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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. január 27-én 
megtartott ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács 
Edina, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy 
Sándor képviselık. 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, meghívottak, intézményvezetık, 

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön a képviselıket, megjelent 
intézményvezetıket, érdeklıdıket, illetve a Kábel TV nézıit. Megállapította, hogy az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül mindenki 
jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirend ismertetése elıtt kérte a jelenlévıket, hogy a 
Nemzetközi Holokauszt Emléknapra való emlékezéssel néma fıhajtással, felállva történjen 
megemlékezés az ártatlanul elpusztított honfitársakról, melyet tegnap a köztársasági elnök úr 
is kért. 
 
A jelenlévık felállva, néma fıhajtással emlékeztek. 
 
 
Siklósi István polgármester a megküldött napirendeket ismertette, kérte megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
6/2014. (I.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl             
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 297/2013.(VI.24.)sz., 441/2013.(X.28.)sz., 

524/2013.(XII.20.)sz., 525/2013.(XII.20.)sz., 526/2013.(XII.20.)sz., 527/2013.(XII.20.)sz., 
528/2013.(XII.20.)sz., 530/2013.(XII.20.)sz., 553/2013.(XII.20.)sz., 554/2013.(XII.20.)sz., 
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555/2013.(XII.20.)sz., 556/2013.(XII.20.)sz., 557/2013.(XII.20.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról 

II/2. Gazdaságélénkítı program 2.  (529/2013.(XII.20.)sz. hat.) 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
IV./ Városi elismerések adományozásáról döntés  zárt ülésen 
V./ Bejelentések 

V/1.  A „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” önerı igazolásához meghozott 
határozat módosítása 

V/2. A Városi rendezvények támogatására, és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására 
kiírt pályázat  

V/3. Mezıberény város címere és zászló használatáról szóló rendelet módosítása 
V/4. A vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartási rendje 
V/5. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2013. évi beszámolója és 2014. évi 

munkaterve 
V/6. Mezıberény város 2014. évi rendezvényterve 
V/7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye nyári nyitva tartásának tervezete 
V/8. Vízkorlátozási terv 
V/9. A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
V/10. Mezıberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
V/11. Körös Vízgazdálkodási Társulat kérése 
V/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/13. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának módosítása 
V/14. Tanyagondnoki szolgálat rendelete és szakmai programja 
V/15. SZSZB tagok megválasztása 
V/16. Egyéb bejelentés 

      Interpelláció –Kovács Edina képviselıtıl  
VI./ Zárt ülés 

VI/1. Mezıberény, Zrínyi sgt. 20. sz. alatti ingatlan értékesítése (507/2013.(XI.25.)sz.) 
VI/2. Városi elismerések adományozásáról döntéshozatal 
VI/3. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2013. december 20-i zárt, valamint 2014. január 10-i 
rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
7/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. december 20-i zárt ülésen, 
valamint a 2014. január 10-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
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I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl       
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı, majd kérte annak elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
8/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl     
 
 II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 297/2013.(VI.24.)sz., 441/2013.(X.28.)sz., 

524/2013.(XII.20.)sz., 525/2013.(XII.20.)sz., 526/2013.(XII.20.)sz., 527/2013.(XII.20.)sz., 
528/2013.(XII.20.)sz., 530/2013.(XII.20.)sz., 553/2013.(XII.20.)sz., 554/2013.(XII.20.)sz., 
555/2013.(XII.20.)sz., 556/2013.(XII.20.)sz., 557/2013.(XII.20.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 13 db határozat végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadását 
kérte, mivel a képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
9/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 297/2013.(VI.24.)sz., 
441/2013.(X.28.)sz., 524/2013.(XII.20.)sz., 525/2013.(XII.20.)sz., 526/2013.(XII.20.)sz., 
527/2013.(XII.20.)sz., 528/2013.(XII.20.)sz., 530/2013.(XII.20.)sz., 553/2013.(XII.20.)sz., 
554/2013.(XII.20.)sz., 555/2013.(XII.20.)sz., 556/2013.(XII.20.)sz., 557/2013.(XII.20.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Gazdaságélénkítı program 2.  (529/2013.(XII.20.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az elıterjesztésben szereplı program és rendelet 
is elfogadásra lett ajánlva a szakbizottságok részérıl. Kérte, mivel az állam részérıl nincs 
leírva, hogy kötelezı lenne gazdaságélénkítı programot készíteni, ezért gazdaságélénkítı 
stratégia elnevezéssel, a bizottságok által tett módosításokkal szavazza meg a testület.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be. Ajánlott elkészíteni a programot, hiszen a kormány az adósságátvállalásért 
cserében várhatja, hogy a települések is próbáljanak valamit tenni a bevételeik növekedéséért, 
a munkanélküliség enyhítéséért, a gazdasági élet fellendítéséért. Az anyagban nagyon jó 
dolgok, megvalósítható célok is vannak. Személyes véleménye, hogy szerepel néhány olyan 
terv is, ami nem fog a közel- távoli jövıben sem megvalósulni (pl. piactér fedése), de 
„merjünk nagyokat álmodni”. Apróbb észrevételeit a bizottsági ülésen elmondta. A 
közeljövıben csak elkészül a megközelítést segítı M44-es út a „hosszú távon sem ér el” 
megfogalmazás talán kimaradhatott volna. A helyi gimnázium megszőntetésének 
esetlegességét még „lebegtetni” sem kellene, de a polgármester úr meggyızıen mondta, hogy 
ennek nincs realitása, de veszélyként jelezhetı. Sajnos az a baj, hogy ebben a térségben nincs 
olyan infrastruktúra, mint például Nyugat-Magyarországon, lobbizni kell, hogy jöjjenek 
befektetık. A rendelet-tervezet tartalma jó, a helyi vállalkozások megerısítése, segítése a cél, 
munkahelyteremtésre és megırzésre az önkormányzat próbál majd támogatást nyújtani. Mind 
a stratégiát, és rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja bizottsága.  
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett azzal, hogy nem akkora veszély az autóút hiánya, 
hiszen ha minden igaz, az idei évben Kondorosig el fog érni 44-es autóút építése. Az 
anyagban pirossal lettek megjelölve az elsı tárgyalás óta történt változások. Fontos stratégiai 
pont az iparterületek kialakítása. A helyi termékek piacra jutásának segítése is kiemelendı 
terület, jelenleg nincs meg sem a formája, sem szervezeti kerete, kultúrája az árusításnak. 
Utópikusnak tőnı elképzelésnek lehet gondolni pl. a piactér mobilfedését, értelme akkor 
lenne, ha a piaccsarnoknak más funkciót lehetne adni, a helyi termékeknek piacra jutását 
segítve. Nem feltétlenül megvalósítandó dolgokról van szó, hanem olyan elképzelésekrıl, 
amelyek részletekbe való megtervezése egy következı, a feltételek megvalósulásától függı 
dolog lehet. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a szakbizottságok módosításaival kérte a 
gazdaságélénkítı stratégia elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztett gazdaságélénkítı 
program tervezetet "Gazdaságélénkítı stratégia"-ként a bizottságok által tett módosításokkal - 
1. D) pontban a Városi szervezet és eszközrendszer fejlesztése alcím utolsó bekezdése: „a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai segítséget nyújtanak a befektetés teljes lebonyolításában, 
az engedélyeztetések meggyorsításában, pályázati tanácsadásban”;   
3. pont negyedik bekezdés megnevezése: „Magyar nemzeti értékké, hungarikum termékké 
válás segítése”- elfogadja, annak elıírásait további munkájában figyelembe veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezet megszavazását kérte, remény szerint formailag 
meg fog felelni. A rendelettel a munkahelyteremtés, munkahelymegırzés feltételeit segítené 
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az önkormányzat, a költségvetésben a finanszírozáshoz egy keret is rendelve lesz. Az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén a pontok át lettek tárgyalva, módosítás nem 
történt. A rendelet megalkotáshoz minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi munkahelyteremtést, munkahelymegırzést segítı támogatásról 

