
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én

megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,

Dr. Burjári Katalin, Dehreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács

Edina, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy

Sándor képviselők.

Jelen Volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, meghívottak, intézményvezetők,

érdeklődők.

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselőket, intézményvezetőket,

érdeklodoket, a Kábel TV nézojt Megállapította, hogy az ules lefolytatásanak torvényi

akadálya nincs, a 12 fős képviselő-testület tagjai közül mindenki jelen van.

Ismertette, hogy a jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg.

Siklósi István - polgármester a megküldött napirendet módosításokkal ismertette. Levéve

napirendrol a Beszámoló Mezóberény Város 2014 I félévi koltségvetésének teljesítésérol

főnapirend, mivel 2014-ben már nem kötelező az önkormányzatoknak félévi beszámolót

készíteni, a MAK felé van szeptember 15-ig tájékoztatási kötelezettség, Bejelentette, hogy

nem történt előterjesztés a 276/2014.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozatról, a

cafetéria végrehajtásáról, jelenleg nem lehet megmondani milyen összegben lehetséges majd a

juttatás, a III. negyedéves költségvetési jelentés adatainak ismeretében lehet róla tárgyalni. A

bejelentések I.! pontja, Tagi kölcsön Békés-Manifest Kft. is lekerül napirendről, a testület

majd a közgyűlés döntései ismeretében hozzon döntést. A bejelentések végén kérte még

sürgőssége miatt tárgyalni a Hírmondó választási különszámáról is.

Más javaslat nem hangzott el a képviselők részéről.

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

303/2014.(VIIl.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

fogadja el:
I.! III. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

II.! Beszámoló a lejárt hatáidejű határozatok végrehajtásáról és. az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről
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II/l. Beszámoló a 32/201 4.(I.27.)sz., 193/201 4.(IV.28.)sz., 202/201 4.(V.26.)sz.,
203/2014.(V.26.)sz., 215/201 4.(V.26.)sz., 217/201 4.(V.26.)sz., 218/201 4,(V.26.)sz.,
224/2014.(V.26.)sz., 235/2014.(VI. 17.)sz., 236/2014.(VI. 1 7.)sz., 241/2014.(VI.23.)s.,242/2014.(Vl.23.)sz., 250/2014.(VI.30.)sz., 262/2014.(VI.30.)sz., 272/2014.(VI.30.)sz.,
273/201 4.(VI.30.)sz., 274/2014.(VI.30,)sz, 275/2014.(V1.30.)sz., 277/2014.(VL3O.)sz.,280/201 4.(VI.30.)sz., 28 1/2014.(VI.30.)sz., 282/2014.(VI.30.)sz., 283/2014.(VI.30.)sz.,289/201 4.(Vl1. 17.)sz., 290/2014.(VII. 17.)sz., 291/2014.(V1I.17.)sz., 294/2014.(VlI. 17.)sz.,
295/201 4.(VII. I 7.)sz., 264/2014. (VI.30.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

1112. Berény Utónevű Települések Szövetsége Közhasznú Egyesület alapító tagsága
(38312013.(IX.30).hat.)

11/3. Beszámoló a Települési Ertéktár Bizottság végzett munkájáról II.
1114. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

III.! Levéve napirendről Beszámoló Mezőberény Város 2014. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről

IV.! A Mezőberényben működő nemzetiségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil
szervezetek munkájukról tájékoztató

V.! Bejelentések
V/l. Levéve napirendről Tagi kölcsön Békés-Manifest Kft.
V/2. Partnerségi egyeztetés Településrendezési Eszközökhöz
V/3. FIURO BIKE Plan című, HURO/i001/Q08/i.1.3 sz. projekthez nyilatkozat
V/4. A „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” Konzorciumi Megállapodás II.

sz. kiegészítése
V/S Bekes Megyei Epítészeti Kiállítas támogatása
V/6. Szlovák nyelvű feliratok kihelyezése közintézményekre
V17. Mezőberény Város Ovodai Intézményebeszámolója a 2013-14-es nevelési évről
V/8. Titán mentőcsoport támogatása
V/9. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
V/l 0. Intézményi átcsoportosítások
V/ii. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
V/12 Mezoberény Város Onkormányzat 2014 évi koltségvetési rendelet III

módosítása
V/i3 „Mezőberény aszfaltozási, kátyuzási munkak és forgalomtechnikai beavatkozás-

2 című projekt keretében kivitelező kiválasztása
V/14. „Mezőberény Városi Sporttelep korszerűsítés” című projekt keretében kivitelező

kiválasztása
V/iS. Alföldvíz Zrt. Eszközgazdálkodási Szabályzat módosítása (sürgősséggel)
V/16. HVB tagok megyálasztása (sürgősséggel)
V117. Hírmondó választási különszám (sürgősséggel)
V/l 8. Egyéb bejelentés

VI.! Zárt ülés
Viii. „Mezőberényért” posztumusz kitüntetés adományozása
V112. Közvilágítás felülvizsgálata
V1i3. Mezőberény, Fürjes u. 6. sz. alatti ingatlan felajánlása

Ii napirend

Ill. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a 2014. június 30-i zárt, a július 17-i rendkívüli nyílt,
valamint az augusztus 21-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat.
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

304/2014(VIIL25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. június 30-i zárt, a július 1’7-

rendkívüli nyílt, valamint az augusztus 21-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok

kihirdetését tudomásul veszi.

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

Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elő, azzal kiegészítve, hogy

- 2014 szeptemberében nem az építkezés fog megkezdődni, a mentőállomást érintően,

hanem a közbeszerzés fog lezárulni, a kivitelező választása

- az augusztus 20-i rendezvények a különböző hírportálokon megjelentek, a honlapon

folyamatosan követhetőek
- 2014. augusztus 15-17 között hivatalos delegáció vett részt a Gútai Napok rendezvényén.

Tagjai Szekeres Józsefné alpolgármester, Halász Ferenc, Korosi Mihály képviselok 15-én

személyesen is. megjelent a helyszínen, pár szóban tudott egyeztetni Gúta

polgármesterével Horváth Arpáddal.

Kérdés nem hangzott el a szóban elhangzottakhoz, a polgármester a beszámoló elfogadását

kérte.

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

305/201 4.(VIII.25 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb

eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja

II.! napirend

Tárgy: Beszámoló a lejárt hatáidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről

1111. Beszámoló a 32/2014.(L27.)sz., 1 9320l4XIV.28.)sz., 202/2014.(V.26.)sz., 203/2014.(V.26.)sz..

21512014.(V.26.)sz.. 217/20 14.(V.26.)sz., 218/20 l4.(V.26.)sz., 224/2014.(V.26.)sz..

235/2014.(VI. 17.)sz., 236/2014.(VI. 17.)sz., 241/20 14.(VI.23.)sz.. 242/20 14.(VI.23.)sz.,

250/20l4.(VL3Q.)sz.. 262/2014.(VL3O.)sz.. 272/20 l4.(VI.30.)sz.. 273/20 l4.(VI.30.)sz..

27412014.(VI.30.)sz., 275/2014.(VL3O.)sz., 277/20 14.(VI.30.)sz., 280/20 l4.(VI.30.)sz.,

281/201 4.(VI.30.)sz.. 282/2014(VI.30.)sz., 283/2014.(VI.30.)sz., 28912014.(VII. I 7.)sz..

29012014.(VlJ. 1 7.)sz.. 29 l/2014.(VL[. 17.)sz.. 29412014.(VII. 17.)sz., 295/20 l4.(VII. l7.)sz.

