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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. február 4-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
 
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, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı, 
Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs, Borgula Péter beruházási munkatárs, Dr. Stumpf-Csapó 
Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató, Kissné 
Wagner Mária megbízott óvodavezetı, valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül mindenki 
jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
A rendkívüli ülés tartásának indoka az elıre jelzett költségvetést érintı tárgyalás, valamint a 
meghívóban kiküldött közbeszerzési eljárás döntéshozatala. Sorrend cserével kérte a 
napirendek megtárgyalását, a közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak ne kelljen megvárni a 
költségvetés megtárgyalását. Egyéb bejelentésként tájékoztatást ad a megyei fejlesztési 
tervhez szükséges igazodás részletekrıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
42/2014.(II.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testület ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ „Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 

kódszámú pályázat keretében”  tárgyú projekt megvalósításához döntéshozatal. (5/2014. 
(I.10.) sz. határozat)  

2./ Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása 
3./ Egyéb bejelentés 
     - tájékoztatás a megyei fejlesztési tervhez szükséges igazodás részleteirıl    
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1./ „Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
kódszámú pályázat keretében”  tárgyú projekt megvalósításához döntéshozatal. (5/2014. 
(I.10.) sz. határozat)  

 
 
Siklósi István polgármester megadta a szót Dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvédnek, a bíráló 
bizottság tagjának, adjon tájékoztatást döntésükrıl. 
 
 
Dr. Stumpf-Csapó Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó beszámolt arról, hogy a bíráló 
bizottság megvizsgálta a három benyújtott ajánlatot. Kettı ajánlattevıvel kapcsolatban 
hiánypótlás bekérésére volt szükség. A Vialto Consulting Kft., Budapest ezt idıre teljesítette, 
míg az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft., Szeged a hiánypótlási 
felhívásnak határidıben nem tett eleget. Két érvényes ajánlat maradt, bírálati szempont a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatás volt. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
a CMB Konzorcium, Szeged tette 8.705.000,-Ft + ÁFA összegben, míg a Vialto Consulting 
Kft., Budapest ajánlata 9.025.000,-Ft + ÁFA összeget tartalmaz. A bíráló bizottság javasolja a  
testület felé az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítani, nyertes ajánlattevınek a CMB Konzorciumot megnevezni. 
 
Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el, a polgármester a bíráló bizottság 
javaslatait bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
43/2014.(II.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
jelő - A Mezıberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat 
megvalósítása érdekében” elnevezéső pályázatban szereplı szolgáltatás beszerzésére 
vonatkozó „Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
kódszámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül az 
Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. (6701 Szeged, Dugonics u. 3-5.) 
ajánlattevı ajánlatát a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, 
mivel a hiánypótlási felhívásnak határidıben nem tett eleget. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
44/2014.(II.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
jelő - A Mezıberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat 
megvalósítása érdekében” elnevezéső pályázatban szereplı szolgáltatás beszerzésére 
vonatkozó „Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
kódszámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteseként a CMB Konzorcium 
(McMillan & Baneth Kft.-Clarity Consulting Kft. - vezetı: McMillan & Baneth Kft., 6721 
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Szeged, Juhász Gy. u. 18/a.) ajánlattevıt hirdeti ki, mivel ajánlata -8.075.000,-Ft + ÁFA- a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte a bírálatban résztvevık munkáját. 
 