 
(A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 
 
 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a tavalyi év 
zárásáról számolt be, a bizottságra bízott 5.630.000 Ft-ból összességében 5.004.297 Ft lett 
támogatásként felhasználva, belefértek minden címnél a keretbe. Januártól két címmel 
csökken a bizottság hatásköre, átkerül polgármesteri hatáskörbe. 
 
 
Siklósi István polgármester számolt be a felhasználásról. 2013. évre meghatározott 
költségvetési keretbıl  2.781.470 Ft került felhasználásra, így 57%-os a felhasználás. A 
temetési kölcsön összege volt a legmagasabb, az átmeneti segélyé a legkevesebb, ennek oka, 
hogy nem csak egy-egy rendkívüli élethelyzetet, hanem valamilyen akkut problémát 
szeretnének megoldani a kérelmezık, ami ebbıl a keretbıl nem adható, ráadásul az összeg 
sem akkora mértékő, maximum 5 eFt-ot lehet adni átmeneti segélyként.  
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámolók elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (2013. december 1. – 
2013. december 31.) szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
 
Siklósi István polgármester elsıként a 2014. évi költségvetés felhalmozási kiadási tartalékait 
érintı elıirányzat rendezést kérte elfogadni, a korábbi határozatok megerısítésére van 
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szükség. Két helyen javítást is kért, szakfeladatból kihagyni az inkubátorház megfogalmazást, 
valamint a járdabetonozás helyett járdafelújítások megfogalmazás szerepeljen. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a két határozati javaslatot.  
 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014.évi költségvetésében az alább 
felsorolt elıirányzatokat betervezi,biztosítja: 
1. cím: Mezıberényi Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
      2.1. Beruházási kiadások elıirányzataként:  
- 841126-0 szakf: A Városháza aulájába egy televízió beszerzéséhez 
 fedezet bizt./az esély egyenlıség biztosításához/.:                                                   250 E Ft-tal  
- 841126-0 szakf. Esélyegyenlıségi program megvalósításához ,illetve 
 a Települési Értéktár fejlesztéséhez fedezet bizt.:                                                  1000 E Ft-tal 
- 841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
 Tervezési munkálatok fedezetére:/Megvalósíthatósági tanulmány  
+ pályázat + tervezési kiadás./                                                                                 5000 E Ft-tal                                                                            
- 841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
Békés megyei Vízmővek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák            
fedezetére:                                                                                                                4000 E Ft-tal                                                                                                                                                                        
- 841403-9 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:  
 Mezıberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem:megvalósításának,fedezetére:   75000 E Ft-tal 
-  841403-16 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s.  szolgáltatások:  
Közmővek kialakításának fedezetére:                                                                      1000 E Ft-tal 
- 841403-38 szf Mb. Kálvin téri gyalogos átkelıhely meg.val fedezetére:               500 E Ft-tal  
-  841403-48 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolg.: 
Logisztikai terület kialakításához és járulékos költségeihez fedezet bizt.:             30000 E Ft-tal                                              
- 841403-35 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolg.: 
Az OPSKK akadály mentesítéséhez, az OPSKK tetı megújításához  fedezet bizt.:7833 E Ft-tal 
- 842421-0 szf.-  -Mezııri ırszolgálat szolgálati motorjainak 
 cseréjéhez fedezet bizt.:                                                                                          2500 E Ft-tal 
-841403-54 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások: 
Köztemetı bıvítéséhez,kialakításához../Feladat átvétel  Városi  
Közszolgáltató Intézménytıl / fedezetbiztosítása:                                                 20000 E Ft-tal 
-841403-55 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások: 
-A Kálmán fürdı (Városi strand.) szennyvízelvezetéséhez:. 
/Feladat átvétel  Városi Közszolgáltató Intézménytıl/. fedezet biztosítása:          12000 E Ft-tal 
-841403-17  szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
 Kálmán fürdı tovább fejlesztése, meglévı hideg és meleg vizes kutak 
 beépítése a meglévı rendszerbe, tervezéssel együtt –munkálatokhoz fedezet bizt,:16000 E Ft-tal 
- 841403-57 szakf. Kertészet  technológia fejlesztéséhez fedezet biztosítása:        1000 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
      2.1. Beruházási kiadások elıirányzataként:  
- 841126-0 szakf. PH.-ba számítás techn eszk. beszerzéséhez fedezetbiztosítás:   3000 E Ft-tal 
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- 841126-0 szakf. PH.-ba bútor beszerzéséhez fedezetbiztosítás:                           1000 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
      2.1. Beruházási kiadások elıirányzataként:  
 -  Udvari játékok beszerzéséhez fedezet biztosítás:/ 4*700 E Ft+250/:                  3050 E Ft-tal  
1. cím: Mezıberényi Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
      2.2. Felújítási kiadások elıirányzataként:  
 -  Mb-i utak kátyúzásához / 421100-7 szakf./fedezet biztosítás:                            6000 E Ft-tal  
1. cím: Mezıberényi Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
      2.2. Felújítási kiadások elıirányzataként:  
 -  Járdák felújítása   / 421100-8 szakf./fedezet biztosítás:                                      9000 E Ft-tal  
- 841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: 
Békés megyei Vízmővek Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munkákhoz fed.bizt:     7335 E Ft-tal  
- 841403-40 szakf.. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítási munkálataihoz  
/ Homlokzat és tetırendszer./ fedezet biztosítás:                                                   10000 E Ft-tal 
- 841403-58 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: 
Óvoda általános felújításához : fedezet biztosítása                                                  4000 E Ft-tal   
-   412000-5 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése 
Városháza belsı felújítása munk. - hoz fedezet biztosítása :                                   3000 E Ft-tal  
-   412000-5 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése 
Városháza belsı felújítása/ Mb. Liget u 2/a sz alatti Tőzoltó laktanya épületének 
 vakolása (nemes vakolattal)és egyéb munkálataihoz fedezet biztosítása :                 70 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014 évi költségvetés összeállítása. 
           