264/201 4.(VI.30.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
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Siklósi István polgármester a 29 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:

306/2014.(V11L25.)sz. határozat:
Mezőberériy Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 32/201 4.(l.27.)sz.,
193/201 4.(IV.28.)sz., 202/2014.(V.26.)sz., 203/2014.(V.26.)sz., 215/2014.(V.26.)sz.,2l7/20l4(V.26.)sz., 21 8/2014.(V.26.)sz., 24/2014.(V.26.)sz., 23512014.(VI. 17.)sz.,
236/2014.(VL17.)sz., 241/2014.(VI.23.)sz., 242/2014.(VI.23.)sz., 250/2014.(VI.30.)sz.,262/201 4.(VL3O.)sz., 272/201 4.(VI.30.)sz., 273/201 4.(VL3O.)sz., 274/2014.(VI.30.)sz.,
27512014.(VI.30.)sz., 277/2014.(VL3O.)sz., 280/2014.(VL3O.)sz., 28 1/2014.(VI.30.)sz.,282/2014.(VL3O.)sz., 283/2014.(VI.30.)sz., 289/2014.(VII. 1’7.)sz., 290/2014.(VII. I 7.)sz.,291/201 4.(V1I. 17.)sz., 294/2014.(VII. 1’7.)sz., 295/2014.(VII. 17.)sz., 264/2014.(VI.30.)sz.lejárt hatáidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

1112. Berény Utónevű Települések Szövetsége Közhasznú Byesü1et alapító tasáa
(38312013.(IX.30).hat.)

Siklósi István polgármester jelezte, az előterjesztésnél hibásan került beírásra a megnevezés,
az egyesület nem közhasznú, azt csak a későbbiekben lehet csak megszerezni. 2014. július 5-
én Karancsberényben rendezték a Berény utónevti települések 19. találkozóját, ahol létre lett
hozva a Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesület, melynek egyik alapító tagjának
Mezőberényt választották. Az egyesületi tagsághoz szükséges az alapszabály elfogadása,valamint az abban meghatározott vagyoni hozzájárulás. Szakbizottságok tárgyalták az
anyagot, az Űgyrendi, Jogi és Közbiztónsági Bizottság módosításokat fogalmazott meg, melyvéleménye szerint nem lényegbevágó pontokban történt. Azt tudni kell, amennyibenmódösítással lesz elfogadva az alapszabály, a többi, 13 településnél is Újra jóvá kell azt
hagyatni. Két határozati javaslat került előterjesztésre a testület elé.

Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonság Bizottság elnöke jelezte,
elfogadva a polgármester Úr indokait, nem kéri bizottsága módosításait leszavaztatni,

Siklósi István polgármester a két határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

307/2014.(VI1I.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény Város
Onkormányzata a Berény Utónevű Települések Szövetsége Közhasznú Egyesület
alapszabályát megismerve és elfogadva az Egyesület alapító tagja kíván lenni.
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Az alapszabályban rögzített 2014. évi S Ft/lakos (10758 fő 53’790 Ft) vagyoni hozzájárulást a

2014. költségvetésben biztosítja. 2015. évtől az Alapszabályban rögzített 10 Ft/lakos évi

vagyoni hozzájárulást évente a tárgyévi költségvetésben biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert az Egyesület alapszabálya és az elnökségi tagságot elfogadó

nyilatkozat aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: tagság: azonnal

vagyonihozzájárulás tervezése: tárgyévi költségvetési koncepció

vagyoni hozzájárulás teljesítése: 2014. október 15.
2015. évtől minden év március 31.

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

30812014.(VIII.25 ‘)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a

Berény utónevű Települések Szövetsége Egyesület székhelyeként használja a Mezőberény

Város Onkormányzata tulajdonában levo, 5650, Mezoberény Kossuth Lajos tér 1 sz alatti

Városháza épületét, szívességi használat jogcímen.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az előterjesztéshez mellékelt

hozzájáruló nyilatkozat aláírására
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

11/3. Beszámoló a Teleiülési Értéktár Bizottság végzett munkájáról II.

Körösi Mihály képviselő a Települési Értéktár Bizottság elnöke elővezette, hogy újabb fél év

elteltével bizottsága beterjesztette beszámolóját. A településhez való kötődést kívánja

erősíteni az értéktár, a település arculatkialakításában tartják fontosnak tevékenységüket,

illetve bizonyos gazdasági előrelendítő szerepet is remélnek. A felvett értékek megjelennek a

Város honlapján, illetve a későbbiek folyamán Békés megye honlapján is. A felvett értékek

száma 50, ebből 30 lett javasolva a megyei értéktárba felvételre, és a megyei értéktárból pedig

1 javaslat ment a magyar értéktárba való felvételre. Az értéktár bizottság munkája során a

hozzá beérkezettértékeket vizsgálja. Számos olyan érték rejtőzik még a településen, amely

méltó volna arra, hogy felkerüljön az értéktárba, de ezt javasolni szükséges. Kérte a lakosokat

figyeljenek egymásra, a Város honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével javasoljanak arra

érdemes helyi értékeket. Ezek a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos termékeken át a

természeti, az épített örökség értékig is terjedhet. Aki a javaslat elkészítésével gondban Van,

fordulhat a művelődési központ munkatársához, illetve a Mezőberényi Népfőiskola is

szívesen nyújt segítséget a lapok kitöltésében. Az értéktár bizottság nem csak az értékek

vizsgálatában vesz részt, hanem eseményeken, programokon is. Pl. augusztus 20-hoz

kapcsolódó rendezvények sorozatán is kiállítással vettek részt.

Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság határozati javaslatát kérte

megszavazni. A megyegytilés elnöke is elmondta kiállítás megnyitóján, hogy Mezőberény
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valóban az elsők között van, és valóban olyan szinten végzi munkáját az értéktár bizottság,ami jelenleg példaértékü a többi település számára is.

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

309/2014.(VIII.25 .)sz. határozat:
A Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszönve a példaértékű munkát,
a „Beszámoló a Települési Ert6ktár Bizottság végzett munkájáról-II.” szóló beszámolóttudomásul veszi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. augusztus 25., értesítésre’ azonnal

1114. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kéthavi átruházotthatáskörben hozott döntésekről számolt be. Az időarányos felhasználás jó, kb. egyharmadrész lett elköltve fél évre. Felhívta az óvoda és iskola figyelmét, éljenek a
gyermekintézmények étkezési térítésével. A buszbérletekre érkeztek a szülői kérelmek. A
táblázatban ajúliusi összeadás helyesen 783.625 Ft.

Siklósi István polgármester jelezte, az átruházott hatáskörben hozott döntéseknél az
időarányos teljesítés tekintetében a felhasználás rendben van. Ugy mutat, az idei évre lehettartani az eltervezett összegeket.

A képviselők részéről kérdés nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását kérte.

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

310/2014.(VIIJ.25.)sz, határozat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről (június, július) szóló
beszámolókat elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014.augusztus 25.

III.! napirend

Tárgy: Levéve napirendről Beszámoló Mezőberény Város 2014. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről
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IV.! napirend

Tárgy: A Mezőberényben működő nemzetiségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil

Siklósi István polgármester köszöntötte a tájékoztatók elkészítőit, képviselőit, Wagner

Mártont a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény és Mezőberényi Német

Fiagyományápoló Egyesület elnökét, Borgula Györgynét a Mezőberényi Szlovákok

Szervezete elnökét, Cservenák Jánost a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

elnökét. Megkérdezte, kívánnak-e kiegészítést tenni az írásos anyaghoz?

Wagner Márton a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Német

Hagyományápoló Egyesület elnöke elmondta, a testület felhívására elkészítette 2010-2014-ig

végzett munkájuk vázát, amit elég „szikár” módon sikerült összeállítani, de remélhetőleg a

képviselők megtalálták azokat a pontokat, amelyek érdeklődésre adnak számot. Amennyiben

kérdésük van, szívesen válaszol.

Borgula Györgyné a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke a szlovák nemzetiség

nevében annyi kiegészítéssel élt, hogy próbálkoznak a nyelv gyakorlásával, az elmúlt évben

volt 12 alkalmas nyclvtanfolyam ahova a város lakosságát is bevonták, felhívassal éltek A

Nefelejcs óvodában, mind a három korcsoportban, játékosan tanulják a szlovák nyelvet a

gyerekek, de Sajnos az óvodások után egy nagy korosztály kimarad, nem beszélik a nyelvet.

