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Sorszám: II/l.

Tárgy: Lejárt határidej ű határozatok végrehajtása

Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Baksai Agnes titkársági [őmunka[árs

Vélem. Bizottság:
Tervezett döntés: határozat

I)öntés: egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a

Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére

311/201 3.( V1.24.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként 2013.

évben a ‚.Mezőherényért” kitüntetést Dr. Sziráczki Magdolna —sz[il: l95. augusztus 23.,

Mezőherény, an.: Vida Anna, lakik: Mezőberény, Kinizsi u. 6’7. sz.- részére adományozza.

Az adományozás indokát az előterjesztéshez mellékelt életrajz és végzett tevékenység leírása

adja.
Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 4/201 3(11.26.) sz. önkormányzati rendeletben rneghatározottak szerint, 2013.

október 23.
Végrehajtásért felelős: Olejné

Végrehajtás: 2013. október 23-án Ünnepi testületi ülés keretében átadásra került Dr Sziráczki

Magdolna részére a „Mezőberényért” kitüntetés.

3 12/2013.(VI.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszönve a Városi Közszolgáltató

Intézménynek az önkormányzati Iakásfeli’ijítás felmérését, egyetért azzal, hogy a kötelező

javítások 2013-ben folyamatosan készüljenek el, a következő évre ütemezés készüljön annak

érdekében, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor a költségeket figyelembe lehessen

venni.
Felelős: Siklósi István polgármester

Nagy Sándor igazgató
Határidő: értelem szerint
Végrehajtásért felelős: intézményvezető

Végrehajtás: A szükséges javítások - a lehetőségekhez képest - elkészültek. A 2014-es

költségvetési koncepcióba az ú.n. szétszórt lakások felújítási költsége beépítésre került.

370/201 3.(IX.18.)sz. határozat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötvényadóssággal kapcsolatosan a

következő döntéseket hozza:
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I. A Kereskedelmi és 1-litelhank Zit.-vel szemben fennálló kötvénytai-tozásával kapcsolatos
döntést nem tud hozni addig, míg a 70%—os állami adósságátvállalás kötvényokirat csere
útján he nem fejeződik. Kéri a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-t, hogy a tartozásútvállalást
lezáró okirat csere tervezetét küldje meg az önkormányzat részére.

2. Kinyilvánítja szándékát a kötvénytartozás végleges rendezésére, de azzal megvárja a
legkedvezőbb, egyértelmű ÍUtételek bekövetkeztét.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A határozat a Bank i-észét-e megk[ildésre került.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő—testülete a fenntartott intézmények
vonatkozásában utasítja az i ntézményvezetőket, hogy a selejtezési szabályzataikat módosítsák
az alábbiakat figyelembe véve:
A selejtezési eljárás során a selejtezésre javasolt eszközökről készített selejtezési jegyzék egy
példányát köteles az intézmény a Mezőherényi Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. Azt a
Polgármester felülvizsgúlja, a belső hasznosítás lehetőségét keresve. Miután az eszközök
belső hasznosításának lehetősége kizúrásra kerül, azt aláírásával jóváhagyja. A jóváhagyott
jegyzékkel az intézmény folyatja a megkezdett selejtezési eljárást.
A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a sztikséges intézkedések végrehajtására.
Felelős: Siklósi István Polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Kissné Wagner Másia intézményvezető,
Kovács Edi na I ntézményvezető,
Nagy Sándor intézményvezető,
Smiriné Kokauszki Erika lntézményvezetö.

Határidő: 2013. október 31.
Végrehajtásért felelős: intézményvezetők

Végrehajtás: A selejtezési szabályzat módosítása a határozatban foglaltak szerint határidőre
megtörtént. (Kovács Edina intézményvezető)

Végrehajtás: A selejtezési szabályzat módosításra került. Selejtezés nem történt. (Smiriné
Kokauszki Erika intézményvezető)

Végrehajtás: A selejtezési szabályzat módosításával kapcsolatban —mivel az intézmény nem
önálló gazdálkodású- a fenntartóhoz fordultam. (Kissné Wagner Mária intézményvezetö) —

levél mellékelve.

Végrehajtás: A határozat szerinti módosítás az intézmény sele.jtezési szabályzatában
megtörtént. (Nagy Sándor intézmén yvezető)

Végrehajtás: Az Intézményvezetők a rendelkezés szabályzataikon történő átvezetéséről szóló
nyilatkozataikat a Polgármesteri Hivatalba határidőig eljuttatták. (Dr. Földesi Szabolcs
jegyző)
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390/201 3.( IX.30.)sz. határozat:
Mezöherény Város Onkormányzatának Képviselő—testülete az FIetfa Kárpát—medence

Ossze[ogás kezdei nyezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet

egységének megvalósításához egy marék földet adoniányoz.

Mezőherény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

hogy az egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.

Felelős: Szekeres Józscfné alpolgármester

Határidő: értesítésre. azonnal

Végrehaj tásért felelős: alpolgármester

Végrehajtás: A föld személyesen a Normafánál átadásra került 2013. október 26-án.

428/201 3(IX.30.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.

kivásárlási ajánlatát 2.000.000,-Ft összeggel fogadja cl.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: Adás-vételi szerződés megkötésre került.