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014.évi költségvetésében az alább 
felsorolt  Pályázati saját forrás elıirányzatokat Elkülönített Felhalm. c.tartalék részeiként 
betervezi,biztosítja: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  2.5. Elkülönített Felhalm. c.tartalék./ elkülönítetten tartalmazza a Képviselı-testület döntései 
alapján a biztosított saját forrás elıirányzatokat../ elıirányzatként: 
- 370000-2 szakf. Mezıberény szennyvíztisztító telepénektechnológiai  
korszerősítését biztosító pályázat saját forrásának biztosításához                        11500 E Ft-tal. 
- 421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések  
„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezıberényben”  
/Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ saját forrásának biztosításához     12000 E Ft-tal. 
- 841126-0 szakf. Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.:  
önrész biztosítása: /max. 3000 E Ft.-ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás  
fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan /        3000 E Ft-tal 
-841403-52 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
 Központi Óvoda kialakítása: Pályázati önerı biztosítása:                                   22000 E Ft -tal  
- 421100-17.szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése 
támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra: 
tervezési kiadás,illetve,saját forrásbiztosítása:                                                       10000 E Ft-tal    
- 2.cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatalhoz/ 
 412000-6 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése 
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 PH:Városháza akadálymentesítéséhez , pályázati sajátforrás biztosítása:              5000 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014 évi költségvetés összeállítása. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezettel kapcsolatban elmondta, a tavalyi év 
indulásánál is nehézségekkel kellett szembenézni, ennek ellenére év végére pozitív 
egyenleggel lehetett zárni, még arra is volt pénz, hogy az intézményi dolgozók fél évre 
cafetéria juttatást kaphassanak. Remélhetıleg a mostani nehéz indulás is év közben úgy 
alakul, hogy azt a szigorú elıírást, amit majd meg kell tenni a költségvetés elfogadása 
érdekében, év közben mód lesz kijavítani. Jelenleg nagy a hiány, ami közel 230 millió Ft 
mőködési hiányt jelent. Korábban az önkormányzatok költségvetése normatívákból, az SZJA 
visszaosztott részébıl, illetve adóerı-képesség kiegyenlítésbıl tevıdött össze. Az SZJA 
visszaosztott részét, valamint az adóerı-képesség alapján kapott forrásokat az önkormányzat 
saját maga dönthette el hova csoportosítja, melyik normatíva mellé, vagy önként vállalt 
feladatok finanszírozására használja fel. A tavaly bevezetett finanszírozási rendszer alapján az 
önkormányzatok sokkal több címzett, pántlikázott támogatást kapnak intézményekhez, és 
helyesen csak és kizárólag arra a területre lehet felhasználni, amire az állam adja. Nagyon 
kevés szabadon felhasználható forrás áll rendelkezésre, amit szabadon lehetne önként vállalt 
feladatokhoz, vagy fejlesztésekhez hozzátenni, vagy esetleg a kötelezı feladatok 
színvonalának a növeléséhez.  A költségvetés fıösszege bevételi és kiadási oldalon 
3.621.606eFt, támogatási értékő bevételként lett beállítva a még hiányzó rész. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta az anyagot, az ülésen ismertetett felvetésére azzal a 
javaslattal élt, hogy az intézményvezetık a költségvetési egyensúly érdekében egyenlegjavító 
intézkedéseket terjesszenek be a hivatal pénzügyi osztályához. A mai ülésen 
továbbtárgyalásra legyen elfogadva a költségvetés anyaga. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tolmácsolta, hogy 
bizottsága továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta a költségvetést. A hiány nem 
ledolgozhatatlan, le is kell még dolgozni. A beruházásoknál nincs különösebb gond, 
remélhetıleg a felhalmozási tartalékba marad a kötvénybıl származó összeg is. Bizottsága 
javasolja, hogy az intézmények próbáljanak még elsısorban kiadásokat csökkenteni, 
valamennyi bevételt növelni, az egyenlegjavító számadataikat küldjék meg a költségvetés 
összeállítása érdekében. 
 