Nagyon szeretnének minden lehetőséget megragadni, -bár sokszor pénz kérdése a

nyelvoktatás megoldása-, hogy Mezőberényben a szlovák nyelv megmaradjon és használják

az emberek akár egymás között, akár a közösségi rendezvényeken. Ahhoz ragaszkodnak,

hogy rendezvényeiken mind két nyelven hangozzék el az ünnepi beszéd, esetleg a műsor.

$zerencsére vannak olyan kulturális közösségeik, akik tudják a műsoraikkal ezt pótolni, a

hagyományokat ápolni.

Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy a ciklus elején három nemzetiségi

önkormányzat volt, Sajnos a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat több mint egy

évvel ezelőtt személyi problémák miatt —véleménye szerint alkalmatlan személyek miatt-

megszűntek. A szlovák szervezet anyagában a végén egy elírás történt, javítását kérték, hogy

2013. évre vonatkozik az év folyamán 90 rendezvényen való részvételük, szervezésük.

Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy

bizottsága tárgyalta az anyagot, elfogadásra ajánlják. A szlovák nyelv megőrzését személy

szerint fontosnak tartotta.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt bizottsága

megállapításáról. Rengeteg munkát végez a két nemzetiség Mezőberény

hagyományápolásáért, elsősorban a nemzetiségi hagyományok ápolásáért. Nagyon sok

kulturális tevékenységet folytatnak, a közösség élete nagyon gazdag és színes a két aktívan

működő nemzetiséggel. Köszönet érte, bizottsága elfogadásra ajánlja a beszámolókat.
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Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke örült annak, hogy
Borgula Györgyné megtisztelte bizottsági ülésüket. Elhangzott az ülésen, hány ember vallotta
magát sziováknak és hányan regisztráltak a választásokon. A két szám között lényeges eltérés
van, de azt tudni kell, hogy a nem szavazóképesek, kiskorúak is lehetnek szlovák
nemzetiségiek. Megköszönné a német adatokat. A cigányók tudomása szerint soha nem
beszélték nyelvüket Mezőberényben. A mai ülésen kerül majd előterjesztésre egyéni
kezdeményezésként, hogy az intézményekre is kerüljön kiírásra a többnyelvfíség, most
konkrétan a szlovák nyelvet érintően. Bizottsága azt fogalmazta meg, hogy egyenlő módon
kell kezelni a nemzetiségi nyelvet, egyeztetni kell. A nemzetiségek kiváló munkát végeznek,
munkájuk ismert. Megköszönve tevékenységüket, bizottsága a beszámolók tudomásulvételét
javasolja.

Wagner Márton a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a felé intézett kérdésre közölte, a népszámláson 370-en vallották
magukat német nemzetiségűnek. A választáshoz korábban 60 volt a regisztráltak száma, a
jogszabály változása miatt az Új számi 16. A megyében három hely van, ahol 4 fős lehet az
önkormányzat a németnemzetiségi választás eredményeként.

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, Mezőberényben mind a három
nemzetiségeknél 101-nél több a regisztráltak száma (cigány —130, szlovák —130, német 116).
Népszámlásánál 500 fő fölötti az a szám, akik cigánynak vallották magukat, a szlovákoknál
300 fölötti ez a szám. Mezőberényben valóban élő a három nemzetiség, példaként is állítható
a többi település elé.

Debreczeni Gábor képviselő áz Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke is
bizottsága elismeréséről számolt be. A nyelvtanfolyam megszervezését üdvözölte. Köszönet
illeti a nemzetiségek munkáját.

Kovács Edina képviselő elismerését fejezte ki a két nemzetiségi önkormányzat és az
egyesületek hagyományápoló mutikájáért, a lakosság folyamatosan szemtanúja és élvezője
lehet rendezvényeiknek. Kuriózumnak számít a három nemzetiség együttélése
Mezőberényben, nagyon jól tudnak együttműködni. Sok sikert kívánt további imnkájukhoz.

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

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

31 1/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Mezőberény és a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület városért, lakosságért
végzett munkáját megköszöni, a tájékoztatót elfogMja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Sikiósi István polgármester
Határidő: 2014.augusztus 25,, értesítésre azonnal



9

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

312/2014.(V11L25,)sz, határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi
Onkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete városért, lakosságért végzett
munkáját megköszöni, a tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014.augusztus 25., értesítésre azönnal

V.! napirend
Tárgy: Bejelentések

V/l. Levéve napirendről Tagi kölcsön Békés-Manifest Kft.

V/2. Partnerségi egyeztetés Településrendezési Eszközökhöz

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a korábbi döntést szükséges kiegészíteni a
megfogalmazott határozati javaslattal. Részletesen felsorolásra kerülnek azok a szempontok,
amelyek alapján az egyeztetéseket majd a településrendezési eszköztár módosításával
kapcsolatban el kell végezni a résztvevő partnerek tekintetében, valamint a tájékoztatás
módjáról, dokumentálásról, illetve eszközökről.

A képviselők részéről kiegészítés nem hangzott el, a polgármester az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

313/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadja a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI.
fejezetében meghatározott partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket az
alábbiak szerint:
1, A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek köre:

a) Jelen településrendezési tervmódosításaival érintett az a cselekvőképes nagykorú
személy, vagy az a szervezet, aki, vagy amely a „helyi értékvédelmi terület”
határvonalán belül

- lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági
igazolványának bemutatásával igazolja,

- vagy ezen a területen belül székhellyel, telephellyel rendelkezik.
b) A településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy,

gazdálkodó szervezet, akinek javára Mezőberény területén jogot jegyeztek be az
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ingatlan-nyilvámartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, bemutatásával
igazolja,

c) Valamennyi Mezőberény területén bejegyzett civil szervezet.
2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és

eszközei:
A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
A partnerek az Önkormányzat honlapján és a polgármesteri hivatali hirdetőtáblán kapnak
tájékoztatást a módosítandó településrendezési eszközről.
A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
Javaslatot tenni és véleményt nyilvánítani a ‘tájékoztatás közzétételétől számított 8 napon
belül lehet. ‚

A javaslatok, vélemények dokumentálása Írott formában történik. A beérkezett
dokumentumokat meg, kell küldeni a tervezőnek, aki azokat megvizsgálja, majd az
elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket — indokolással együtt —

visszajuttatja az Önkormányzatnak.
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok rndokolását a polgármester a képviselo
testületi ülésén ismerteti. A Képviselő-testület dönt a vélemények elfogadásáról, illetve el
nem fogadásáról. A döntéseket, valamint azok indokolását el kell küldeni a tervezőnek.
Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
Az elfogadott Településrendezési Eszköz digitális formában az Önkormányzat honlapján,
nyomtatott formában honlapon és a polgármesteri hivatali hirdetőtáblán megjelölt helyen
kerül közzétételre.

3. Jelen határozattal elfogadott partnerségi egyeztetési szabályok csak az aktuális (6.sz.)
településreniezési Eszköz módosítása során alkalmazhatók.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. december 31.

V13. HURO BIKE Plan. című, HURO/1001/008/1.1.3 sz. projekthez nyilatkozat

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Elkészült a Körös gáton
tervezett turisztikal célú kerékpárútnak a terveztetése, ahhoz, hogy a terveket elfogadják az
önkormányzatnak a leírtakról nyilatkoznia kell. Két szakbizottság támogatta a nyilatkozat
kiadását, felváHalva, hogy a mezőberényi kerékpárút hálózat része lesz az elkészült
kerékpárút, valamint a kezelői jogot is magára vállalja az önkormányzat.

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

314/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István
polgármestert a „Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében - HURO
Bike PLAN” című, HURO/1001/008/1.1.3 azonosító számú projekthez szükséges nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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V14. A Békés me2yei Ivóvízminőség-javító Program” Konzorciumi Megállapodás H. sz.

gzítése

Siklósi István polgármester az írásos előterjesztésből kiemelte, hogy szükségessé vált az

Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán a 66 önkormányzat között létrejött Konzorciumi

Megállapodás II. számú kiegészítése, újabb feltételek kerültek megállapításra. Az Ugyrendi,

Jogi és Közbiztonsági Bizóttság támogatta a határozat megszavazását.

