi eszköz”
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
041237-l kf. Közfoglaik. mintaprogramok : Mezőgazd.
létszám előirányzatát csökkenti: -16 fő.-vel.
A,2.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprograln Helyi sajátosságra épülő:
ÖNKENTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről !B 16! ÖNK előirányzatát csökkenti: 7961 E Ft-tal
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
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041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Helyi sajátosságra épülő:
ONKENTES
Személyi juttatás/KI / előirányzatát csökkenti: 4858 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 656 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 2697 E Ft-tal
Beruházások /K6/előirányzatát megemeli: 250 E Ft-tal
„Nagyétékű tárgyi eszköz”
I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Helyi sajátosságra épülő:
létszám előirányzatát csökkenti: -5 fő.-vel.
A3.)
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Belterületi közúthálózat javítása.:
ÖNKENTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről /B 16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 3611 E Ft-tal
1. Cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Belterületi közúthálózat javítása.:
ŐNKENTES
Személyi juttatás/KI/ előirányzatát csökkenti: 2138 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó tK2/előirányzatát csökkenti: 288 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 1492 E Ft-tal
Beruházások /K6/előirányzatát megemeli: 307 E Ft-tal
„Kisértékű és nagyétékű tárgyi eszköz”
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előiráriyzatán belül:
041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Belterületi közúthálózat javítása.:
létszám előirányzatát csökkenti : -3 fő.-vel.
A4.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-8 Közfoglalkoztatási START mintaprogram :Illegális hulladéktároló felszámolása:
ÖNKENTES
Elkülönített állami péiizalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről /B16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 7963 E Ft-tal
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-8 Közfoglalkoztatási START mintaprogram :Illegális hulladéktároló felszámolása:
ONKENTES
Személyi juttatás/K1/ előirányzatát csökkenti: 5058 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 683 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 3240 E Ft-tal
Beruházások /K6/előirányzatát ihegemeli: 1018 E Ft-tal
„Kisértékű és nagyétékű tárgyi eszköz”
1 .cím: Mezőberény Város Onkormányzata létszám előirányzatán belül:
041237-8 Közfoglalkoztatási START mintaprogram :Illegális hulladéktároló felszámolása:
létszám előirányzatát csökkenti : -5 fő.-vel.
A5.)
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1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglaik. mintaprogramok : Mezőgazcl.
(NKENTES
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát csökkenti: 300 E Ft-tal
Dologi kiadások íK3/ előirányzatát megemeli: 300 E Ft-tal
B.)
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről JB 16/ KÖT előirányzatát megemeli: 755 E Ft-tal
3.cím: Mezőberény Város Ovódai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 323 E Ft-tal
és ezzel egvideiűle:
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kadási előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT
Személyi juttatás/K1/ előirányzatát megemeli: 950 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát megemeli: 128 E Ft-tal
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú elkülönített tartalékok előirányzat K5 13 csökkenti: 323 E Ft-tál
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 323 E Ft-tal
i.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
04 1233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
létszám előirányzatát csökkenti: -1 fő.-vel.
C.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú módosításokkal
egyetért.:
3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
Kormányzati funkciók közötti változás: Az Ovodai gyermekétkeztetés esetében a 096010-0
Ovodai intézményi étkeztetés feladatai kormányzati funkció helyett, a 096015-0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben- kormányzati funkció alkalmazása.
3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Kormányzati funkciók közötti változás: Az Ovodai gyermekétkeztetés esetében a 096010-0
Ovodai intézményi étkeztetés feladatai kormányzati funkció helyett, a 096015-0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben- kormányzati funkció alkalmazása.
D.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KÖT/
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 9923 E Ft-tal
201 4.évi gyermekétkeztetési feladatalapú támogatás visszafizetése:
Elvonások befizetések,(K502),Egyéb működési célú kiadások:
K5 /KOT/ előirányzatát megemeli: 9923, E Ft-tal
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ei.:
201 4.évi gyermekétkeztetési feladatalapú támogatás visszafizetése:9923 E Ft
E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
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104051-O kf. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ÖNKÉNTES
Ellátottak juttatása /1(4/ előirányzatát megemeli: 1400 E Ft-tal