 
(Halász Ferenc eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 11 fı.) 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a testület a törvényi kötelezettségének elege tesz, a 
költségvetési törvény elfogadását követı 45 napon belül, a mai napon a beterjesztés 
megtörtént, a költségvetés elfogadása remény szerint a február 24-i ülésen megtörténhet. A 
határidı tartása érdekében az intézmények január 30-ig adják le az átdolgozott 
költségvetésüket, a képviselık február 4-én rendkívüli testületi ülésen már az összedolgozott 
adatokat tárgyalnák meg. Kérte az elıterjesztett, kioszott határozati javaslat elfogadását, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatánál konkrétabban lett megfogalmazva. Kérte az 
intézményeket, költségeik csökkentésénél ne számoljanak a cafetéria juttatás elvételével, az a 
testület kompetenciája, a pénzmaradványok, alulfinanszírozások kötelezettséggel nem terhelt 
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résszel se tervezzék a csökkentést, azt a testület is látja, miként lehet beszámolni az 
egyenlegjavító intézkedések közzé. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester határozathozatalt kért. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
14/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a beterjesztett 2014. évi költségvetés-
tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak találja. 
Megbízza a polgármestert, valamint az intézmények vezetıit, hogy a költségvetési egyensúly 
érdekében egyenlegjavító intézkedéseket terjesszenek elı és azok számadatait 2014. január 
30-án 8 óráig a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetıjének küldjék meg. A kapott 
adatok alapján a Hivatal február 4-ig átdolgozza Mezıberény 2014. évi költségvetés 
tervezetét. Az intézmények költségvetéseiket szigorúan feladathoz-rendelt költségalapon 
tervezzék át. 
Dönt továbbá a képviselı-testület arról, hogy a 2013. évi intézményi pénzmaradványok, 
alulfinanszírozások feladattal nem kötelezett részét az intézményektıl elvonja. Az 
intézmények egyenlegjavító intézkedéseit ezen felül kell tervezni. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
   Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
  Kissné Wagner Mária intézményvezetı 
  Kovács Edina intézményvezetı 
  Nagy Sándor intézményvezetı 
  Smíriné Kokauszki Erika intézményvezetı 
  Szvitán Zoltán pénzügyi osztály vezetıje 
Határidı: értelem szerint, illetve intézkedésre azonnal 
 
 
IV./ napirend  
Tárgy: Városi elismerések adományozásáról döntés  zárt ülésen 
 
 
(Az ülésre visszaérkezett Halász Ferenc, eltávozott Kovács Lászlóné, jelenlévı képviselık 
száma: 11 fı) 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1.  A „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” önerı igazolásához meghozott 

határozat módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, az aradi vízátvezetés helyett más 
technológiával megvalósuló arzénmentesítés valósul meg, és az ivóvízminıség javításhoz 
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többlet önerı szükséges. A társulásnál pontosításra került a meghozandó határozat. 
Kormányhatározat van arról, hogy az önerıt az állam fogja biztosítani az 
önkormányzatoknak. Be kell tervezni kiadás és bevétel oldalon a mintegy 20 millió Ft-os 
többletönerıt, ami se nem javítja, se nem rontja a költségvetés helyzetét. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 
15/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy a(z) 431/2013.(X.10.) 
Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett 
pontjainak a változatlanul hagyásával:  
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” címő támogatott nagyprojekt 
önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminıség-javító 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 Ivóvízminıség-javítás  
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerzıdés 1. sz. módosítása] és az 
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerzıdés 2. sz. módosítása] 
megfelelıen a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 
szerzıdés 2. sz. módosításával megegyezıen: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a 
projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb 
33.662.749.515,- Ft.  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 4.397.595.394,- 
Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevı hatvanhat önkormányzat a BM EU Önerı 
Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

1. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 
Az önkormányzatra jutó 
összes saját forrás (forint) 

2014. év 

(forint) 
2015. év 

(forint) 

Mezıberény Város 
Önkormányzata 

129.729.064,-  45.484.792,- 84.244.272,- 

2. Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/2. A Városi rendezvények támogatására, és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt 

pályázat  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
véleményezésre elıterjesztette a kiírásokat, az elızı évi pályázati kiírásokhoz képest két 
apróbb változás történt.  A rendezvény dátumának meghatározásához elıírásként szerepel, 
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hogy az OPSKK-val történjen meg az idıpont egyeztetése, minél kevesebb rendezvény 
idıpontja ütközzön, valamint a pályázónak nem kötelezı a társrendezıt megjelölni.  
 
 
(Kovács Lászlóné visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 12 fı.) 
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottságok támogatásával a határozati javaslat elfogadását 
kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi rendezvények támogatására 
és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására elıterjesztett pályázat kiírását elfogadja és 
megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a városi honlapon 
(www.mezobereny.hu), valamint a Mezıberényi Hírmondóban hirdetményként a pályázati 
kiírás elérhetıségét tegye közzé. 
A Képviselı-testület felhatalmazza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati 
kiírással kapcsolatos elıkészítı munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül 
végezze el, majd a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a 
pályázati kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítélésérıl gondoskodjon, valamint az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl a Képviselı-testület felé beszámoljon. 
Felelıs: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/3. Mezıberény város címere és zászló használatáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester kezdeményezte, hogy Mezıberény logója (három egymásba 
fonódó nıalakot stilizáló rajzot körülfogó M betővel „Mezıberény három nemzetiség 
számtalan lehetıség” megfogalmazás) is legyen védve, rendeletbe foglalva. Ez azt jelenti, 
hogy a logót csak bizonyos feltételekkel, bizonyos esetekben kizárólag engedéllyel lehet 
használni. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet módosítását. A 
rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen szavazat) szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
2/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény város címere és zászlója használatáról szóló 

11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
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V/4. A vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartási rendje 
 
 
Siklósi István polgármester kihangsúlyozta, a rendelet nem a vendéglátósok ellen irányul, a 
rendelettel az a cél, hogy a Mezıberényben lakó állampolgárok éjszakai nyugalmát, pihenését 
ne zavarják, de a szórakozni vágyóknak is megfelelı körülmények legyenek biztosítva. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette a rendelet-tervezet szövegét. A hatálybelépés ideje 
február 15., pontosan azért, hogy azok a vendéglátó egységek, akik szeretnék az éjszakai 
nyitva tartást a rendelet szerint fenntartani, idejük legyen ez irányú engedélyezés kérésére a 
Polgármesteri Hivatalnál. A vendéglátóhely ellen, ha tömeges panasz érkezik, a lakók 
pihenéséhez való jog legalább olyan erıs, mint a vállalkozási szabadsághoz főzıdı jog. 
Technikai módosításként kérte törölni az 1. Áltanos rendelkezések 3. § (1) bekezdés 
számozást, jogszabály szerkesztésileg nem helyes, csak egy bekezdést tartalmaz. Az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítıjében a 3. §-ban kért pontosítást, mivel 
már nem tartozik minden oktatási intézmény az önkormányzathoz. „3. § E rendelet hatálya 
nem terjed ki az alábbi vendéglátást folytató üzletekre: e) oktatási intézményekben 
üzemeltetett vendéglátó üzletekre”. A módosításokkal kérte a rendelet megalkotását. 
 
