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Sorszám: II/l.
Tárgy:Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

l]őterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: l3aksai Agnes titkársági Rmunkatárs
Véleményező Biíottság:
Tervezett döntés: határozat
Pöntés: egyszerű többségi nyílt szavazással
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Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére

1L2)U,LlL20.)sz. határozat:
Mezőherény Város Onkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi helyszíneken
Összesen 8 db térfigyelő kamera Felszereléséhez a 2013. évi költségvetésből forrást biztosít:

Sportpályán, a műfüves pályát és a lelátót figyelve 2 dh
Liget utcai buszmegállók, kerékpártárolók és a piactér megfigyelésére 3 db
Lutber téri iskolaépülel főbejárat megfigyelésére 1db
Ligetben a színpadon, a bejárat felé és a Madarak Háza felé irányítva 2 db

A kamerák felszereléséhez, valamint a kamerák által szolgáltatott jelek fogadásához és
rögzítéséhez szükséges eszközökre maximum nettó 3 millió Ft-ot biztosít, amely összeg a
költségvetés 841403-41 során szereplő térfigyelő rendszer kiépítése keretből (2500 e Ft)
valamint a 841403-29 sportcsarnok és piacesarnok naperőmű fejlesztés keret egy részéből
(1310 e Ft) tevődik össze.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a térügyelő kamerák
felszereléséhez szükséges megállapodásokat. szerződéseket aláírja. illetve a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal,

a kamerák telepítésére, beüzemelésére 2014. március 20.
Végrehaj tásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A kamerák felszerelése megtörtént, fölyamatos üzemeltetésének megvalósítása
folyamatban van. A közterületfelügyelő adatgazdaként szerepel.

532/2013.(XII.20.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2 Fő teljes munkaidős álláshelyet
biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2014. évi költségvetés elfogadását
követően. 2014. március 1-től.
Felelős: S iklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint
Végrehajtásért felelős: Nagy Sándor

Végrehajtás: Az álláshelyek betöltésre kerültek.
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73!2014.(ll.24.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. kitjczi csatlakozási szándékát a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez
(l(ETOSZ), az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, felhatalmazza Siklósi István
polgármestert a KETOSZ Belépési Szándéknyilatkozat és az Adatlap aláírására;
2. főlhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetségében (KETOSZ) az Onkormányzatot teljes képviseleti jogkörben képviselje;
3. vállalja a tagsággal járó 3 Ft x lakosszám évi tagdíj rnegfizetését, azt a költségvetésébe
betervezi.
Felelős: Siklósi István polgármester
1-latáridő: aláírásra azonnal, a tagdíj biztosítására és befzetésére minden év áprilisban
Végrehajtásért tIeIős: polgármester, Szvitán Z.

Végrehajtás: A dokumentumok aláírása megtörtént. Ezt követően felkérés érkezett. hogy a
2014. május 7-én megtartásra kerülő közgyülést Mezőberényben kívánják megrendezni. A
felkérést eltbgadtam.

QLQi4.(J L24jsz.határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi helyszíneken
összesen 14 db térfigyelő kamera üzemeltetését kívánja megvalósítani úgy, hogy azok a
közterület-felügyelő által megfigyelhetőek legyenek:

Berény Szálló Eötvös utca felöli sarkán a szökőkút felőli részt figyelve I db
Városháza épületén a körforgalmat és a Fő út egy részét megfigyelve 1 db
Fortuna tér egy részét megfigyelve 1 db
Sportpályán. a műfüves pályát és a lelátót figyelve 2 db
Liget utcai buszmegállók, kerékpártárolók és a piactér megfigyelésére 3 db
Luther téri iskolaépület főbejárat megfigyelésére 1db
Civil Fejlesztő Központ mögötti parkoló és a Pihenő Parkra nézve 2 db
Ligetben a színpadtól a bejárat felé és a Madarak Háza felé irányítva 2 db
1-lősök Útja játszótér I db

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a térfigyelő kamerák
legális működéséhez szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A határozat a rendőrségnek és a Békési Kistérségi Társulásnak megküldésre
került.