431/201 3.(X. 10.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei

lvóvízmi nőség-javító Program” című támogatott projekt [Támogatási szerződés

megkötésének időpontja: 201 3. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:

Békés Megyei Ivóvízmi nőség-j avító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP- 1.3.0/09-11-2012-0009

A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye

A pályázati konstrukció száma: KEOP- 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási

szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de

legfeljebb 25.834.506.370,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat]

mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2.

mellélete szerint a „KÖZEP-BEKESJ TERSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati

Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében

pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 26.

postázás október 02.) a Saját forrásra, a BM EU Önerő Alap támogatás 00 % -ára.

1. Mezőberény Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az

onkormanyzati oniesz osszeget a 2014 es 2015 cvi koltsegvetesi rendeleteben elkuloniti

Az önkormányzatra jutó 2014.ev 2015.ev
osszes sajat forras (forint)

Mezőberény
- 109.569.368 39.127.036 70.442.332

Varos Onkormanyzata
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2. Mezőherény Város Önkormányzat Képviselő —testülete fellitalmazza Siklósi István
polgármesteil a pályázat láíi íra és a si(i kséges nyilatkozatok megtételéw.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2013. október 15.
Végrehaj tásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A szükséges nyilatkozatok megtörténtek, a döntésről az érintettek étiesítést
kaptak.

438/201 3.(X.28.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a “ Katicahogár Evangélikus Német
Nemzetiségi Ovoda gázfogyasztásával, illetve számlázási eltérésekhez kötődő kérelem
kivizsgálásával kapcsolatban a Képviselő-testület eseti bizottságának beszámolója aIapán
megállapítja, hogy az óvoda részéről bruttó 83.757,— Ft összegű többletkiadás keletkezett a
tényleges fogyasztásához képest. A Képviselő—testület, mint fenntartó utasítja az intézmény
vezetőjét, hogy az óvoda részére többietként kiszámlázott 83.757,- Ft továhhszolgáltatási díjat
a következő esedékes számlá(k)han Írja jóvá.
Továbbá utasítja a Városi I lumánsegítő és Szociális Szolgálatot, hogy a 201 3.09.23—ig általa
továbbszámlázott, de a “ Katicahogár’ Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda által még ki
nem egyenlített számlákat sztornírozza, illetve az ezen utasítások végrehajtásaként keletkezett
javításokat, önellenőrzéseket hajtsa Végre.
Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Edina intézményvezető
Határidő: Intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: intézményvezető

Végrehajtás: A Katicahogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda által még ki nem
egyenlített számlák az intézmény részéről sztornírozásra kerültek, az óvoda részére
többletként kiszámlázott 83.757,- Ft továhhszolgáltatási díjat az esedékes számlákhan
.jóváír(t)j uk..

445/201 3.(X.28.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a “Beszámoló a kulturális
intézmények munkájáról és a város kulturális életének fellendítésének további lehetőségeiről”
szóló beszámolót elfogadja, és köszönetet mond az Orlai Petries Soma Kulturális Központnak
a végzett munkáért.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2013. október 28.
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: Az intézmény részére a határozat megküldésre került.

452/2013.(X.28.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény
Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes
szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.
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A Képviselő—testület IU hatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat

módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító

Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: Bereczki I.

Végrehajtás: A módosítás és az egységes szerkezetű Alapító Okirat 2013. november 4-én a

Magyar Allamkincstár részére a 197-33/2013. ikL számon megküldésre került.

453/201 3.(X.28.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális

Központ Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti

egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

A Képviselő—testület felhatalmazza Si klósi István polgánnestert, hogy az Alapító Okirat

módosításáról szóló határozatot, valanint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító

Okiratot a Magyar Allamkinestár részére küldje meg.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: Bereczki I.

Végrehajtás: A módosítás és az egységes szerkezetű Alapító Okirat 2013. november 4-én a

Magyar Allamkincstár részére a 197-34/20 13. ikt. számon megküldésre került.

455/20 13.(X.28.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Klehelsherg Intézményfenntartó

Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának főigazgatói beosztására beadott kettő

érvényes pályázati anyagot alkalmasnak tartja arra, hogy a döntéshozók az intézmény

vezetésére kiírt pályázatot felelősséggel hírálhassák cl.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: A szakszolgálat részére a határozat megküldésre került.

Mezőberény, 2013. november 15.

Baksai Ágnes
titkársági főmuiikatárs



Mezőberény Város Óvodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
OM azonosító: 028138
Telefon /fax: 66/42l870;
l-mai1: ovoda(a)mezobereny.hu
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Jkt. Sz.
Ügyintéző:

VI 4-.I2013.
Kissné

Mezőherény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5650 Mezőberény Kossuth tér 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: lejárt határidejű határozat
végrehajtásáról beszámoló

Beszámolási kötelezettségemnek eleget téve a 381/2013. (JX.30.) számú önkormányzati határozat

szerint a selejtezési szabályzat módosításával kapcsolatban — mivel az intézmény nem önálló

gazdálkodású — a fenotartóhoz fordultam.

2013. október 30.

-

;

S,

LL Á’.

Tisztelettel:

Kissné Wagi’er Mária
mb. óvodavezető