Egyszeri támogatás
és ezzel egyidejűleg:
1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirártyzatán belül:
107060-O Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
Települési támogatás: ÖNKENTES
Ellátottak juttatása /1(4/ előirányzatát csökkenti: 1400 E Ft-tal
/Szociális kölcsön!
E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107060-O Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
Települési támogatás: ÖNKENTES
Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát csökkenti: 238 E Ft-tal

/Szociális kölcsön!
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107060-1 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
Szociális tüzelő/Szalma brikett/: ŐNKENTES
Ellátottak juttatása íK4/ előirányzatát megemeli: 238 E Ft-tal
Szociális tüzelő/Szalma brikett/
Felelos Siklosi Istvan polgarmester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

128/2015.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2015. évi költségvetése:
A.)
2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása.:
KÖT.
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát csökkenti: 1873 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 512 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: O E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
011220-O kf Adó,vám-ésjövedéki igazgatás.:
KÖT,
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát megemeli: 1873 E Ft-tal
Mimkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát megemeli: 512 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: O E Ft-tal
B.)
4.cím. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
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013350-O kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.:
KÖT.
Személyi juttatástKl/ előirányzatát csökkenti: 2228 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 602 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: O E Ft-tal

066020-O kf Város gazdálkodás. Igazgatás, Iskolai:
KÖT.
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát csökkenti: 2728 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 728 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: O E Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 6286 E Ft-tal

és ezzel evideiű1eg:
2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-O kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

tevékenysége igazgatása.:
KÖT.
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát megemeli: 2004 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó !K2/előirányzatát megemeli: 542 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: O E Ft-tal

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

tevékenysége igazgatása. Pénzügyi Igazgatás:
KÖT.
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát megemeli: 5605 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó !K2!előirányzatát megemeli: 1517 E Ft-tal

Dologi kiadások !K3/ előirányzatát megemeli: O E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú elkülönített tartalékok előirányzat K5 13 csökkenti:33 82 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli 3382 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(intfin.) megemeli 9668 E Ft-tal

4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszám előirányzatán belül:

013350-O kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.:
létszám előirányzatát csökkenti: 2fő/12*9 -1,5 fő- vel.

066020-O kf Város gazdálkodás. Igazgatás,Iskolai:
létszám előirányzatát csökkenti: 2fő/12*9= -1,5 fő- vel.

Osszes létszám ei. csökkentés:-3 fő- vel.
6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ létszám előirányzatán belül:

082093-O kf. Közművelődés...:
létszám előirányzatát csökkenti: 1fő/l2*9O,75 -1 fő- vel.

és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatán belül:

011130-O kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
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és általános igazgatási tevékenysége igazgatása.:
létszám előirányzatát megemeli: +lfő/12*9=0,75 +1 fő- vel.
011130-3 kf Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége igazgatása. Pénzügyi Igazgatás:

létszám előirányzatát megemeli: +4fő/1 2*93,0 ‘—+3 fő- vel.
/ebből:0,75 fő zárolt./
Osszes létszám ei. emelés:+4 fő- vel.
Felelős: Siklósi István polgármester

Smíriné Kokauszki Erika Orlai Petris Soma Kulturális Központ igazgatója
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

III 30 sz hatarozat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A.)
5 cim Varosi Humansegito es Szociális Szolgálat kiadasi es beveteh eloiranyzatan belul
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli: 9724 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli: 2630 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3! megemeli: 38805 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli: 204 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096015 kf.: +5 1363 E Ft lEj. emelése!
(Iskolai intézményi étkeztetés átvétel)
Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli: 44506 E Ft
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B8 16/ megemeli: 6857 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096015 kf: +5 1363 E Ft fEj. emelése!
(Iskolai intézményi étkeztetés átvétel)
Személyi juttatások előirányzatát !K1! megemeli: 242 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát !K2! megemeli: 65 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát JK3! megemeli: 1466 E Ft
Beruházások előirányzatát !K6! megemeli: 6 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096030 kf.: +1779 E Ft !Ei. emelése!
(Kollégiumi étkeztetés átvétel)
Működési bevételek előirányzatát /B4! megemeli: 1994 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096030 kf.: +1994 E Ft /Ej. emelése!
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát !B8 16! csökkenti: 215 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096030 kf.: -215 E Ft !Ei. csökkentése!
(Kollégiumi étkeztetés átvétel)
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Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli: 4494 E Ft