86/2014.(II.24.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 7/I 998.(V.29.)
MOK számú rendelet alapján felállított Mezőberény város közigazgatási területéhez tartozó
niezőőri szolgálat fenntartása kapcsán két fő mezőőr kapcsolt munkakörben kerüljön
kinevezésre. ezáltal egy személyben lásson el mezőőri és hivatásos vadászi feladatokat.
Hozzájárul. hogy az előterjesztés mellékletében foglalt Együttműködési megállapodás
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aláírásra kerüljön, egyben llhatalmazza S ik lósi István polgármestert a megállapodás
aláírására.

1KX Siklósi István polgármester
I latáridő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgáiiiiestei

Végrehajtás: A megállapodás aláírásra került, jelenleg egy hivatásos vadász mezőőri
kinevezése megtörtént. ((iál Péter)

1QiLQ±4(! LI
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázatát a Vizuális Művészetek
Kollégiuma pályázata köztéri munka (szobor, szoborcsoport, [érinstalláció) létrehozására
(Altéma kódszáma: 3974/260) kívánja benyújtani. A szükséges önerőt maximum 2.1 50.000,-
Ft összegig a 2014 évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
A pályázat címe: Mezőberény a 25 éves város
A képviselő-testület tblhatalmazza a polgármestert a pályázat henyújtásával kapcsolatos
intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Ide lős: Siklósi István polgármester
1 latáridő: Intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester, Sívitán Z.

Végrehajtás: A pályázat benyújtásra került, döntésről még nem érkezett értesítés.

l02/20l4.(III.13.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázatát „Az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására “

(Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02) a 3. támogatható tevékenységre kívánja benyújtani.
Önerőként maximum bruttó 1.000.000,- Ft összeget biztosít a 2014 évi költségvetés általános
tartaléka terhére.
A pályázat címe: Világháborús hősi emlékmű környezetének és talapzatának helyreállítása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Sikló si István polgármester
1-latáridő: Intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester, Szvitán Z.

Végrehajtás: A pályázat benyújtásra került, döntésről még nem érkezett értesítés.

I 13/2014.(1II.3l.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Sani-Med-Trans Kfi-vel fennálló, a központi ügyelet ellátására kötött rnegállapodását 2014.
május I -re hatályosan felmondja.
Felelős: S iklósi István polgármester
1-latáridő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester
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Végrehajtás: A megál hipodás h1mondása kölcsönös nyilatkozat alapján közös
megegyezéssel telmondásra került. Az elszámolás és leltári átadás folyamatban van.

U4I2O14íU-L3 I .litát
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a központi ügyclct üladatának

ellátását a Békés-Mcdical Egészségügyi Szolgáltató Kit. meghízása útján (székhely:
1131 .Budapcst, Topolya utca 4-8., A.sz.: 24887865-1 -41, Cégjcgyzékszám: 01-09-
187743. képviseli: Rédei József ügyvezető) kívánja megoldani.

2.) Mezőberénv Város Onkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Békés
Medical Egészségügyi Szolgáltató Kit. szerződést kössön az illetékes DéI-altldi
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Békés megyei kirendeltségével annak érdekében,
hogy a cég a tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja.

Felelős: Siklósi István polgármester
1-latáridő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A határozatban foglaltak adminisztratív lépései megtörténtek. Az előző
határozatra adott válasz értelmében a Sani-Med-’lrans Kfi.-ve való szerződés Iilmondását
követően 2014. május 1-től a Békés-Medical Kit. látja cl az orvosi ügyelet feladatait.

115/2014.jIII.3 L)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2014. május 1-től határozatlan időre haszonkölcsön szerződést kössön a Békés-Medical Kit.
vel a Széchenyi u 1. sz alatti, orvosi ügyelet ellátására használt ingatlanrészre. A
haszonkölcsön szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehaj tásért felelős: polgá rmester

Végrehajtás: A haszonkö lesön szerződés aláírásra került.