 
Nagy Sándor képviselı véleménye szerint a rendelet-tervezet egyoldalú, nem lett vizsgálva, 
hogy a vállalkozók szempontjából milyen hatások lesznek. Nem könnyő kivédeniük az utcán 
randalírozókat, és pl. a hangszigetelés költségeket jelent. Hétvégén (szombaton) jellemzıen 
23 óra után keletkezik bevételük a vendéglátós vállalkozóknak, nyitva tartás korlátozásával 
elıfordulhat, hogy akár be is kell zárniuk, és ezzel lehet, hogy növeli az önkormányzat a 
munkanélküliséget. Ebbıl a szempontból is meg kellene vizsgálni a rendeletet, mielıtt 
elfogadja a testület.  
 
 
Siklósi István polgármester az elhangzottakra reagálva, nonszensznek tartaná, ha az összes 
vendéglátóhelynek be kellene zárnia a rendelet miatt, egy-kettı elképzelhetı, hogy bezár, ha 
nem tudja megoldani, hogy pl. ne a vidéki „elit” jöjjön ide randalírozni. Nem a vállalkozók 
ellen, nem a vállalkozások ellehetetlenítése irányába, hanem a lakosság nyugalma érdekében 
igyekszik az önkormányzat megtalálni azt az összhangot, hogy szórakozni, de pihenni is 
lehessen. Példaként más területen is lehetne aggályokat felhozni, ilyen a „mozgóbolt”, ami 
konkurencia a kisboltoknak. 
 
 
Körösi Mihály képviselı a választási körzetébıl emelt ki példát, ott is aláírást győjtöttek a 
lakosok, nem egyedi esetrıl van szó. A rendelet is azért készült, hogy a lakosok nyugalma 
biztosítható legyen, itt nem egy ember, nem egy rossz szomszéd bejelentésének hatására lesz 
engedély visszavonva, hanem amikor egy egész környezetet zavarják az ottani állapotok. 
Elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint, aki jól végzi tevékenységét, továbbra is tud 
mőködni, de szomorú, hogy ami régen általános norma volt, szabályozásra szorul. A 
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zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet napközben sem engedi mások nyugalmát 
zavarni. 
 
 
Halász Ferenc képviselı a nyitva tartás szabályozását jónak ítélte meg, ahol probléma 
jelentkezik, legyen korlátozás. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester úgy vélte, többségében a vállalkozó, aki mőködni akar, 
igyekszik betartani a szabályokat. Nagyobb probléma az, amikor a fiatalok egyik 
szórakozóhelyrıl mennek a másikra, és az utcán randalíroznak. Ezek a zajok talán jobban 
zavarják a lakosság nyugalmát, ez ellen pedig már a rendırségnek kell fellépnie. 
 
 
Harmati László képviselı leszögezte, minden rendelet szabályozásakor valamilyen 
rendellenes magatartás megszőntetése a cél. Egy vendéglátóegység ellen volt rengeteg panasz 
az utóbbi idıben, nem biztos, hogy engedélyt fog kapni. Talán már korábban lehetett volna 
eszköze a hatóságnak, jegyzınek, rendırségnek, hogy a problémás egységet ellehetetlenítsék, 
illetve a vendégköre ne szokhasson oda. A rendelet-tervezetet el tudja fogadni, mert azok a 
vállalkozások, akikre eddig sem volt panasz, meg fogják kapni az engedélyt. Felvetette a 
szabályozással kapcsolatban, hétköznap lehet akár hajnali 4-ig is nyitva tartani, csak 
hétvégére szól a megkötés? Kérte, hogy minden napra legyen kiterjesztve a korlátozás. Mi 
történik a szabályszegıvel, mik a szankciók? 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı válaszként közölte, elsıdlegesen bírságolni lehet, másodlagosan 
be lehet zárni az egységet. Vannak eszközök. A rendeletben a nyitva tartás rendje minden 
napra vonatkoztatva lesz. 
 
 
Siklósi István polgármester arra tért ki, hogy az utcai randalírozás rendezése a rendırség 
dolga, napközben a közterület-felügyelınek is kötelezettsége keletkezik ezzel. 
Kihangsúlyozta, hogy nem egy hely ellen, hanem egy magatartási forma gátlására született 
meg a rendelet-tervezet. Azt el tudja fogadni, hogy minden napra szóljon a szabályozás 
megállapítása. A módosításokat eredetinek tekintve bocsátotta szavazásra a rendelet-
tervezetet. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen ) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
3/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete 

 
 vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl. 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
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V/5. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2013. évi beszámolója és 2014. évi 
munkaterve 