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

315/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Ónkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei

Ivóvízminoség-javító Program” cimu támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi

megállapodás II számú kiegészítését a kovetkezok szerint

1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az

Onkormányzatokhoz, mégpedig a kozottuk létrejott tulajdonjogi megállapodásban foglalt

arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a Társulásnál a Projekt valamennyi

beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás aktiválása során figyelembe vételre

kerül.
2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt menedzselésének,

lebonyőlításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az

Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése szerint. A

2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás tag

önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívüli,

más Társulásokba tömörük Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik meg a díjat. A

díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási Tanácsülés határozata

szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi megállapodással kapcsolódó

önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat fizetik.

3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a

Konzorciumi megállapodás II. Számú kiegészítésnek aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

V/5. Békés Megyei Építészeti Kiállítás támogatása

Sikiósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést, határozati javaslatokat. A

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság harmadik javaslattal élt.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntését

tolmácsolta, miszerint ne legyen hivatkozva szűkös anyagi helyzetre a nemleges határozatnál.
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Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megfogalmazott határozati
javaslatot bocsátotta szavazásra.

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

4 VIII.25. sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja támogatni a Békés
Megyei Epítész Kamara által, Ybl Miklós születésének hicentenáriuma alkalmából szervezett
reprezentatív építészeti kiállítást.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

V16. Szlovák nyelvű feliratok kihelyezése közintézményekre

Siklósi István polgármester elővezette, hogy Ladó Balázs fordult a képviselő-testülethez
azzal, hogy Mezóberényben szlovák nyelvu febratok keruljenek kihelyezesre az
intézményeken, többek között azért is, hogy könnyebben tudjanak a magyar nemzetiségűek
Szlovákiában harcolni azért, hogy Ott S megjelenjenek a kétnyelvű feliratok. Az előterjesztett
határozati javaslatot túmogatták a bizottságok, mindenképpen a nemzetiség kikérésével
érdemes meghozni majd a döntést.

Harmati László képviselő személy szerint támogatandónak tartotta a kezdeményezést, ez
olyan gesztus lenne a nemzetiségek felé (más országok felé), hogy vannak olyan települések,
ahol kihelyezik nemzetiségi nyelven is a közintézmények neveit. Azzal egyetért, hogy legyen
megvárva az Újonnan felálló nemzetiségi önkormányzatok véleménye, remélve, hogy a
következő testület támogatni fogja a kezdeményezést.

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

31’7/2014.(V1JI.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. október 12-i
önkormányzati választások után Újonnan megalakuló nemzetiségi önkormányzatok
véleményének kikérése után tárgyalja a szlovák nyelvű feliratok közintézményekre történő
kihelyezés lehetőségét.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Siklósi István polgármester

V/7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye beszámolója a 2013-14-es nevelési évről

Siklósi István polgármester gratulált az intézmény munkájához. Megjegyezte az Oktatási és
Kulturális Bizottság ülésén, hogy mivel egy egységes yárosi óvodai intézményről van szó, a
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jövőben szeretné, ha a tagóvodák beszámolójából ez jobban kidomborodna. Óriási nagy
múnkát végeznek az óvónők, de köszönet illeti a szülőket is, munkájukkal az óvodák
fenntartását segítik, gyarapítják.

Az intézmény vezető, valamint a képviselők részéről hozzászólás nem hangzott cl, a
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, megköszönve a kiemelkedő
munkát.

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

318/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény Város
Óvodai Intézménye 2013/2014 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Megköszöni az óvodapedagógusok és óvodai alkalmazottak végzett, kiemelkedő munkáját.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. augusztus 25.

V/8. Titán mentőcsoport támoatása.

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Titán mentőcsoport a Békési
járás területén Mezőberényt is befoglaló körzetnek a védelmi szervezete, mezőberényi
egyesületek is vannak benne. Adott esetben rendelkezésre tudnak állni katasztrófa
elhárításában, megelőzésében. Gyakorlatot fognak tartani szeptember elején, amihez
támogatást kérnek az önkormányzattól. Személy szerint támogatandónak tartja, a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság erről hozott döntést.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerősítette, hogy a
minősítő gyakorlathoz 50.000,-Ft összeget javásoltak megszavazni. A Békés Megyei
Bpítészeti Kiállítás támogatásánál ezért is kérték, hogy ne forráshiányra legyen hivatkozva,
mert vannak olyan tevékenységek, amire biztosítson forrást, támogatást az önkormányzat.

Sildósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.

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

319/20 14.(VIII.25 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Titán mentőcsoport 2014.
szeptemberében sorra kerülő minősítő, gyakorlatához 50.000,-Ft összeget biztosít a 2014. évi
költségvetés tartaléka terhére.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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V/9. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése

Siklósi István polgármester elővezette, hogy a Mezőberényi Általános Iskolában a Művészeti
Alapoktatási Intézmény tagintézményben lejárt a jelenlegi tagintézmény vezető megbízatása,
ezért pályázat keretében kell kiválasztani az új tagintézmény vezetőt. Az önkormányzatnak
véleményezési jogosultsága van, ez azt jelenti, hogy véleményezheti, de nem kötelező
véleményezni a tagintézmény vezetői pályázatokat. Mind a négy bizottság megtárgyalta az
anyagot. Az Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság álláspontja az volt, hogy kompetencia
hiányában nem foglalnak állást, a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, az Oktatási és
Kulturális Bizottságnak, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságnak az volt a véleménye,
hogy az önkormányzat ne éljen véleményezési jogával. Az Oktatási és Kulturális Bizottság
annyi megjegyzéssel is élt, hogy mind két pályázót alkalmasnak tartja a feladat ellátására.

Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kielemezte
bizottsága döntését. Nem azért mondták, hogy kompetencia hiányában nem foglalkoznak a
pályázattal, hogy nem érdekelné őket, de ilyen esetben, ha mondjuk az önkormányzat írta
volna ki a pályázatot, szakbizottság az Oktatási és Kulturális Bizottság lenne Véleményuk
szennt formai hiba van az egyik pályázatban, de ezt dontse el a pályazat kiírója, a dontéshozo

Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kifejtette, a
véleményezési jog olyan, hogy élni lehet vele. Amennyiben nem élnek vele, levonható az a
tanulság, hogy nem érdekli az adott bizottságot az anyag. Hosszas mérlegelés után arra
jutottak, hogy az egyik pályázatban nem megfelelőség van, de énnek eldöntése nem az
önkormányzat dolga, hanem a pályázat kiírójáé. Az egyik pályázó hosszú évek alatt jól
működtette az intézményt, a másik pályázó szép tervekkel állt elő, ezért bizottsága mind a két
pályázatot támogatásra méltónak tartja, megjegyezve az említett hibát.