11 8/201 4.(11L3 I .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi
Rendőrőrsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az őrs 2013. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Sikló si István polgármester
1-latáridő: értesítésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat a rendőrőrs részére rnegküldésre került.

11 9/2014.(III.3 1 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni. az egyesület 2013. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az egyesület részére megküldésre került.
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1 20/2014.(lI 1.3 I )sz.határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő—testülete a l3ékéscsahai I livatásos ‘lűzoltóság
városért, lakossúgért végzett munkáját megköszöni, a 2013. évi munkájáról szóló
tájékoztatójukat ellogadja, az abban töglaltakat tudomásul veszi.

Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat a tűzoltóság részére megküldésre került.

121/2014.(lII.31.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő—testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2013. évi munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja, az abban föglaltakat tudomásul veszi.
ie1 lős; Siklósi István polgármester
liatáridő: értesítésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az egyesület részére megküldésre került.

Ljsz.határozat:
Mezőherény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja
Mezőberény Város Onkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az önkormányzat
hivatalos honlap jún. valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való közzétételéről.
Felelős: Siklósi istván polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: Borgula P

Végrehajtás: a közbeszerzési terv a honlapokon meg lett jelentetve.

124/201 4.(lII.3 I .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő—testülete elfögadja az Alföldvíz Zrt. által
kiközölt és 2014. április 1-től bevezetésre kerülő vízterhelési díjakat az alábbiak szerint:

Fogyasztási szegmens vízterhelési egységdij (Ft/m3)
lakosság (rezsicsökkentett díj) 2,00 + APA
önkormányzat 2,00 + ÁFA
hatóság 3,00 ± AFA
szippantott szennyvíz 4,50 + AFA

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a szükséges jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. április 1.
Végrehajtásért felelős: polgármester, titkárság

Végrehajtás: A határozat az Altöldviz Zrt. részére megküldésre került.
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]27/Qi4,fjH.3 I .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő—testülete megköszöni a Cinemax Invcst Kit

megkeresésút az hcho Tv csatornán bemutatkozó PR flrnre vonatkozóan. de a szűkös anyagi

források miatt nm kíván élni az ajánlattal.
Fele kis: S iklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az érintett részére megküldésre került.

128/2014(111.31 .)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat dolgozói részére a

Munkácsy 170 című kiállítás támogatásához 5 darab családi és 20 darab llnőtt típusú jegyet

vásárol: 30 E Ft és járulékai (Ehó:10 E Ft, Munk. szja:6 E Ft) összegben a 2014. évi

költségvetés általános tartaléka terhére.
Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A jegyek megérkezése után az önkormányzati intézmények vezetőit és a

képviselőket kértem jelezzék igényeiket. A képviselők részérő és két intézmény részéről

érkeztek visszajelzések, amely ismeretében a Polgármesteri hivatalnak 2 családi és 9 egyéni,

míg a I lumánsegítő és Szociális Szolgálatnak 3 családi és 11 egyéni jegyet adtam át.

129/201 4jjj.3L)sz.határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb

településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó

társulati csatornán 1. ütem” projekt végrehajtására létrejött Konzorciumi Együttműködési

Szabályzatának módosítását az egybeszerkesztett formában eltögadja.

Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az érintett részére (Kondoros) megküldésre került.

130/2014(111.31 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Be1vízrendezés az élhetőbb

telepü lésekért komplex belvízrendezés i program megvalósítása belterületen és a csatlakozó

társulati csatornán I. ütem” projekt végrehajtására létrejött konzorcium közbeszerzési

szabályzatát elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az érintett (Kondoros) részére megküldésre került.

