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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 23-án
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 15. sz. terme.

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

Jelen volt mé az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli

ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő-testület tagjai közül mindenki

jelen van.

Ismertette, hogy ajegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg ajegyző.

Siklósi István polgármester jelezte, hogy a rendkívüli ülés összehívását a rövid határidők
indokolják. További bejelentések felvételét ismertetve bocsátotta szavazásra az ülés
napirendjét.

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

96/2015.(III.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
1.! Intézményátszervezés
2.! GDF megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése
3.! Sourcing Hungary Kft. -vel fennálló földgázenergia

1.! Intézményátszervezés

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A korábbi testületi határozat
értelmében megtörtént az egyeztetés a Városi Közszolgáltató Intézmény és a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőivel az átszervezés megvalósításáról. A Városi
Közszolgáltató Intézménytől az Elelmezési Központ (konyha) átkerül a Városi Humánsegítő

és Szociális Szolgálathoz, a lakás és helyiséggazdálkodás, valamint a temetőüzemeltetés

feladatot a Polgármesteri Hivatal végzi, a karbantartási munkák ellátása marad az
intézménynél. A Városi Közszolgáltató Intézménynél 31 státusz kerül megszüntetésre, itt nem
személyekről, nevekről van szó, hanem státuszokról, ami mögött feladat van. Ebből a Városi
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Humánsegítő és Szociális Szolgálathoz 24, a Polgármesteri Hivatalhoz pedig 4 státusz kerül
át. A határozati javaslat részletesen tartalmazza a létszámváltozásokat, melyben annyi
módosítást eszközölt, hogy a Városi Közszolgáltató Intézménynél 3 státuszt „az igazgatásról”
május 1 határidővel kell megszüntetni. Plusz egy további bekezdéssel egészüljön ki a
határozat: „az intézményvezetők egyeztetni kötelesek az átadott státuszon foglalkoztatott
munkavállalók tovább foglalkoztatása tekintetében”. A felsorolásból kitűnik, hogy a Városi
Közszolgáltatónál 3 státusz úgy szűnne meg, hogy az máshova feladatra nem lesz átvéve. A
státuszok megszüntetéséről a feladatok átnézése után született meg a javaslat. A Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója az étkeztetést fel tudta vállalni a 24 státusszal,
a Polgármesteri Hivatalnál a személyügyet kell megerősíteni 1 fővel, 2 könyvelő szükséges,
plusz lolyan pénzügyes, aki pénztárügyekkel foglalkozik. A Polgármesteri Hivatal kér még
egy zárolt státuszt (OPSKK-nál megszüntetett státusz), a gyakorlatban válik el, szükség lesz-e
létszámbővítésre a feladatok ellátásához. A testület döntése után fogják az intézményvezetők
a személyi kérdéseket egyeztetni. A dolgozókkal is egyeztetni kell, minden attól függ majd,
elfogadják-e az áthelyezést vagy sem, hiszen nem mindenhol áthelyezésről lesz szó, a
hivatalnál köztisztviselők vannak, míg az intézménynél közalkalmazotti ajogviszony.

Öreg István képviselő megerősítést kért arról, hogy az intézményátszervezés létszámban 3 fő
leépítését eredményezi, és a Városi Közszolgáltató Intézménynél maradva, az ő feladata lesz.

Siklósi István polgármester igen választ adott, úgy ítélték meg a feladatok felülvizsgálatánál,
hogy a jelenlegi felállásnál kevesebb létszámmal meg lehet oldani. Minden átszervezésnek
vannak veszteségei.

Körösi Mihály képviselő arról kért megerősítést, hogy a zárolt státusz az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központnál a betöltetlen álláshely.

Siklósi István polgármester igen választ adott.

Harmati László képviselő arra a következtetésre jutott, hogy aki a lakásgazdálkodást végezte a
Városi Közszolgáltató Intézménynél, nem lesz átvéve.

Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet, hogy ne személyekben, hanem státuszokban,
feladatokban gondolkodjanak a képviselők.

Barna Márton képviselő megkérdezte, hogy a város költségvetése összegszerűségében,
átcsoportosításokban nem fog problémát jelenti a változás?

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a pénzügyi osztály dolgozik a rendelet módosításán,
kiszárnolják, hogy milyen feladatok alapján milyen pénzek hova kerülnek.
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Barna Márton képviselő a gazdasági programot tekintve az átszervezést érintően jónak ítélte

meg, hogy p1. a temető fenntartása, üzemeltetése külön lesz választva a karbantartásától,

elméletileg így nincs kizárva a feladatra gazdasági társaság létrehozása.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Siklósi István polgármester a szóban ismertetett módosításaival (3 státuszt „az igazgatásról”

május I határidővel; -,‚az intézményvezetők egyeztetni kötelesek az átadott státuszon

foglalkoztatott munkavállalók tovább foglalkoztatása tekintetében” ) kérte a határozati

javaslat megszavazását:

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

97/201 5.(I1I.23 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 2015. január 1-én hatályos 10. (4a) bekezdés

alkalmazása érdekében intézményeinél az alábbi feladatátcsoportosítást rendeli el:
- a Városi Közszolgáltató Intézménytől a Közétkeztetési Központ átkerül a Városi

Humánsegítő és Szociális Szolgálathoz,
- a Városi Közszolgáltató Intézménytől a lakás és helyiséggazdálkodási feladat (a

karbantartás kivételével) átkerül a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalhoz,

- a Városi Közszolgáltató Intézménytől a temetőüzemeltetési feladat (a temetőben

végezendő helyszíni munkák kivételével) átadásra kerül a Mezőberényi Polgármesteri

Hivatalhoz.
A Képviselő-testület a feladatátcsoportosításokkal egyidejűleg az Orlai Petrics Soma

Kulturális Központ, valamint a Város Közszolgáltató Intézmény önálló gazdálkodását az Aht.

10. (4a) bekezdése értelmében megszünteti.
A Képviselő-testület az intézményátszervezéshez kapcsolódóan a következő

létszámváltoztatásokat rendeli cl:
- az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 1 státuszt megszüntet április 1-i

határidővel;
- a Városi Közszolgáltató Intézménynél 31 státuszt megsziintet, mely létszámból 28

státuszt április 1-i határidővel, 3 státuszt az igazgatásról május 1-i határidővel;

- a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalnál április l-i határidővel 5 Új státuszt hoz létre

azzal, hogy abból 1 státuszt zárol;
- a Városi Hurnánsegítő és Szociális Szolgálatnál április 1-i határidővel 24 Új státuszt

hoz létre, egyúttal kötelezi a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját,

hogy június 30-ig létszám racionalizálást hajtson végre;
- az intézményvezetők egyeztetni kötelesek az átadott státuszon foglalkoztatott

munkavállalók továbbfoglalkoztatása tekintetében.
A Képviselő-testület az érintett intézmények tekintetében az Üres státuszok betöltését 2015.

április 1-ig zárolj a, egyúttal utasítja az intézmények vezetőit, hogy a feladatátszervezés alá

eső munkavállalók kapcsán a munkajogviszonyukat érintő változást előzetesen a fenntartóval

közölje.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy az

intézményátszervezéshez kapcsolódóan a változtatások a költségvetési rendeleten való
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átvezetéséről gondoskodjon, és a költségvetési rendelet módosításának tervezetét nyújtsa be a
Képviselő-testület soron következő, március 30-i ülésére.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: 2015. április 1.,

a létszámok tekintetében a határozatban foglaltak szerint.