 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a napirendet ismertette, 
bizottsága javasolta a beszámoló és a munkaterv elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta, megköszönve az 
intézmény dolgozóinak munkáját. Jelezte, hogy a munkatervnél tudomásulvétel szükséges a 
testület részérıl.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2013. évi, elıterjesztés szerinti beszámolóját elfogadja, megköszönve munkájukat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
18/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2014. évi, elıterjesztés szerinti munkatervét tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/6. Mezıberény város 2014. évi rendezvényterve 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megállapította, hogy a 
rendezvénytervbıl látszik, milyen sokféle színes kulturális tevékenység zajlik a városban. 
Felkérte a civil szervezeteket és azokat, akik hasonló rendezvényekben gondolkodnak, az 
idıpontok egyezısége miatt, a szervezés elıtt nézzék meg a rendezvénytervet, amely a város 
honlapján is megtalálható. A mővelıdési központ figyel a program frissítésére. Ajánlotta a 
lakosság számára, minél több rendezvényen vegyenek részt. Bizottsága a határozati javaslat 
megszavazását támogatta. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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19/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évi Városi rendezvények 
tervét elfogadja és megbízza az intézmény igazgatóját, hogy az év közben történt változásokat 
kísérje figyelemmel, a módosításokat végezze el és a honlapon jelentesse meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester  
             Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye nyári nyitva tartásának tervezete 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot. Az óvoda 
a szükséges tájékoztatást meg fogja adni a szülıknek. Beszámolt arról, hogy 2013-ban 122 
gyermek született, ez az utóbbi idıszak legmagasabb születési számadata.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
20/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye tagóvodáinak nyári nyitva tartásának tervezetét jóváhagyja. Megbízza az 
intézmény vezetıjét, hogy az óvoda nyári nyitva tartásáról legkésıbb február tizenötödikéig a 
szülıket tájékoztassa és kérje a tájékoztató megjelentését a városi honlapon és a Mezıberényi 
Hírmondóban is. 
Felelıs: Kissné Wagner Mária óvodavezetı 
Határidı: 2014. február 15. 
 
 
V/8. Vízkorlátozási terv 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tájékoztatásként kiemelte, abban az esetben, ha a helyi 
szolgáltató, az Alföldvíz Zrt. nem tudja valamilyen okból kifolyólag az adott idıszakos 
vízigényt kielégíteni, meghatározásra kerül, kik rendelhetik el, és milyen ütemben történik a 
korlátozás. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslata beépítésre kerül 
a terv II.1.1.1 pontjába: „A jegyzı a vízkorlátozás elrendelésérıl értesíti az üzemeltetıt és a 
lakosságot”. Kérte a terv elfogadását. 
 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a Vízkorlátozási Tervet, mely elkészítése 
törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak. Amennyiben vízkorlátozásra kerül sor, azt az 
Alföldvíz Zrt. javasolja, polgármesternek kell elrendelni, a jegyzınek a közzétételekrıl kell 
gondoskodnia.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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21/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képezı 
Vízkorlátozási Tervet.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
V/9. A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a rendelet módosításának okát. A civilszervezetek 
eddig nem kaphattak mentességet a közterület foglalás alól, javaslat, hogy a jövıben 
jótékonysági vagy közcélú megvalósítás esetén mentességet élvezzenek a fizetés alól, illetve 
az óvadék letétele nem lesz kötelezı azoknak, akik számára biztosítva lett a térítésmentes 
közterület használat. A szakbizottságok támogatták a rendeletmódosítást. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
4/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete 

 
a közterület használat szabályozásáról szóló 

63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete.) 
 
 
V/10. Mezıberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, a technikai jellegő módosítást.  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság pontosításával –a K&H Bank 
címe:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.-  bocsátotta szavazásra az alapító okirat 
módosítását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta: 
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22/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberényi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak 
szerinti egységes szerkezető Alapító Okiratot.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/11. Körös Vízgazdálkodási Társulat kérése 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a társulat több olyan feladatot is ellát, ami a 
város biztonsága érdekében fontos. Belterületi, belterülethez közeli, illetve külterületi 
csapadékvíz elvezetı árkokat, csatornákat tartanak karban, tisztítanak meg, a munkákhoz 
mezıberényi embereket is alkalmaznak. A foglalkoztatáshoz munkaügyi központon keresztül 
érkezı támogatást kapnak, de nem tudják teljes egészében finanszírozni a béreket, kérték, 
hogy a 40 fı napi 8 órás munkaerıt 6 hónap idıtartamara támogassa az önkormányzat 
2000Ft/fı/hó összeggel. Korábban is támogatva lett a kérés, megtartva ezzel a mezıberényi 
emberek foglalkoztatását. A társulat a biztosított összeget minden évben ledolgozza az 
önkormányzat területén. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a támogatásról szóló „A” 
határozati javaslat támogatását javasolta, melyet szavazásra bocsátott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta: 
 
 
23/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2014. évben 40 fı mezıberényi lakos 
8 órás közfoglalkoztatásának 6 hónapon keresztül történı megvalósításához 480.000,- ft 
támogatást biztosít a Körös Vízgazdálkodási Társulás részére. A tagi hozzájárulás összege a 
2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A testület megbízza Siklósi István polgármestert 
a megállapodás módosításának aláírásával. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
V/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megtárgyalt, elfogadásra 
ajánlott 8 db határozati javaslatot kérte megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta: 
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24/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 I.2. Közhatalmi, Mők. bev elıirányzatát                                    megemeli: 7000 E Ft-tal 
 (Iparőzési adó bevétel ei. emelése)  
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  Pénzforgalom nélküli kiadások 
1.9. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                                        megemeli:   7000 E Ft-tal 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   2.5. Felhalmozási c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:   9071 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
    2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                     megemeli:        9071 E Ft-tal 
841126-0 szakf.TP-1-2013-as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint 
tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és  
térségi fejlesztések, támogatására"1./c) a tanyás térségek külterületi 
 földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott 
 munkagépek, eszközök beszerzése  benyújtott pályázati támogatásból 
 9071 E Ft megelılegezése és az elıirányzat megemelése 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
Az 540/2013.(12.20.) J.)  sz. határozatban meghatározott: Városháza tetıszerkezet  
felújítása (újra lécezés és átfedés) fejlesztéssel kapcsolatos 
átcsoportosítás:Fedezetcsere: Felhalmc. céltart/. Mezıberény kötvénybıl betét../  
helyett 2013. évi fel nem használt felhalmozási alábbi elıirányzatok terhére: 
  2.5. Felhalm. c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../  ei.-át        megemeli:  6053  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                       csökkenti:          6053 E Ft-tal  
-841126-6. szakf.: Civil Ház 
Helyi Vidékfejlesztési stratégiák: infrastruktúra 
fejlesztési pályázathoz az Áfa kiadásokra / A 264/2013.(05.30.)sz. 
határozatban foglaltak teljesítéséhez biztosított 2160 E Ft  átcsoportosítása:                                                                    
elıirányzat                                                                                           csökkentése:2160 E Ft-tal 
- 841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: 
A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetıfelületén 
 napelemek telepítése:                                                      elıirányzat csökkentése: 2690 E Ft-tal 
- 841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
 Tervezési munkálatok fedezetéreMegvalósíthatósági tanulmány  
+ pályázat + tervezési kiadás.                 elıirányzat                          csökkentése: 1203 E Ft-tal 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
    2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                        csökkenti:    3000  E Ft-tal 
 Mezıberény Város Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálat, 
 valamint az adatok E-kata programba történı rögzítés munkálatok  
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/Térnyerı Mérnöki Iroda/feladat 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
1.3 Dologi kiadási elıirányzatát megemeli:                 3000 E Ft-tal 
Mezıberény Város Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálat, 
 valamint az adatok E-kata programba történı rögzítés munkálatok  
/Térnyerı Mérnöki Iroda/feladat 
E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:    
    a 264/2013.(05.30.)sz. határozatban foglaltak teljesítéséhez, 
    fedezet biztosítás: 
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                           csökkenti: 541E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
V./1.Mőködési célú átvett pénzeszközök ei-át                                         csökkenti: 541 E Ft-tal 
Manifest-tıl :Mők. célú pénzeszköz átvétel. /ÁHT-n kívülrıl / 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta 
 