Siidósi István polgármester bejelentette, hogy a KLIK vezetőjétől írásban kért állásfoglalást.
A kiírás egyértelműen leszögezi, hogy a pályázónak rendelkeznie kell pedagógus szakvizsga
keretében szerzett. intézményvezetői szakképzettséggel. Kérdése az volt, hogy ez a
szakképzettség lehet-e más, mint a közoktatás vezetői képzettség? A válasz az volt, hogy a
pályázati klírásban megfogalmazott pedagógus. szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakvégzettséget a közoktatás vezetői képzettség jelenti. Magán véleményét
megfogalmazta az intézményi tanács ülésén is, melyet szó szerint kér megjeleníteni a
jegyzőkönyvben:
„Egyik pályázó jelenlegi, napi munkáját sem ismerem részleteiben, a végeredményről is csak
nagyon keveset tudok mondani. Matajsz János felépített egy zeneoktatási intézményt, ennek
eredménye egy olyan fúvószenekar, amelyre a város is büszke, rendszeresen veszi igénybe
szerepléseiket. Gregus Anita is kivívta tanítványai és szüleik elismerését, példamutató
adminisztratív munka jellemzi, eiősségei a grafikai tanszak munkájában érzéelhetőek.
Azonban a jelenlegi tagintézmény Vezető munkájával szemben, különös tekintettel az
adminisztratív teendőkre, az intézményvezetés, a fenntartó kritikát fogalmaz meg, ha nem is
írásban. A másik pályázó nem rendelkezik a pályázati kiírásban közzétett végzettséggel. Ha
nekem kellene döntenem, a törvényesség betartása mellett és érdekében eredménytelennek
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K512 megemeli: 90 E Ft-tal

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

066020-44 Város és községgazdálkodás 47. sz. főút 108+1000 Km

szelvényében meglévő (Gimnázium előtti) gyalogos átkelőhelyen

a nyomógombos jelzőlámpa kialakításához biztosított támogatás elszámolás

alapjáni utólagos csökkentése:
KOT Központi költségvetési szervnek,-Egyéb felhaim. c. támogatások

államháztartáson helülre:/K84_/előirányzatát.: csökkenti: 90 E Ft-tal

C.)
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

01601 0-2.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai

parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek.

/EU. parlamenti k.v./KÖT.
A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása.
/Központi költségvetési szervektől működési
c. tám. bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT,-n

belülről /B16/ KÖT előirányzatát megemeli: 95 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatás/KI! előirányzatát megemeli: 75 E Ft-tal

Szoc. hozzájár. adó /K2/előirányzatát megemeli: 20 E Ft-tal

A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása.

01 601 0-2,kf /EU.parlamenti k.v./KÖT.

I Allományba nem tart tisztelet,szerzői díja
* Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások. . ./K1 22/KÖT

D.)
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

031030-0 Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat:

INonprofit szervezetektől műk. célú átvett pénzeszközök,

Egye’b működési célú átvett pénzeszközökíB:63/előirányzatát, megemeli: 563 E Ft-tal

KÖT.
A Mezőberény Vádásztársaságtól, pénzeszköz átvétel:

Mezőberény mezőőri szolgálat feladatainak és vadásztársaság

vadgazdálkodási vadászati feladatainak közös munkavállalókkal,

kapcsolt munkakörben történő ellátásához.
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K5 12 megemeli: 428 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

031030-0 kf Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat:

Dologi kiadások:
Hajtó-és kenőanyag beszerzés:Üzemeltetési anyagok

beszerzése/K3 12/ KÖT előirányzatát megemeli: 106, E Ft-tal

Működési célú előzetesen feisz. le nem vonhátó AFA

Működési célú előzetesen felszámított AFA /K35 1/ KÖT ei.-t megemeli: 29 E Ft-tal

E.)
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I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041233-1 Téli közfoglalkoztatás
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről JB 16/ KÖT előirányzatát csökkenti: 10 297 E Ft-tal

1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf Önk. igazgatási bev.:
Aru és készletértékesítés ellenértékelB:401/ÖNK. ei.-t megemeli: 2250 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőherény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K512 csökkenti: 7220 E Ft-tal

041233-1 Téli közfoglalkoztatás/KOT/
Személyi juttatás/Ki! előiráiiyzatát csökkenti: 834 E Ft-tal
Törv. szerinti illetmények../K1 101/ej.: -1287
Egyéb Sajátos juttatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 11 3/ej.: +453
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 7 E Ft-tal
Szoc. hozzájárulási adó ci.: -24
Táppénz hozzájárulás ei.: +31
El.)
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglaik. mintaprogramok : Mezőgazd. (020008)
ÖNKENTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről 1B16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 3891 E Ft-tal

1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatás/Ki! előirányzatán belül:
Törv. szerinti illetmények../K1 101/ej.: -140
Egyéb sajátos juttatások +140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 113/ej.: O
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatán belül:
Szoc. hozzájárulási adó ei.: -10
Táppénz hozzájárulás ei.: +10
Dologi kiadások /K3! előirányzatát csökkenti: 2803 E Ft-tal
Munkaruha, védőruha.. .besz. ci.: - 1
Egyéb üzemeltetési fennt. ag. besz. ei.: -1000
Hajtó-és kenő ag. besz. ei.: - 21
Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K312/ -1022
Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. -1422
Szállítási szolg. díjak ei.: +120
Egyéb szolgáltatások:!K3371 -1302
Belföldi kiküldetések ei.: + 149
Kiküldetések kiadásai ei.: :/K341/ +149
Múk. c. előz. felsz. le nem vonható AFA -628
Múk. c. előz. felszárnított AFA ej.: :!K351! -628
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
047410-0 kf. Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tev. JBelvíz saját f.!KÖT
Dologi kiadások /K3! elöirányzatát csökkenti: 88 E Ft-tal
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Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ci.: -69

Egyéb szolgáltatások:/K33’7/ -69

Múk. c. előz. feisz. le nem vonható AFA -19

Múk. c. előz. felszámított ÁFA ei.: :/K351/ -19

066020-8 kf Város-,község.gazd kf. Önkorm. közbeszerzési

elj. leb. összefüggő szolg,/ÖNKENTES/

Dologi kiadások /K31 előirányzatát csökkenti: 1000 E Ft-tal

Egyéb szakmai szolg. ci.: -‘787

Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások:/K336/ -787

Múk. c. előz. feisz. le nem vonható ÁFA -213

Múk. c. előz. felszámított ÁFA ci.: :1K351/ -213

E2.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-3 kf. Közfoglaik. mintaprogramok :Belvíz (02009)

ÖNKENTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B 16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 10695 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatás/Ki! előirányzatát csökkenti: 5422 E Ft-tal

Törv. szerinti illetmények../K1101/ei.: -5482

Egyéb Sajátos juttatások + 60

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 113/ej,: -5422

Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát csökkenti: 732 E Ft-tal

Szoc. hozzájárulási adó ci.: -742

Táppénz hozzájárulás ei.: + 10

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 3289 E Ft-tal

Munkaruha, védőruha. . .besz. ei.: + 7

Egyéb üzemeltetési fennt. ag. besz. ci.: -2419

Hajtó-és kenő ag. besz. ci.: +102

Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K312/ -2310

Szállítási szolg. díjak ci.: -280

Egyéb szolgáltatások:/K337/ -280

Mák. c. előz. felsz. le nem vonható AFA -699

Múk. c. előz. felszámított AFA ci.: /K351/ -699

Beruházások /K6/előirányzatát csökkenti: 264 E Ft-tal

„Kisértékű tárgyi eszköz”
Egyéb tárgyi eszköz besz.ei.:!K64/ -208

Ber. c. előz. feisz. ÁFA. ci. :/K67/ - 56

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

047410-0 kf. Ás-és belvízvédelemmel összefüggő tev. /Belvíz saját f./KÖT

Dologi kiadások !K31 előirányzatát csökkenti: 804 E Ft-tal

Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ci.: -633

Egyéb szolgáltatások:!K337! -633

Mák. c. előz. feisz. le nem vonható AFA -171

Mák. c. előz. felszámított AFA ci.: :/K351! -171

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatáii belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K512 csökkenti: 184 E Ft-tal

E3.)
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I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-4 kf. Közfoglalk. mintaprogramok: Erdőtelepítés (020010)
ÖNKENTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről JB 16/ ÖNK előirányzatát csökkenti:
1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási elöirányzatán belül:
Személyi juttatás/Kl/ előirányzatát csökkenti:
Törv. szerinti illetmények../K1 101/ej.: -3878
Egyéb Sajátos juttatások + 230
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. JK1 11 3/ej.: -3648
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát
Szoc. hozzájárulási adó ei.: -592
Táppénz hozzájárulás ei.: +100
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát
Munkaruha, védőruha. . .besz. ei.: -105
Egyéb üzemeltetési fennt. ag. besz. ci.: -1039
Hajtó-és kenő ag. besz. ei.: +170
Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K312/ -974
Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. -‘700
Egyéb szolgáltatások:/K337/ -700
Múk. c. előz. feisz. le nem vonható ÁFA -452
Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: /K351/ -452
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K5 12
Felelős: Siklói István polgármester,