Szociális Hozzájár. adó előirá.nyzatát /K2/ megemeli: 1208 E Ft

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli: 19287 E Ft

Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli: 116 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096010 kf: +25 105 E Ft /Ei. emelése!
(Ovoda étkeztetés átvétel)
Működési bevételek előirányzatát !B4! megemeli: 19167 E Ft

Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ megemeli: 5938 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
0?6010 kf.: +25 105 E Ft fEj. emelése!
(Ovoda étkeztetés átvétel)
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli: 3237 E Ft

Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2! megemeli: 870 E Ft

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli: 19623 E Ft

Beruházások előirányzatát JK6/ megemeli: 83 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +23813 E Ft!Ei. emelése!
(Szociális étkeztetés átvétel — Humánsegítő étkeztetése)
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B8 16! megemeli: 23813 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +238 13 E Ft fEj. emelése!
(Szociális étkeztetés átvétel — Humánsegítő étkeztetése)
Személyi juttatások előirányzatát !K1/ megemeli: 7842 E Ft

Szociális Hozzájár. adó előirányzatát fK2/ megemeli: 2108 E Ft

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli: 41664 E Ft

Beruházások előirányzatát íK6/ megemeli: 202 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096025 kf.: +51816 E Ft !Ei. emelése!
(Munkahelyi étkeztetés átvétel)
Működési bevételek előirányzatát !B4! megemeli: 56928 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096025 kf.: +56928 E Ft /Ei. emelése!
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát !B8 16! csökkenti: 5112 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096025 kf.: -5112 E Ft !Ei. csökkentése!
(Munkahelyi étkeztetés átvétel)
Dologi kiadások előirányzatát /K3! csökkenti: 32166 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf: -32166 E Ft !Ei. csökkentése!
(Humánsegítő étkeztetés szolg. igénybevételének megszűnése)
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát !B816! csökkenti: 32166 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -32166 E Ft !Ei. csökkentése!
(Humánsegítő étkeztetés szolg. igénybevételének megszűnése)
Konyhai létszám átvétel:
2015. április Ol-től 23,93fő-24 fő konyhai dolgozó kerül áthelyezéssel a Városi

Közszolgáltató Intézménytől a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alkalmazásába. Ez

éves átlagos statisztikai állományi létszámot számítva + 17,36 fő 1 8 létszám növekedést

jelent a Humánsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésében, melyet a Képviselő-testület
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engedélyez.
B.)

A.)
4. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
096015 kormányzati funkció:
előirányzat növelés:
ezen belül:
Személyi juttatás előirányzat csökkentés: Ki
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2
Dologi kiadások előirányzat növelés: K3
Beruházások előirányzat csökkentés: K6
096015 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés:
ezen belül:.
Személyi juttatás előirányzat csökkentés: Ki
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2
Dologi kiadások előirányzat csökkentés: K3
Beruházások előirányzat csökkentés: K6
096015 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés:
ezen belül:
Személyi juttatás előirányzat csökkentés: Ki
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2
Dologi kiadások előirányzat csökkentés: K3
Beruházások előirányzat csökkentés: K6
107051 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés:
ezen belül:
Személyi juttatás előirányzat csökkentés: Ki
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2
Dologi kiadások előirányzat csökkentés: K3
Beruházások előirányzat csökkentés: K6

csökkenti: 885 E Ft-tal

837 E Ft

7.025 E Ft
1.967 E Ft

10.005 E Ft
176 E Ft

1.677 E Ft,

159 E Ft
47 E Ft

1.466 E Ft
5 E Ft

23.333 E Ft

3.067 E Ft
885 E Ft

19.287 E Ft
94 E Ft

3 1.297 E Ft

8.966 E Ft
2.537 E Ft

19,623 E Ft
171 EFt

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei.-t
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú egyéb elkülönített tartalékok előirányzatát K5 13 megemeli:885 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester,

Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

130/2015 .(III.3 O.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezobereny Varos Onkormanyzata 2015 evi koltsegvetese
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066020 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 48.603 E Ft

ezen belül:
Személyi juttatás előirányzat csökkentés: KI 5.317 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2 1.457 E Ft

Dologi kiadások előirányzat csökkentés: K3 41.664 E Ft

Beruházások előirányzat csökkentés: K6 165 E Ft

066020 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 1.311 E Ft

ezen belül:
Személyi juttatás előirányzat csökkentés: Ki 1.065 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2 246 E Ft

4. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

096015 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 19.167 E Ft

ezen belül:
Működési bevétel csökkentés: B4 19.167 E Ft

107051 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 34.563 E Ft

ezen belül:
Működési bevétel csökkentés: B4 34.563 E Ft

066020 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 42.970 E Ft

ezen belül:
Működési bevétel csökkentés: B4 42.970 E Ft

018030 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 8.684 E Ft

ezen belül:
Támogatási célú finanszírozási bevétel csökkentés:B8 8.684 E Ft

Konyhai létszám átadás:
2015. április Ol-től 23,93fő--24 fő konyhai dolgozó kerül áthelyezéssel a Városi

Közszolgáltató Intézménytől a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alkalmazásába. Ez

éves átlagos statisztikai állományi létszámot számítva 17,36 fő -18 létszám csökkentést

jelent a Városi Közszolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetésében, melyet a Képviselő

testületj óváhagy.
B.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási eiőirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei.-t csökkenti: 8684 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú egyéb elkülönített tartalékok előirányzatát K5 13 megemeli:8684 E Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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13 1/2015.(11L30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2015. évi költségvetése:
A.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
A 2015. 03. hónapot érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, 173.000,- Ft
(személyi juttatás:/Kl/ 136.000,- Ft, járulékokfK2/ 37.000,- Ft), felhasználását (l.cím: Mezőberényi
Városi Onkormányzat: 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége:
az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete:
A keletkezett bér- és járulékmaradványból az Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére 173.000,- Ft, vissza nem térítendő
működési támogatást biztosít,! Nonprofit szervezeteknek, .Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre./K 512/
mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A számadási
kötelezettséget a felhasználást követően 30 naptári napon belül, de legkésőbb tárgyév
december 31-ig kell teljesíteni,
A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a támogatott szervezet részére a megítélt
támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.
B.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal
egyetért:
Mezőberény Város Onkormányzata 2015. évi költségvetésében:
1 ‚cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát érintően:
Az ellátottak juttatása minden tételénél!K4!:23215 E Ft KÖT megjelölés helyett ÖNKENTES
megjelölésre módosítással.
1 ‚cím.: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatát érintően:
A 018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel/Allami támogatások
Működési:03.TÖ.Szoc és gyerm.jóléti fel. tám, !B113! /23215 E Ft KOT megjelölés helyett
ONKENTES megjelölésre módosítással.!Hozzájárulás, a pénzbeli szociális ellátásokhoz.!
C.)
1 .cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás KÖT. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások
nyújtása.
-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre.
/K89!: előirányzatát csökkenti:36 E Ft-tal
Eletjáradék:-36 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
1 .cím.: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kE Önkorm. Igazgatás Eletjáradék:36 E Ft
ONK. Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása.
-Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre.!K5 1 2!:3 6 E Ft előirányzatát megemeli:36 E Ft-tal
Eletjáradék:+36 E Ft
D.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal
egyetért:
Mezőberény Város Onkörmányzata 2015. évi költségvetésében:
1 .cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát érintően:
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre /K89/előirányzatot érintően:
011130-O kf.Önkorm. Igazgatás
/Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány számára,a pály. Saját erejének bizt./:
íMezőberény 4/7 hrsz.-ú területen közpark kialakítása- pályíNonprofit szerv. tám./,illetve
066020-0. Város és községgazdálkodás
Helyi védelem alatt álló épületek megóvásáriak elősegítése./Háztartásoknak tárni
tételeknél/ KÖT megjelölés helyett ÖNKENTES megjelölésre módosítással.
E.)
5.cím. Városi Humánsegitő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ‚tanyagondnoki szolgáltatás.:
ÖNK
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát csökkenti: 1188 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 320 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 575 E Ft-tal
és ezzel evideiű1eg:
5.cím. Városi Hun-iánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkentik 2083 E Ft-tal
5 .cím. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat létszám előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ‚tanyagondnoki szolgáltatás.:
létszám előirányzatát csökkenti: /-0,83/ -1 fő.-vel.
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti 2083. E Ft-tal
és ezzel eyideiű1e:
1 .círn: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ‚tanyagondnoki szolgáltatás.:
ÖNK
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát megemeli: 1188 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó !K2!előirányzatát megemeli: 320 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 575 E Ft-tal
és ezzel eyidejűle:
1 .cím: Mezőberény Város Onkormányzata létszám előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ‚tanyagondnoki szolgáltatás.:
létszám előirányzatát megemeli: !+0,83/ +1 fő.-vel.
F.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-0 kf. Maradvány elszámolás.
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele./B8 131!
Maradvány igénybevétele bevételei előirányzatát megemeli: 15000 E Ft-tal
és ezzel eyidejűle:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K5 13 megemeli: 15000 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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VIII/15. Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Siklósi István polgármester a rendelet módosításának indokaként elmondta, hogy az