 
2./ Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a testület legutóbbi ülése óta egyeztetésre 
került sor az intézményi vezetıkkel és gazdasági vezetıkkel. Köszönetet mondott a hivatal 
pénzügyeseinek, az intézmények azon munkatársainak, akik a költségvetéssel foglalkoztak, a 
felmerült technikai jellegő problémák megoldás érdekében, a szinte napról napra változó 
feltételekkel lefolytatták a tervezést. Az intézmények komoly, jelentıs tétellel javították az 
egyenlegüket, amit a kiosztott leirat tartalmaz. Tegnapi dátummal, a mai napon érkezett a 
MÁK-tól egy olyan összefoglaló, ami tartalmazza a költségvetéssel kapcsolatos, eddig feltett 
kérdésekre a választ, és azt, hogy milyen direktívák mellett kell a költségvetést megalkotni. 
Nagyon sok mindent át kell rendezni a költségvetésen belül, másként kell tervezni. Pl. 
fejlesztési tartalékkal, annak a képzésével nincs értelme élni, azt mőködésre kellene fordítani, 
inkább a beruházásba, fejlesztésekbe kerüljön a rendelkezésre álló összeg. A mőködési oldal 
az egyeztetések után egyenesbe jött, ez a képviselı-testület munkáját megkönnyítheti. A levél 
alapján a felhalmozásnál majdnem teljes áttervezést kell végrehajtani, idı nem volt az írásbeli 
elıterjesztésére. Nagyobb projekteknek a megvalósulásához kell odatenni a forrásokat, ha 
nem, akkor a költségvetésben a mőködésre elköltve lehet elrendezni ezeket az összegeket.  
A tervezettel elkészült a pénzügyi osztály, azokat az intézkedéseket, döntéseket, amik 
szükségesek, határozathozatallal támogatni tudja a testület, akkor elfogadható lesz a 
költségvetés. 
A felhalmozásnál a kötvénytörlesztı részletet és a kamatfizetési kötelezettséget törölni 
kellene a listából, viszont az összes fejlesztési tartalékot tényleges fejlesztéshez kell rendelni. 
A fejlesztési tartalékot lefedné teljesen a képviselı-testület által már jóváhagyott konkrét 
projektek tervezése, valamint a Mezıberény Geotermikus energiahasznosítás II. ütem, a 
Wenckheim-Fejérváry kastély felújítás költségeinek beépítése. Azt nem lehet tudni, év 
közben, mi hogyan fog pontosan alakulni.  
A mai napon kapott információ alapján tartalékot egyetlen egy soron lehet képezni, az 
elszámolásnál viszont külön kell szerepelnie mőködési és felhalmozási tartalékként. A 
kiosztott táblázatban mőködéssel kapcsolatos mínusz és plusz jelzések megjelenésének 
technikai okai lehetnek, pl. a fordított ÁFA miatti összeg minkét oldalon tervezve lett, már 
csak egyik oldalon szerepelhet, ezért mőködésbıl, a fejlesztési forrásokból történne a 
finanszírozás, gyakorlatilag fejlesztésekhez szükséges fordított ÁFA kifizetéseket takar. A 
cafetéria fele része marad az intézményeknél, a kereset-kiegészítések tervezése levonásra 
került az OPS Kulturális Központnál, Városi Közszolgáltató Intézménynél. A Polgármester 
Hivatalnál 3 millió Ft további csökkentés történhetett meg. A közhatalmi bevételek (adók) 15 
millió Ft-tal meg lettek emelve. Az elızı költségvetési évekkel szemben az állam az 
útfelújítást olyan módon támogatja, hogy 16 millió Ft-ot biztosít fejlesztésként, ténylegesen 
lefedve kéri az elszámolást. Ezt a feladatot a Városi Közszolgáltató Intézmény látja el. A 
költségvetési bevételeket javító támogatásként a 49.507eFt, a MÁK-tól kapott információ 
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alapján tervezhetı, azt nem lehet tudni, milyen formában tudja majd az állam 
megfinanszírozni.  
Tájékoztatásként közölte, a Városi Közszolgáltató Intézmény a költségvetés egyenlegének 
javítása érdekében felajánlott a szórt bérlakások felújítására eredetileg tervezett 6,1 millió Ft-
os összegbıl 3,1 millió Ft-ot. Nem került beépítésre, mivel a felajánlás nem a mőködést 
javítaná, hanem a felhalmozást, arra pedig meg vannak a források, az intézmény az eltervezett 
feladatot végezze el. A pénzügyi osztály az elıterjesztett anyagok szerint fog dolgozni. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a cafetéria 
kifizethetıségének idıpontjáról kérdezett. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, januártól, visszamenıleg az elsı félévben havonta 
történne meg a kifizetés, a testület fél év környékén ismét tárgyal róla, ha nem lesz forrás, a 
további kifizetés elmarad.  
 
 
Harmati László képviselı az ülésre beterjesztett anyagot, táblázatot jónak tartotta. A 
pénzmaradvány változásáról, (~71 millió Ft) okáról kérdezett. 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztály munkatársa közölte, telekértékesítés elsıként nem megfelelı 
helyre lett rakva, korrigálása történt meg. (Kolozsi féle telekvásárlás) 
 
 
Harmati László képviselı a támogatási kölcsönök esetében is kérte ismertetni a változás okát. 
 
 
Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetıje azzal indokolta a változást, hogy a Békés-Manifest 
Kft. mőködési támogatásban részesült, a kölcsönbıl kb. 20 millió Ft lett tervezve 
visszatérülésként erre az évre. 
 