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

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

325/20 1 4.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Állami támogatások:
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú központosított előir.-átJBll5/KÖT megemeli: 4.061 E Ft-tal
(2014. évi bérkompenzáció)

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 4.061E Ft-tal
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 714 E Ft-tal

7139 E Ft-tal

3648 E Ft-tal

csökkenti: 492 E Ft-tal

csökkenti: 2126 E Ft-tal

csökkenti: 873 E Ft-tal
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3. Cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-O Támogatási célú finanszírozási műv,(int.fin.) megemeli: 361 E Ft-tal

4. Cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
018030-O Támogatási célú finanszírozási müv.(int,fin.) megemeli: 1.409 E Ft-tal

5, cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.462 E Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 115 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg megemeli:
2. cím: Mezőherényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/ 562 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 152 E Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.
011130-9 korm.funkc. 35 10
109010-0 korm.funkc. 89 24
011130-3 korm.funkc. 183 51
011130-0 korm.funkc. 147 39
011220-Okorm.funkc. ‘70 18
031030-0 korm,funkc. 38 10

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1I 285 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 76 E Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh
091110-Okorm.funkc. 2’76 ‘73
091 140-Okorm.funkc. 9 3

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /Ki/ 1109 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 300 E Ft-tal

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 1151 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 311 E Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 90 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 25 E Ft-tal

B.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Állami támogatások:
Onkormányzatok működési támogatásai
Működési célú központosított előir.-át ÍB1 15/KÖT megemeli: 114 E Ft-tal
(20 14. évi bérkompenzáció)

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

Személyi juttatások /K1/ 90 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 24 E Ft-tal
031030-0 korm.funkc.

C.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Állami támogatások:



24

Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
előir.-át /B1 16/KÖT megemeli: 16 E Ft-tal
(Szociális ágazatai pótlék tanyagondnok)

és ezzel egyidejűleg megemeli:
1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1I 12 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 4 E Ft-tal
1 O’7055 -o korm .funkc., tanyagondnok

D.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-O Önkormányzatok elszániolásai a központi költségvetéssel
Állami támogatások:
Önkormányzatok működési támogatásai
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz:
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz:
Települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása ei..-t /B1 13/KOT csökkenti: 26.46 1 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
(adóerő képesség szerint)
Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása ej-át /B1 1 1/KÖT megemeli: 26.461 E Ft-tal

E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-O Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Állami támogatások:
Önkormányzatok működési támogatásai
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék
Működési célú központosított előir-át /B115/KÖT csökkenti: 4.008 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
előir-át /B116/ KÖT megemeli: 4.008 E Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

326/201 4.(VIII.25 . )sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Ovodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása /B1 12/KOT megemeli: 5.326 E Ft-tal
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(Óvodapedagógusok 8 ill. 4 havi tám; Óvodapedagógusok átlagbérének és közt. elism.
póti.; Segítők 4 havi tám)
018010 kf

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

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 5.326 E Ft-tal
3, cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 5.326 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli:
3. cím: Mezőherény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091110-O kf.
Személyi juttatások IK1I 4.194 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó 1K21 1.132 E Ft-tal

B)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Ovodaműködtetési támogatás JB1 12/KÖT megemeli: 93 E Ft-tal
(Óvodaműködtetési támogatás 8 ill.4 hónap)
Ol8OlOkf

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

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int,fin.) megemeli: 93 E Ft-tal
3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 93 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 kf:
Dologi kiadáslK3/KÖT előirányzatát megemeli: 93E Ft-tal
Egyéb szakmai ag. beszerzés
Szakmai ag.-ok beszerzése/K3 11 lej.: +73 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA
Műk.c. előzetesen feisz. AFAIK351 /ej.: +20 E Ft

C)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti fa. tám. /B1 13/KOT megemeli: 2.515 E Ft-tal
III.3.c (1) Szociális étkeztetés -166 E Ft
III.3.d (1) Házi segítségnyújtás -580 E Ft
III.3.ja (1) Gyermekek napközbeni ellátása 3.261 E Ft
018010 kf

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.5 15 E Ft-tal
5. Cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.5 15 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadás előirányzatát
(Szakmai anyagok beszerzése /K3l KOT) megemeli: 2.5 15 E Ft-tal

D)
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1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Az önkormányzat által az idősek átmeneti és tartós ill a hajléktalan szem. részére
nyújtott tartós szoc. elLtám. /B1 13/KÖT megemeli: 2.606 E Ft-tal
(Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása)
018010 kf

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.606 E Ft-tal
5, cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.606 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /Kl/ 2.052 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 554 E Ft-tal

E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Helyi önk.-ok kiegészítő tám. előir.-át /B1 16/KÖT megemeli: 2.492 E Ft-tal.
(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.492 E Ft-tal
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.492 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 2.492 E Ft
Személyi juttatások /K1/ 1.962 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 530 E Ft-tal
(2014. III. n.év)

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kissné Wagner Mária intézményvezető,
Kovács Edina igazgató,

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

327/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. dvi költségvetése:
A.)
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016010-0.kf. Országgyülési,önkormányzati és európai
parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

/Önkormányzati k.v./ /Központi költségvetési szervektől működési
c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei Á}IT.-n
belülről /B16/ KOT előirányzatát megemeli:1756 E Ft-tal
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és ezzel egyidejűleg:
2. Cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatás/Ki! előirányzatát megemeli: 1197 E Ft-tal

Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 345 E Ft-tal

Dologi kiadások 1K3!előirányzatát csökkenti: 214 E Ft-tal

01601 0-0.kf /Önkormányzati k.v.!
Felelős: Siklósi István polgármester,

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

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

328!2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:

A.)
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

0960 10-0 kf. Ovodai intézményi étkeztetés bevételei: KÖT
Afa visszatérítése
(Kiszámlázott Áfa )/B406/ ei.-át csökkenti: 929 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
Áfa visszatérítése /B407/ ei.-át megemeli: 929 E Ft-tal

B.)
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-Okf Önk.ig.tev
Dologi kiadási :Kiszámlázott,fordított adózású..Afa bef.
miatti kiad:Fizetendő AFA:/K352/ KÖT ei.-t csökkenti: 1287 E Ft-tal

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

011130-0 lcf Ónk.ig.tev
PH. Városháza tető felújítása.
Felújítási kiadások.):
Ingatlanok felújítása:/K71/ / KÖT.! előirányzatát megemeli:1013 E Ft-tal

Felújítási célú előzetesen felsz. AFAIK74! előirányzatát megemeli: 274 E Ft-tal

C.)
3 .cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 kf. Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai:KOT

Dologi /K3/ ei.-át ei.-át csökkenti: 12’7 E Ft-tal

Egyéb üzeinelt... ag. besz: Üzemeltetési ag.-ok besz. /K312/ ei: -127 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091110-0 kf. Óvodai nevelés szakmai feladatai bevételei: KÖT

Dologi !K3/ ei.-át megemeli: 127 E Ft-tal

Egyéb szakmai ag. besz: Szakmai ag.-ok besz. /K31 1/ej: +50 E Ft

Egyéb üzemeltetési.. .szolg.:Egyéb szolgáltatások:/K337/ ei: +50 E Ft

Műk. c. előz.f. le nem vonható áfa:
Műk. c. előz. feisz. áfa: /K351/ ei: +27 E Ft

D.)
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2. Cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
011 130-Okf Önkig.tev.
Egyéb működési bevételek./B410/ÖNK ei.-t megemeli: 55 E Ft-tal

011130-0 kf Önk.ig.tev.
Egyéb működési bevételekiB4l0/KOT ei.-t megemeli. 700 E Ft-tal

016030-0 kf Állampolgársági ügyek
Egyéb szolg.nyújtása miatti bev.
Szolgáltatások cllenértéke:/B402/ KÖT ei.-t megemeli. 50 E Ft-tal