131/2014.(III.31.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ..Belvízrendezés az élhetőbb

településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó

társulati csatornán I. ütem” projekt végrehajtására a konzorciumi megállapodás módosítását
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szükségesnek tartja a változások itvezetése és iűküdési lzzájárulás 0.()5 %—os
megállapítása vonatkozásában. Mezőherény Város nkormányzat i Képviselő-testülete a rá
cső I 52.877,- Ft működési hozzájái-ulást a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.
lelelős: Siklósi István polgármester
I I táridő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester, Szvitán Z.

Végrehajtás: A döntésről értesítést küldtünk a konzorcium részére.

132/201 4.(IH.3 L)sz. határozat:
Mezőherény Város Képviselő-testülete a Békéscsaba és Környéke Közhiztonságért
Közalapítvány végelszúmolásáról dönt, tekintettel arra, hogy a Közalapitvány által ellátott
feladatok a Békés Megyei Rendőr-IZíkapitányság és a Polgárőrség szervezeti keretein belül
hatékonyabban megvalósítható, a közalapítványhoz évek óta nem érkezett hetzctés és
feladatait nem látja el.
A végclszámolás kezdő időpontja: 2014. március 20.
A végciszámoló: Dr. Kovács László (5600.Békéscsaba, Perje u. 3.)
A végclszámoló feladatát ingyenesen, ellcnérték nélkül látja cl.
Ie1elős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal
Végreh aj tásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat a végelszámoló részére megküldésre került.

l33/2014.(III.31 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete nem fogadja cl a Nemzeti
lnhastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest. Váci u. 45.) megbízásából a KRIVIK Ügyvédi
Iroda (6000 Kecskemét. Rákóczi Út 16. 11/5.) által tett Mezőberény 0480/76. hrsz. alatti 12 m2
területre vonatkozó vételi ajánlatot, mivel nevezett ingatlan a vagyonrendelet szerinti
besorolás alapján forgalomképtelen vagyontárgy.
Felelős: Siklós i István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az ügyvédi iroda részére megküldésre került.

134/2014.(ll[.3 1 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Nemzeti Intastruktúra
Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából a KRIVIK Ügyvédi Iroda (6000
Kecskemét. Rákóczi út 16. 11/5.) által tett Mezőberény 0345/9. hrsz. alatti 74 m2 területre
vonatkozó vételi ajánlatát 10.000,- Ft kártalanítási összegben. A Képviselő-testület
flhata1rnazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések
megtételére.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az ügyvédi iroda érintett részére megküldésre került.
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136/2014.(11L31.)sz. határozat:
Mezőberénv Város Önkormányzati Képvisclő-testületc elfogadja az FDF Démász Zrt. (672()

Szeged, Klauzál túr 9.) közvilágítási célú aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására

vonatkozó ajánlatát, egyben ü.lhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges

jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Fj1ős: Siklósi István polgármester
I latáridő: intézkedésre azonnal
Végrehaj tásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A szerződés aláírásra került.

137/2014.(1lL31.)sz. határozat:
Mezőherény Város Képviselő-testülete jóváhagyja és nem kívánja módosítani a N émet

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.

!is Siklósi István polgármester

I latárklő: azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az érintett önkormányzat részére megküldésre került.

H8/2OI4jL31z.hatámzat:
Mezőherény Város Képviselő-testülete jóváhagyja és nem kívánja módosítani a Mezőberényi

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.

Felelős: S iklósi István polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az érintett önkormányzat részére megküldésre került.

13912014.(IlI.31.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-Iirdő 2014. évi

működtetésére vonatkozó javaslatot az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján

jóváhagyja. A belépő jegyeinek 2014. évi szezonnyitástól érvényes díjai:

2014. évi jevárak:
Felnőtt napi jegy 900 Ft

Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 600 Ft

Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 350 Ft

Gyermek kedvezményes jegy 16-l 9 óráig 300 Ft

Diák, nyugdíjas napi jegy 650 Ft

Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 450 Ft

Felnőtt úszó jegy 450 Ft

Diák, nyugdíjas úszójegy 400 Ft

Termáljegy 9.30-12 óráig 500 Ft

Látogatói jegy (max. I óra) 100 Ft

Tanuló jegy 300 Ft

yIP jegy egyéni megállapodás szerint

Ejszakai jegy felnőtt 19-02 óráig 900 Ft

Ejszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig 650 Ft

Bérletek:
1-lavi felnőtt bérlet 16.800 Ft
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I lavi (kik, nyugdíjas bérlet I 3.50() Ft
10 alkalomra szóló [elnőtt bérlet 7.35() Ft
10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.00() Ft
10 alkalomra szóló úszóhérlet