 
Harmati László képviselı a 2. sz. mellékletben a kiadások jelölését ellentmondásosnak ítélte 
meg. 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztály munkatársa elmondta, a kiadások át lettek rendezve, pl. 
csökkenteni kellett a dologi kiadást, be kellett tenni a munkaadókat terhelı járulékokhoz.  
 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztály vezetıje tudatta, alapjaiban változott meg a számvitel. A 
MÁK is most tudta megküldeni információit, de még mindig várhatóak módosítások.   
 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, fog-e teljesülni a helyi iparőzési adóbevétel 
tervezete? 
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Siklósi István polgármester személy szerint 175 millió Ft-nál többet nem merne vállalni, de az 
adócsoport véleménye szerint abban lehet bízni, ha a kapott létszámot is megfelelıen tudják 
kihasználni, növekedhet a bevétel, tartani tudják a tervet. A telekadó mértéke lényegesen 
csökkenni fog, mivel a MÁV az állam részére fog fizetni a jövıben.  
 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztály vezetıje felhívta a figyelmet, hogy a bírságpótlék csak 
tájékoztatásjelleggel került kimutatásra, ugyanis ilyen címen nem lehet tervezni.  
 
 
Barna Márton képviselı az erdıtelepítés, járda, útjelzı tábla felújítás, strand költségeirıl 
kérdezett. 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként kifejtette, vannak olyan kutak a strandon, amik még  
nem mőködıképesek, emiatt a központi vízvezetékrıl vételezik a hidegvizet a meleg víz 
hőtéséhez. 
 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztály vezetıje a feltett kérdésekre reagált. Az erdıtelepítéshez a 
pályázaton nyert, 2013. évi részt még nem kapta meg az önkormányzat. Az állam jelentıs 
támogatást ad útkarbantartás, útüzemeltetés címen, a Városi Közszolgáltató Intézmény 
megfelelı kiadásokkal le tudja fedni a feladatokat, természetesen külön lesznek választva a 
felújítási feladatok a kátyúzás és egyéb üzemeltetési feladatoktól.  
 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, hogy az OPS Kulturális Központ tetıfelújítására 
elegendı lesz-e a beállított összeg? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, a rendelkezésre álló árajánlat ismeretében lett 
meghatározva a tetı felújítás költsége, a lépcsı, feljáró javítása az intézmény 
költségvetésében  biztosított.  
 
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester határozati javaslatokat ismertetett, kérte azok 
megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
45/2014.(II.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi osztályát, építse be a 2014. évi költségvetésbe az átdolgozott rendelet-tervezetben, 
valamint a mőködési költségek leiratában kimutatott tételeket.  
Felelıs: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2014. februári bizottsági ülésekre 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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46/2014.(II.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Mezıberény 
város 2014. évi költségvetésében a fejlesztési, felhalmozási tartalékok - a képviselı-testület 
által már jóváhagyott konkrét projektek, valamint a Mezıberény Geotermikus 
energiahasznosítás II. ütem, a Wenckheim-Fejérváry kastély felújítás- a felhalmozási 
kiadások megfelelı sorain történjenek betervezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2014. költségvetés összeállítása 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
47/2014.(II.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Mezıberény 
város 2014. évi költségvetésében a kiadási részbıl törlésre kerüljön a kötvénytörlesztés és 
kötvénykamat fizetési kötelezettség.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2014. költségvetés összeállítása 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
48/2014.(II.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi osztályát, hogy a 45-47/2014.(II.04.)sz. határozatokban megjelöltek mentén 
dolgozza át a 2014. évi költségvetés tervezetét, figyelembe véve azokat a direktívákat, 
elıírásokat, melyeket a MÁK küldött meg az önkormányzat számára, illetve azokat a 
rendelkezéseket, amiket  a hamarosan megjelenı kormányrendelet fog elıírni  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2014. költségvetés összeállítása 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztály munkatársa tájékoztatásként közölte, fejlesztési 
pénzmaradvány emelése meg fog történni a geotermikus energiahasznosítás II. ütem (216 
millió Ft), a Wenckheim-Fejérváry kastély felújítás (91 millió Ft) megvalósítása érdekében. 
 
 
3./ Egyéb bejelentés 
     - tájékoztatás a megyei fejlesztési tervhez szükséges igazodás részleteirıl    
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a megyei fejlesztési tervhez, a 
területfejlesztési operatív programhoz összegezték a településektıl beérkezett 
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ötletjavaslatokat. Egy részét már szakértık átnézték, kérik, hogy február 10-ig, aki 
módosítással akar még élni, tegye meg. Véleménye szerint Mezıberény részérıl nincs indok 
változtatni az elküldött projektötleteken, a szakértık a napokban fogják átnézni, annak 
ismeretében lesz értelme dönteni, melyiknek milyen realitása lehet. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek  
 

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