2.1 GDF megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a UDF SUEZ próbál egyezkedni arról, hogy
közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a fennálló szerződés, mivel szabadpiaci
fdldgáz kiskereskedelmi tevékenységét megszünteti. Olyan alkut ajánl a megküldött
módosított levelében, hogy az önkormányzatnak megfizet 3 millió Ft + AFA erejéig
bánatpénz jogcímen, valamint 1.709.161,-Ft összegben állapították meg azt az összeget, amire
azt mondják, hogy az önkormányzat kevesebbet vételezett, mint amennyit kért. Ettől az
összegtől is eltekintenek, megfizetését elengedik. Felvetődhet, hogy bírósági úton több
pénzhez juthatna az önkormányzat, de az is lehet, hogy kevesebbet ítélnének meg, az új
közbeszerzés alapján olcsóbb gázhoz jutás miatt. Nem tartotta célszerűnek a próbálkozást,
kérte a testület felhatalmazását a megállapodás aláírására.

Kérdés nem hangzott el a képviselők részéről, a polgármester szavazása bocsátott a határozati
javaslatot.

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

98/20 1 5.(III.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GDF SUEZ Energia
Holding Hungary Zrt.-vel 2014. augusztus 05. napján határozott időtartamra szóló f5ldgáz-
kereskedelmi megállapodást a Zrt.-vel közös megegyezéssel megszünteti.
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás
aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

3.! Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló fóldgázenergia

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Sourcing Hungary Kft. a 2015. március 04-én
testületi határozattal elfogadott főldgázenergia közbeszerzési eljárásra vonatkozó szerződés 2.
sz. mellékletének módosítását kezdeményezte azzal, hogy az eredetileg HUF/GJ
mértékegységet EUR/GJ-ra kívánja változtatni. Indokolásként elmondták, hogy így
alacsonyabb beszerzési árat tudnak elérni. Véleménye szerint az EUR-ban megállapított ár
nagyobb kockázatot rejt a későbbiekben, mintha HUF-ban kerülne elfogadásra. A
bizonytalanság eloszlatására a közbeszerzésben gesztor gyulai önkormányzattal felvette a
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kapcsolatot, véleményüket kérve. Szakértőkkel való egyeztetést követően ők vállalták a
módosítást azzal, hogy minimálisnak tartják a kockázatot. Abban az esetben lehet negatív

hatásá, ha a forint az euróhoz képest a következő két évben 1 5%-kal romlana. A testületnek

két választási lehetősége lehet, megbízva a gesztor döntésében elfogadja a módosítást, vagy
az önkormányzat külön közbeszerzést indít, ami valószínűsíthetően nem fog tudni olyan árat
elérni, mint ami a konzorciumban elérhető. Arra is számítani lehet, hogy ha HUF/GJ-ban

történik a pályáztatás, magasabb összeggel fogja megajánlani bármelyik szolgáltató az árát.
Véleménye szerint azt a kockázatot inkább fel lehet vállalni, ha egy 15-20% körül romlana a
forint az euróhoz képest. A határozati javaslat értelmében a megkötött szerződés 2. sz.
mellékletének módosítása kerülne elfogadásra.

Kovács Edina képviselő véleménye szerint, ha kilép az önkormányzat a konzorciumból az
biztos veszteség, ha marad, akár nyereség is lehet.

Öreg István képviselő megkérdezte, hogy a 10. pontban leírtak mennyire tarthatóak?

Siklósi István polgármester tarthatónak vélte a leírtakat. Amennyiben külön pályázna az
önkormányzat, akkor is ugyan ilyen feltételek kerülnének kikötésre, egyedül sokkal kevésbé
teljesíthető, mint a teljes konzorciumra nézve.

Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot bocsátotta
szavazásra, hozzájárul a testület ahhoz, hogy a szerződés 2. sz. melléklete módosul.

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

99/20 1 5.(III.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sourcing Hungary

Kft.-vel fennálló főldgázenergia közbeszerzésére megkötött szerződés 2. sz. mellékletének az

előterjesztésben szereplő módosítását elfogadja.
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés
aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli nyílt

ülést.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