Kiszámlázott egyenes ad. Term,szolg ÁFA
Kiszámlázott AFA B406/ KÖT ei.-t megemeli. 14 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
104051-0 kf
Családi támogatások /K42/KÖT Ell. jutt. /Pb. Óvodáztatási tám/megemeli: 100 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf Önk.ig.tev
Dologi kiadások /K31 előirányzatát megemeli: 200 E Ft-tal
Belföldi kiküldetések ei.: + 200
Kiküldetések kiadásai ei.: :/K341/KOT +200

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei.-t csökkenti: 519 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 519 E Ft-tal
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K512 megemeli: 519 E Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kissné Wagner Mária intézményvezető,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

329/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-Okf Önk. ig. tev.
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 265 E Ft-tal
Egyéb üzemeltetési,fennt.szolg. ei.: - 265
Egyéb szolgáltatások kiadásai ei.: :/K337/KOT -265
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és ezzel egyidejűleg:
1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

01 3350-O kf Önk.-i vagyonnal gazdálkodás:ÖNK
Dologi kiadások /K31 előirányzatát megemeli: 265 E Ft-tal
Gázenergia szolg.díjak: ci: +200
Víz-és csatorna díjak: ei: +15
Közüzemi díjak:/K331/ ci: +215
Műk. c. előz.f. le nem vonható áfa: +50
Műk. c. előz. felsz. áfa: /K351/ ci: +50

B.)
1. cím: Mezőbcrény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-Okf Ónk. ig. tcv.
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 525 E Ft-tal
Egyéb üzemeltetési,fennt.szolg. ci.: - 525
Egyéb szolgáltatások kiadásai ci.: :/K337/KÓT -525

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

066020-0 kf Város és község gazdálkodás,
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 525 E Ft-tal
Nem adatátviteli c. távközlési díjak: ci: +200
Egyéb komm. szolgáltatások. :/K322KÖT/:ei.: +200
Egyéb üzcmeltetési,fcnnt.szolg. ci.: + 300
Egyéb szolgáltatások kiadásai ci.: :/K337/KÖT +300
Díjak, egyéb befizetések: +25
Egyéb dologi kiadások:/K355/KÖT ci: +25

C.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-Okf Önk.ig. tev.
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 919 E Ft-tal
Egyéb üzemeltetési,fennt.szolg. ci.: - 919
Egyéb szolgáltatások kiadásai ci.: :/K337/KÓT -919

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

066020-36 kf Város és község g. Termálfűtési rcndsz. üzemeltetése.
Dologi kiadások 1K3/ előiráiyzatát megemeli: 919 E Ft-tal
Gázenergia szolg.díjak: ci: +300
Közüzemi díjak:/K331/ ci: KÖT +300
Díjak, egyéb befizetések: +619
Egyéb dologi kiadások:/K355/KÖT ci: +619

D.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-Okf Önk. ig.tev.
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 2550 E Ft-tal
Kiszámlázott,fordított term. és szolg. áfa bef.. ci.: - 2550

Fizetendő AFA :/K352/KÖT -2550
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-55 kf Város és község g. Kálmán fürdő szennyvíz elvez.
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 2550 E Ft-tal
Kiszámlázott,fordított term. és szolg. áfa bef.. ci.: + 2550
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Fizetendő ÁFA :/K352/ÖNK +2550
E.)
1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-40. Város-, községgazdálkodás
Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása

/Homlokzat,tetőrendszer és egyéb.! előirányzatát:
ÖNKENTES, INGATLAN felújítása!K71/ csökkenti: 269 E Ft-tal

Változás: - 269 E Ft(-269E Ft,0 E Ft,-269E Ft)
és ezzel egyidejűleg:

066020-55 kf Város és község g. Kálmán fürdő szennyvíz elvez.
Beruházási kiadások /K61 előirányzatát ÖNK megemeli: 269 E Ft-tal
Egyéb tárgyi eszköz besz.ei. :iK621 +211
Ber. c. előz. felsz. ÁFA. ei. :1K67/ + 58

F.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf Önk. ig. tev.
Egyéb működési bevételek(Sz.k.vf.) /B410/ÖNK ei.-t megemeli: 538 E Ft-tal

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

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K512 megemeli: 538 E Ft-tal

G.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-4 kf .V.K.g,.Alföld vízhálózat karbantartási munkák.
Bérleti és lízing díj bevétel
Szolgáltatások ellenértéke 1B402/KÖT ei.-t megemeli: 153 E Ft-tal
Kiszámlázott egyenes ad. Term,szolg AFA
Kiszámlázott AFA B406/ KÖT ei.-t megemeli: 41 E Ft-tal

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

066020-4 kf .V.K.g,,Alföld vízhálózat karbantartási munkák.
Egyéb tárgyi. eszköz felújításalK73/ KOT megemeli: 153 E Ft-tal
Felúj. c. előz. feisz. ÁFA. ei.:/K74/ KÖT megemeli: 41 E Ft-tal

FI.)
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-4-1 kf. Kőműves brigád
ÖNKENTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről JB16/ ÖNK előirányzatát megemeli: 2296 E Ft-tal
I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-4-1 kf. Kőműves brigád
ÖNKENTES
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát: megemeli: 2023 E Ft-tal
Törv. szerinti illetmények../Kl 101/ej.: +2023
Foglalkoztatottak személyi juttatásai. ei.: +2023
Szoc. hozzájár.adó /K2/elöirányzatát: megemeli: 273 E Ft-tal
Szoc. hozzájárulási adó ei.: +273
I.)
1 ‚cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
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041233-O kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
KÖT
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről /B16/ KÖT előirányzatát megemeli: 7238 E Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
KÖT
Személyi juttatás/K1/ előirányzatát: megemeli: 6377 E Ft-tal

Törv. szerinti iUctmények../K1 101/ej.: ÷6377
Foglalkoztatottak személyi juttatásai. ei.: +6377
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát: megemeli: 861 E Ft-tal

Szoc. hozzájárulási adó ei.: +861
J.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete:
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatát: +19 fő változás

figyelembevételével 128 fő .- ként határozza meg.
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát: +1 fő változás

figyelembevételével 39 fő .- ként határozza meg.
Fe]elős: Siklósi István polgármester,

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

V/12. Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költsévetési rendelet III. módosítása

Siklósi István polgármester a leírt anyag alapján elmondta, hogy az év közben bekövetkezett

változások lekövetése a rendeletmódosítássai megtörtént. A költségvetés több mint 432 millió

Ft-tál emelkedett meg, a költségvetési főösszeg intézményfinanszírozással 4.356.478 eFt. Egy

nagytételt jelentett a betétek megszűnése miatti előirányzat növekedés. Az írásos beszámoló

4. oldalán elírásra hívta fel a figyelmet a pénzügyi osztály, a Városi Közszolgáltató

Intézménynél az intézményfinanszírozás növekedett 2.149 E Ft-tal, a végösszeg nem 225.55’7

E Ft, hanem 229.557 E Ft. A rendelet megalkotásához minősített többségi szavazat szükséges.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerősítette, hogy az

elmondottak értelmében bizottsága is elfogadásra javasolta a rendelet módosítását.

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

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/20 14. (11.25.)

önkormányzati rendelete módosításáról

JA rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete./



32

V/13. „Mezőberény aszfaltozási. kátyúzási munkák és forgalomtechnikai beavatkozás-2 című
projekt keretében kivitelező kiválasztása

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Három árajánlat került
bekérésre, mezőberényi kivitelező nem volt bevonható. Az utakon ki van már festékkel
jelölve, hol kellene a kátyúzásokat elvégezni, a járdák felújítása a tavaly beérkezett
javaslatokhól kerül kiválasztásra. Felhívta a lakosság figyelmét, amennyiben találnak olyan
kátyúkat, amik nincsenek bejelölve, jelezzék a Városi Közszolgáltató Intézménynél, vagy a
hivatalban Kutas Ferencnél. A járdafelújításra --9 millió Ft áll rendelkezésre, az utak
kátyúzására a közszolgáltató intézménynél is rendelkezésre áll forrás, összességében —l 1
millió Ft. Kérte a határozati javaslatot elfogadását.