intézmények átszervezésével kapcsolatban az előirányzatokat is rendezni kellett. A

költségvetés végösszege, a 3.228.447 Ft nem változik, az érintett intézményeknél történik

változás. A szakemberek rengeteget dolgoztak azért, hogy készen legyen, zavartalanul

lehessen április 1-tő! az átszervezéssel kapcsolatos módosításokat elindítani. Az ülés előtt a

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésen megtárgyalta az anyagot, elfogadásra

javasolja a költségvetés módosítását. A rendelet megalkotásához minősített többségi (7 igen)

szavazat szükséges.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (111.31.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (11.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete.)

VIII/l 6. Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása - elsőfordulós tárgyalás (sürgősséggel)

Siklósi István polgármester utalva a tűzoltóság beszámolójában elhangzottakra, jelenleg az

országban sehol, semmikor nincs lehetőség tűzgyújtásra, kivéve a szalonnasütést, grillezést.

Ez alól eltérni, kizárólag a belterületeken lehet abban az esetben, ha az önkormányzat

szabályozást hoz erről. A külterületen csak a katasztrófavédelem hozzájárulásával lehet

égetni. Az önkormányzat szeretne élni azzal a lehetőséggel, hogy a belterületi szabadtéri

égetésre helyi szabályozást hozna. Mivel ez egy szélesebb réteget érintő kérdés, április 15-én

közmeghallgatás keretében a lakosság véleményét is ki kérné a testület. Az elŐterjesztésben

leírt elvek meghirdetésre (honlap, Kábel Tv, hirdetőtáblák) kerülnek, hogy megismerhessék a

lakosok. Segítség a munkához, ha a közmeghallgatás előtt már írásban jeleznék

észrevételeiket, javaslataikat. Azt tudni kell, hogy a kommunális hulladékot semmilyen

körülmények között nem lehet elégetni, csak és kizárólag a kerti hulladékra lehet szabályozást

hozni. A rendelet-tervezet elkészültéhez ismerni kell az elképzeléseket.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző nyomatékosította, hogy külterületen (zártkertek, Ókert) nincs

lehetősége az önkormányzatnak külön szabályozást hozni, legyenek figyelemmel a tiltásra.

Nagy Sándor képviselő az 5. ponttal kapcsolatban megkérdezte, hogy teljes tiltás fog

vonatkozni a közterületekre, mivel ez a Városi Közszolgáltató Intézményt érinti.

Siklósi István polgármester jelezte, hogy most sem lehet égetni közterületen.
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Halász Ferenc képviselő azt emelte ki, hogy sokan a kazánokban égetik el a különféle
hulladékot.

Siklósi István polgármester megjegyezte, ezt is büntetik, ha bejelentik.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

132/20 1 5.(11L30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
sabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (4) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014.(XII.05.) HM rendelet 225. (1) bekezdésében szabályozott tilalom részleges
feloldása céljából önkormányzati rendeletet kíván alkotni.
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi rendelet előkészítése az alábbi
szempontok szerint történjen:

1. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen)
keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg (a kerti hulladék fogalma kerüljön
pontos meghatározásra);

2. Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint
február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta
9-16 óra között engedélyezett;

3. Avar és kerti hulladék égetése nem végezhető tűzgyújtási tilalom idején;
4. Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni

úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa;
5. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos;
6. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad

végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
7. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
8. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal cl

kell oltani.
9. Az égetés helyszínén ölyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani,