3 700 Ft(fl1nőtt, diák, nyugdíjas)
Oktatói bérlet 7000 Ft
VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás
I O alkalomra Termálé bérlet 4300 Ft
Szezonzális VIP bérlet (csak partnerek részére) 31 750 Ft
Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő
Csoportos napi jegy 10 IZ flett (Ft/tő) 600 Ft
Csoportos napi jegy 50 lő [elett (Ft/Fő) 500 Ft
(Szerv, rendezvények jegyárai üdülő csoportok.
versenyek. edzőtáborok. küllőldi delegációk (kivéve
testvérváro sok) napi egységesen.)
Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-12 óráig:
osztályok, csoportok, tanórák. óvodai foglalkozás ingyenes
keretében szervezett úszásoktatása ingyenes
Egyéb esetekben Ft/lő 300 Ft
Na2ycsaládosok számára:
Csak napi jegy: S lő (2 felnőtt ± 3 gyermek) 2.000 Ft
További gyermek után Ft/lő 250 Ft
Az árak Ibrinthan értendők és az Afá-t tartalmazzák!
A Képviselő-testület flkéri Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak
alkalmazásáról intézkedjen.
Felelős: Siklós i István polgármester

Nagy Sándor intézményvezető
l-latáridő: értelem szerint
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: a határozat az érintett intézmény részére megküldésre került.

140/201 4.(I11.3 1 .)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Sourcing Hungary
Kit (1138 Budapest, Meder u. 8.) mint ftiggetlen energia beszerzési szakértő, és a közös
energia-beszerzési feladatokat koordináló Salgótarján Megyei Jogú Város Onkormányzata
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) mint Gesztor szervezett csoportos villamos energia
beszerzési közösséghez, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert a csatlakozási
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A szándéknyi latko zat aláírásra került.

l41/2014.(IIL3L)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sourcing Hungary Kf. (1 38
Budapest, Meder u. 8.) által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében
együttműködési megállapodást (Szindikátusi Szerződést) kíván kötni a villamos energia
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beszerzési leladatainak sszeltngolásúra, valamint VI llUflU)s energiaszuksúglet ük közös

közbeszerzési eljárásban történő I szerzésére a mindenkori Ges7tor koordinálása mellett. A

Képviselő—testület ülhatalmazza S ik lósi István p° Igármestert a szükséges jognyi latkozatok és

intézkedések megtételére.
Felelős: S iklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért Melős: polgármester

Végrehajtás: A döntésről az érintettek értesítést kaptak.

142/2014.(11L31.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szerződést kíván kötni a Sourcing

Iiungary KIL-vcl (1138 Budapest. Meder u. 8.) a villamos energia közbeszerzési eljárás

lclö lytatúsára, és Rlhatalmazza S iklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és

intézkedések megtételére.
Felelős: Siklósi István polgármester
I latáridő: intézkedésre azonnal
Végreliajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A döntésről az érintettek értesítést kaptak.

146/201 4.( lV.04.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Közszolgáltató

Intézmény Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti

egységes szerkezetű Alapító Okiratot. egyúttal a 89/2014.(1L28.) számú határozatát hatályon

kívül helyezi.
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: Siklós i István polgármester
1-latáridő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: Zolnai M.

Végrehajtás: Az elfogadott, módosított alapító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba vétel

céljából továbbítottam a MAK felé. A bejegyzés folyamatban van.

Mezőberény, 2014. április 18.
A: ‚---

Baksai Ágnes
titkársági főmunkatárs