Barna Márton képviselő kérdése a kerékpárutak javítására vonatkozott, vannak járhatatlan
részek.

Siklósi István polgármester válaszként elmondta, hogy a kerékpárutaknál is csak kátyúzás
lehetséges. A Területi Fejlesztési Operatív Programhoz jelezve lett, hogy a következő 7 éves
ciklusban milyen kerékpárút fejlesztésekben, javításokban gondolkodik a Város.

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

330/201 4.(VIII.25 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, aszfaltozási,
kátyázási munkák és forgalomtechnikai beavatkozás” című ajánlatkérés nyerteseként
mindhárom kivitelezési munka tekintetében a Swietelsky Magyarország Kft. (5600
Békéscsaba, Ipari Út 44-46.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel ajánlata a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/14. „Mezőberény Városi Sporttelep korszerűsítés” című projekt keretében kivitelező
kiválasztása

Sildósi István polgármester pontosította a címet, a sporttelep világításkorszerűsítése
valósulhat meg a tervek alapján, melyhez árajánlatok lettek bekérve. Az öltözőkhöz bejövő
világítás rendszer korszerűsítése a cél, légvezetéket a földbe kell helyezni, és a jelenlegi
jogszabályok szerint mérőóra nem lehet ingatlanon belül, kerítésen kívülre kerül. A
műfüvespálya betáplálásához is szükség van a beruházásra. A háromból egy árajánlat érkezett
a kivitelezésre. Az ajánlat nem sokkal több, mint ami az árazott költségvetésben szerepelt a
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tervező részéről. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozat meghozatalát, forrás
biztosított rá.

Nagy Sándor képviselő megkérdezte, hogy a kivitelezés mikorra valósulna meg?

Siklósi István polgármester válaszként közölte, szeptember végét szeretnének a szerződésben

meghatározni, határidővel és kötbérrel bevédve. A kivitelezők véleménye, hogy 2-3 napos
munkáról van szó.

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

331/201 4.(VIII.25 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, Városi Sporttelep

mérés korszerűsítés” című projekt nyerteseként a Délvill Kft. (5650 Mezőberény, V. ker.

109.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel ajánlata — 1.800.475,- Ft + 486.128,- Ft Afa = 2.286.603,-

Ft - a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kivitelezési munka megvalósítására

2.287.000 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalékának terhére, továbbá

felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/iS. Alföldvíz Zrt. Eszközgazdálkodási Szabályzat módosítása (sürgősségel)

Siklósi István polgármester kérte a szabályzat elfogadását, valamennyi tulajdonosi

önkormányzatnak nyilatkozatban kell ezt megtennie, sok választás nincs.

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

332/2014.(VIII.25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt.-vel kötött
Üzemeltetési Szerződés mellékletét képező Eszközgazdálkodási Szabályzat módosítása

érdekében felhatalmazza Siklósi István polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/16. HVB tagok meválasztása (sürgősségel)

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést.



34

Dr. Földesi Szabolcs jegyző emlékeztetőül elmondta, hogy az augusztus 21-i ülésen
előterjesztésre került az anyag, de az egyik képviselő összeférhetetlenséget jelzett egy javasolt
taggal kapcsolatban, bár az abban a pillanatban még nem állt fenn, a szervezete nem volt még
jelölőszervezet. A módosulások miatt Új előterjesztés készült, ajegyző kötelessége, lehetősége
előterjeszteni a személyeket testületként. Ezzel kapcsolatban módosítási javaslat nem
lehetséges, amennyiben a képviselők nem fogadják cl, új testületet kell összeállítani.

Siklósi István polgármester szavazást kért. Tájékoztatásként elmondta, hogy a rendkívüli
ülésen egy másik póttagnak javasolt név is elhangzott, de valószínű, hogy személye is egy
jelölő bizottság tagja.

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

333/2014.(VHL25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a HVI vezetőjének
indítványát a HVB tagjairól és megbízza Siklósi István polgármestert a HVB tagjai
eskületételének lebonyolításával.

HVB választott tagjai
Név Lakóhely
Pallagi Sándorné Mezőberény, Madarász A. u. 4/a
Szilágyiné Kemény Mária Mezőberény, Árpád u. 34.
Váradi Antal Mezőberény, Galilei u. 2/a

HVB választott pót-tajai
Földesiné Prorok Julianna Mezőberény, Békési u. 9-11. C.lh. 1/4
Wéber Károlyné Mezőberény, Puskin u. 38.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal

V/1’7. Hírmondó választási különszám (sürgősséggel)

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Javaslat, hogy kerüljön kiadásra
egy választási különszám, amelyben valamennyi jelölt neve megjelenne ingyenesen, ezen
kívül a szokásos hirdetési tarifákkal bárki közreadhat választási anyagot, maximum egy oldal
terjedelemben. Az Újság kiadójával (OPSKK) még nem volt ideje egyeztetni a mai napon, de
korábban tárgyaltak róla, hogy megoldható. Véleménye szerint forrást sem kell megjelölni,
mert a hirdetésekből ki kell jönnie ennek a lapszárnnak.

Szekeres Józsefné alpolgármester kérte, hogy mint korábban, egy nagyon rövid bemutatkozás
is szerepelhessen a név meUett a Mezőberényi Hírmondó rendes kiadványában.
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Siklósi Istváii polgármester nem bonyolítaná a lapkiadó dolgát, ha úgy gondolja a jelölt a
különszámban adjon magáról hosszabb információt, de a módosító indítványt szavazásra
bocsátotta.

A képviselők 1 igen és 11 nem szavazata értelmében a képviselő-testület az alábbi határozatot
hozta:

334/20 1 4.(VHL25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azt a képviselői
indítványt, hogy az októberi helyhatósági választásokon induló jelöltek, jelölő szervezetek
neve mellett rövid bemutatkozás is szerepeljen a Mezőberényi Hírmondó rendes
kiadványában.

Siklósi István pMgármester az írásos anyag határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

335/2014. (V11L25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központnak, hogy az októberi helyhatósági választásokra, a Mezőberényi
Hírmondó választási külön számot jelentessen meg, amelyben a jelöltek neve hivatalos
közleményként kerül közlésre. A választási különszámban a jelöltek és jelölő szervezetek
maximum egy oldalnyi hirdetést tehetnek közzé a szokásos hirdetési tarifa ellenében.
A különszám megjelenését szeptember 20-30. közötti időpontban engedélyezi.
Felelős: Siklósi István polgármester

Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

V/18. Egyéb bejelentés

Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következő rendes testületi ülés szeptember
29-én lesz. Napirendje: 1.! 2015. évi ellenőrzési terv elfogadása, 2.! Beszámoló a képviselő
testület választási ciklusban végzett munkájáról, 3.! Tájékoztató a közmunka,
közfoglalkoztatás eredményeiről.
A testület jóváhagyását kérte ahhoz, hogy a „Beszámoló a képviselő-testület választási
ciklusban végzett munkájáról”, valamint a „Tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás
eredményeiről” főnapirendek egy napirend keretében kerüljenek előterjesztésre,
megtárgyalásra.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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336/2014.(V11L25.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a soron következő,
2014. szeptemberi testületi ülésen a „Beszámoló a képviselő-testület választási ciklusban
végzett munkájáról”, valamint a „Tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeiről”
főnapirendek egy napírend keretében kerüljön előterjesztésre, megtárgyalásra.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Siklósi István polgármester kérte a képviselőket, hogy szeptember 1-ig jelezzék írásban, mit
szeretnének a végzett munkáról szóló anyagban látni, olvasni, miről szeretnének beszélni.

Megköszönte a jelenlévők, Kábel TV nézők figyelmét, a testület nyílt ülését bezárta. A
képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szalioles
jegyző