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
10. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a

visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
11. Az önkormányzati rendelet szabályozási tárgya tekintetében a helyi honlapon történő

felhívással biztosítani kell a városlakók, helyi szervezetek véleményezési lehetőségét.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetét a Képviselő-testület 2015. április 27-i
ülésére terjessze elő.
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: 2015. április 27-i képviselő-testületi ülés
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VIII/17. Járdaelem-gyártó sablon beszerzése

Siklósi István polgármester ismertette, hogy 10x20 cm-es járda betonelemek gyártásához
lenne szükség a sablon beszerzésére. A közfoglalkoztatási program keretébe ennek biztosítása
nem fért bele, a költségvetésből 380.000 Ft előirányzatot kellene a beszerzéshez megszavazni.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén megtárgyalta az előterjesztést, támogatta a
határozati javaslatot.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

133/2015.(11L30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése fejlesztési
tartaléka terhére, 380.000 Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 045120-8 feladatához
járdaelem-gyártó sablon beszerzésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eszköz beszerzéséhez szükséges
intézkedések megtételére, szerződések aláírására,
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. május 31.

VIII/l 8. Döntési javaslat intézményi átszervezésre -KLIK véleménykérése (sürősségel)

Siklósi István polgármester sürgőssége miatt (1 5 napon belül véleményezni kell) indokoltnak
tartotta a kérés tárgyalását. A mai napon érkezett a megkeresés, véleményt kértek a
Mezőberényi Altalános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium átszervezésével
kapcsolatban. Eddig a kollégium a járási KLIK-hez volt integrálva, de a jogszabály
értelmében csak a megyei felügyelethez tartozhatna, ezért szeretnék jogutódlással átvinni.
Ezzel együtt az iskola névhasználatából kikerülne a kollégium.

í

Öreg István képviselő a Mezőberényi Általános Iskola főigazgatója jelezte, az intézmény is
ma kapta meg a levelet, korábbi információja nincs. A hivatkozott kormányrendelet már
korábban is hatályban volt, mégis a kollégium továbbra is az iskola mellett működött, ennek a
jövőben így is kellene történnie. Jelenleg egy állásfoglalást várnak az EMMI-től, eredménye
nagy valószínűséggel az lesz, hogy maradhat minden, ahogy eddig. Saját maga részéről nem
támogatja, intézménye részéről is ezt az álláspontot próbálja majd elérni, hiszen a
jogalkotónak nem ilyen szándéka volt, ez a nagy kollégiumokra vonatkozik, illetve arra a
profiltisztításra, amit véghezvittek a szakszolgálatukkal kapcsolatban már az előző években.

Siklósi István polgármester érdekesnek ítélte meg azt a leírást, hogy semmilyen változás nem
fog bekövetkezni. Igenis jelentős változásnak számítana, hogy nem helyből történik az
irányítás egy olyan intézményben, ahol egyébként kimondottan a mellette lévő intézményben
tanuló gyerekek érdekeit képviseli. Szavazásra azt bocsátotta, hogy a testület tudomásul veszi
a tájékoztatást, de nem támogatja.
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

134/20 1 5.(III.30.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete által megküldött, a Mezőberényi Altalános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium OM 20006008 (5650 Mezőberény, Petőfi
utca 17-19.) intézmény átszervezéssel kapcsolatos tájékoztatást, a képviselő-testület a döntési
javaslatot nem támogatja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

VIII/19. Egyéb bejelentés

Siklósi István polgármester bejelentette, hogy április 15-én, szerdán 15 órától a Városháza
dísztermében Darikó Béla országgyűlési képviselő szervezésében Csepregi Nándor
Fejlesztéspolitikai Kommunikációért felelős államtitkár tájékoztató fórumot tart a 2014-2020.
Európai Uniós ciklusban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében
megjelenő pályázati lehetőségekről.
Ugyanezen a napon, 17 órától kerül megtartásra a közmeghallgatás a belterületi szabadtéri
égetés helyi szabályozás témájában.
A következő soros ülés időpontja 2015. április 27. Napirendje: 1./ Mezőberény Város
Onkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadás; 2.! Beszámoló a 2014.
évi belsőellenőrzés tapasztalatairól; 3.! Helyi idegenforgalmi stratégia elfogadása.

Megköszönte a Kábel TV nézőinek figyelmét, valamint a jelenlévők munkáját, az ülést
befejezettnek nyilvanitotta A kepviselok zart ulesen folytatjak a munkat
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Siklósi István .:2 Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