 
25/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
      IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékő pénzeszköz átvétel elıir.-át megemeli:79 E Ft-tal 
(Belvízrendezés az élhetıbb településekért 370000-4 szakfeladat) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát               megemeli: 79 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
     IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékő pénzeszköz átvétel elıir-át csökkenti:780 E Ft-tal 
(Idısek tartós bentlakásos szociális ellátása TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 
 adatszolgáltatás ) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát             csökkenti: 780 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta 
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26/2014.(I.27.)sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 V. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elıirányzatát  csökkenti: 497 E Ft-tal 
 (Lakossági hozzájárulás magánszemélytıl Csatornamő Társuláshoz) 
 841403-2 szakfeladat 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2.5. Felhalmozási célú céltartalék elıirányzatát megemeli: 520 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 V. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elıirányzatát     megemeli: 1017 E Ft-tal 
 (Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-bıl Csatornamő Társuláshoz) 
 841403-2 szakfeladat 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta 
 
 
27/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát           csökkenti: 1119 eFt-tal 
             (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát          csökkenti: 1119 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta 
 
 
28/2014.(I.27.)sz. határozat: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése           csökkenti: 15 E Ft-tal 
 Ezen belül: 
 - Lakásfenntartási támogatás  -15 E Ft 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.).         csökkenti: 15 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 



 21 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)          csökkenti: 15 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  csökkenti: 15 E Ft-tal 
 Ezen belül: 
 -882113-0 szakf. Lakásfenntartási támogatás :    - 15 E Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta 
 
 
29/2014.(I.27.)sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II.1.7.1. Szerkezetátalakítási tartalék          megemeli: 5.760 E Ft-tal 
 f) Köznevelési int mőködtetésével kapcs. 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát        megemeli: 5.760 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: 900 E Ft-tal 
 (Mezııri İrszolgálat, 842421-0 szakfeladat) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát          megemeli: 900 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II.1.7.1. Szerkezetátalakítási tartalék             csökkenti:      34.319 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II.1.9. Helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló kiegészítı 
támogatás elıirányzatát  megemeli: 34.319 E Ft-tal 
 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át          megemeli 627 E 
Ft-tal 
 (Erdıtelepítés Boldishát 841403-33) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát          megemeli: 627 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta 
 
 
30/2014.(I.27.)sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
    IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át       megemeli: 1.676 EFt-tal 
 (Közfoglalkoztatás mintaprogram-mezıgazdaság 890442-1) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                             megemeli: 1.676 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: 816 E Ft-tal 
 (Közfoglalkoztatás mintaprogram-erdı 890442-4) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát           megemeli: 816 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
         IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: 1.212 E Ft-tal 
 (Közfoglalkoztatás mintaprogram-belvíz 890442-3) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát        megemeli: 1.212 E Ft-tal 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
         IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: 7.771 E Ft-tal 
 (Téli közfoglalkoztatás, 890444-0 szakfeladat) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                  megemeli: 7.771 E Ft-tal 
E.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
          2.3.Támogatásértékő felhalm. célú pénzeszköz átvét ei-át  megemeli:       74511 E Ft-tal 
        ”Belvízrendezés az élhetıbb településekért” (Komplex belvízrendezési 
          program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán  
     I. ütem.Szállítói finanszírozás elıirányzatának rendezése. 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                       megemeli         74511 E Ft-tal  
        370000-4 szakf. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezıberény 
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        Város belterületi vízrendezése megvalósítása 
       -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETİBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex  
        belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati  
       csatornán I. ütem) Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002  Szállítói  

finanszírozás elıirányzatának rendezése 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta 
 
 
31/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.)  
Az 539/2013.(12.20.) számú határozat B.) alapján elfogadott:/2013-2014.évi . 
( 2013.évet érintı) Téli közfoglalkozás : elıirányzatának rendezése: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:.                                            csökkenti:    529 E Ft-tal 
  2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                     megemeli:   529 E Ft-tal 
  Közfoglalkoztatás  szakf.: 2013-2014.évi . 
  ( 2013.évet érintı) Téli közfoglalkozás 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                               megemeli:  1698 E Ft-tal 
    (Tökmag értékesítési bev.: (nettó: 1337 E Ft, áfa: 361 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                    megemeli:    1154 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      megemeli:     172 E Ft-tal 
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:.                                      megemeli:      372 E Ft-tal 
890442-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram – Mezıgazdaság 
C.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
890442-0 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak  
hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása:  
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                    csökkenti:    158 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      csökkenti:     131E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
890442-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram – Belvíz 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                    megemeli:   158 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      megemeli:    64 E Ft-tal 
890442-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram – Erdıtelepítés 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                     megemeli:     67 E Ft-tal  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/13. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı az írásos elıterjesztés értelmében kérte a rendelet módosításának 
megszavazását, melyet az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolt.  
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátotta azzal, hogy a 
rendeletalkotáshoz minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
5/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete 

 
a Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete.) 
 
 
V/14. Tanyagondnoki szolgálat rendelete és szakmai programja 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, mivel Mezıberénynek olyan területei vannak, ahol 
egyre inkább elöregedı lakosság él, támogatásukhoz, ellátásukhoz a megnyert program 
segítséget fog nyújtani. Megfelelı programokat, szabályzatokat kell készíteni annak 
érdekében, hogy az engedélyeket megadják a mőködéshez.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı megköszönte a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
igazgatójának, valamint a hivatal munkatársainak értékes észrevételeit az anyag 
összeállításához. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, 
elfogadását támogatták. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a tanyagondnoki szolgálat programjának, valamint az 
elıterjesztett rendelet-tervezet megszavazását. A rendelet megalkotásához minısített többségi 
(7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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32/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai 
Programját jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Tanyagondnoki 
Szolgálat dokumentumait a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
6/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete 

 
a tanyagondnoki szolgálatról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete.) 
 
 
V/15. SZSZB tagok megválasztása 
 
 
Siklósi István polgármester a helyi választási iroda döntésének tudomásulvételét bocsátotta 
szavazásra. A választott személyekkel egyeztetés történt, vállalják a megbízást. A 
nyilvánosság elıtt megragadva az alkalmat, megköszönte Dr. Kugler Józsefnek a 
rendszerváltás óta végzett munkáját, amelyet a helyi választási bizottság elnökeként tett meg. 
Írásban jelezte lemondását, egészségügyi állapota nem  teszi lehetıvé, hogy ezt a feladatot a 
késıbbiekben ellássa.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
33/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete jóváhagyja  a HVI  vezetıjének indítványát az SZSZB 
tagjairól, és megbízza Siklósi István polgármestert a szavazatszámláló bizottságok 
eskületételének lebonyolításával.   
A 2014. április 6-i országgyőlési képviselı választáson a Szavazatszámláló Bizottságok 
választott tagjai 
1. sz. szavazókör 
Schäferné Kéki Márta Eötvös u. 12. 
Jakusovszki János Kodály Z. u. 14/A 
Tóth Lászlóné Vésztıi u. 48/A 
2. sz. szavazókör 
Kmellár Zoltánné Vörösmarty u. 26 
Gyurkó Csabáné Jókai u. 58. 
Zubáné Gál Márta Várkonyi u. 5. 
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3.sz. szavazókör 
Henger Péter Kölcsey ltp. 1. A.lh. 1/4 
Kıfalvi Gáborné Ady E. u. 24. 
Füzesi Krisztina Kossuth tér 2. 1/7 
4. sz. szavazókör 
Andrésiné Daru Ilona Kereki u. 26 
Balázsné Dankó Hédi Kereki u. 1. 
Winter Ádámné Kereki u. 93 
5. sz. szavazókör 
Bartó Róbertné Fı u. 2/A1/12 
Hajkó Jánosné Kossuth tér 13. III/11 
Tóthné Guba Ágnes Belentai u. 24. 
6. sz. szavazókör 
Turbucz Józsefné  Budai N.A. 25. 
Gubis Andrásné Deák F. u. 63. 
Kozma Mária József A. u. 55 
7. sz. szavazókör (települési szintő lakóhellyel rendelkezık, átjelentkezık) 
Rajnai Mártonné Petıfi u. 35 
Kiss Sándorné Áchim L. A. 45. 
Hoffmanné Czirbuly Mária József A. u. 60. 
 8. sz. szavazókör 
Benyó Istvánné Oltványkert u. 44 
Dombi Éva Ókert 16 
Winter László Józsefné Szabó Á. u. 7/2 
Póttagok: 
Balog Mihályné Fı u. 2/D 2/15 
Komócsin Istvánné Galilei u. 6 
Bartóki Erzsébet Fı u. 2/B. 2. e. 15.  
Petrics László Madarász u. 39. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
34/2014.(I.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete jóváhagyja a HVI vezetıjének indítványát a 
nemzetiségi önkormányzatok képviselıválasztáson az SZSZB tagjairól és megbízza Siklósi 
István polgármestert a szavazatszámláló bizottságok eskületételének lebonyolításával. 
A 2014. évi Nemzetiségi önkormányzati képviselı választáson SZSZB tagok: 
Balogné Takács Katalin Hunyadi u. 18. 
Schäffer Józsefné Vésztıi u. 30/A  
Vámosné Savolt Ágnes Jókai u. 79. 
Póttag: 
Guba Julianna Kossuth tér 2. 2/D 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
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V/16. Egyéb bejelentés 
 
Interpelláció –Kovács Edina képviselıtıl  
 
 
Kovács Edina képviselı felolvasta írásban benyújtott interpellációját. A Gyıri János utca 
fogalmának kétirányúsítása óta több apróbb baleset történik, ezért kikérte a mezıberényi 
rendırırs parancsnokának szakmai javaslatát. Kéri megvizsgálni az utca egyirányúsítása vagy 
fekvırendır kihelyezése a célravezetıbb. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, az interpellációra írásban megtörtént a válaszadás, 
kiküldése az ülésre is megtörtént. A vizsgálat során kettı db fekvırendır kivitelezésérıl, 
illetve a hozzátartozó sebességkorlátozó táblák kihelyezésérıl döntöttek, kivitelezése március 
hónapban valósulhat meg. A megvalósításhoz a képviselı-testület döntése szükséges, a 
költségek ismeretében kerül majd elıterjesztésre. Megkérdezte Kovács Edinát, az 
interpellációra adott választ elfogadja-e? 
 
 
Kovács Edina képviselı a választ elfogadta, reményét fejezte ki a márciusi megvalósításhoz.  
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı rendes testületi ülés idıpontja 
február 24., hétfı. Napirendje: 1.) Mezıberény Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének elfogadása; 2.) 25. éves Mezıberény város; 3.) Értéktár Bizottság 
beszámolója. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, az ülést 
berekesztette. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
                 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
                  polgármester                                                               jegyzı 
 
 
 


