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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. február 24-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 
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

                        ( Kovács Edina az 1. napirend tárgyalásközben érkezett meg az ülésre.) 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, meghívottak, intézményvezetık, 

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket, intézményvezetıket, 
érdeklıdıket, a Kábel TV nézıit. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen van. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirend ismertetése elıtt kérte a jelenlévıket felállással 
tisztelegni a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére, melynek az emléknapja holnap, 
március 1-jén lesz. 
 
A jelenlévık felállva, néma fıhajtással emlékeztek. 
 
 
Siklósi István polgármester a megküldött napirendet ismertette, utolsó bejelentésként 
sürgısséggel kérte megtárgyalni a térfigyelı rendszer üzemeltetése elıterjesztést. Mezeiné 
Szegedi Erzsébet képviselı interpellációval élt, melyre a válaszadás is megtörténik. Tudatta, 
hogy a képviselık vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek eleget tettek, mindenki hiánytalanul 
leadta, és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság döntése értelmében, mindenki 
gyakorolhatja képviselıi jogait. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
52/2014. (II.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja 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     
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II/1. Beszámoló a 559/2013.(XII.20.) sz., 15/2014.(I.27.) sz., 16/2014.(I.27.) sz., 
17/2014.(I.27.) sz., 18/2014.(I.27.) sz., 19/2014.(I.27.) sz., 21/2014.(I.27.) sz., 
22/2014.(I.27.) sz., 23/2014.(I.27.) sz., 43/2014.(II.04.) sz., 44/2014.(II.04.) sz., 
50/2014.(II.12.) sz., 51/2014.(II.12.) sz., 20/2014.(I.27.) sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Pilismarót község támogatásáról szóló 291/2013.(VI.24.)sz. határozat végrehajtása    
II/3. Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom támogatásáról szóló 389/2013.(IX.30.)sz. 

határozat végrehajtása 
II/4. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 34/2006.(X.17.) MÖK: sz. rendelet módosítása      (464/2013.(XI.25.)sz. hat.) 
II/5. Cafetéria juttatás ellenırzése – 536/2013.(XII.20.)sz. határozat végrehajtása 
II/6. 2013. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatok 

támogatás pályázati ellenırzésének beszámolója 
II/7. 2014. évi sporttámogatás elosztása  
II/8. 2013. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenırzés tudomásulvétele, a 

Mezıberény Football Club és a Mezıberényi Kosárlabda Klub elszámolásának 
jóváhagyása (90/2013.(II.25.)sz.) 

II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása 

III/1. A 2014. évi költségvetés elıkészítése, elıirányzat rendezés     
III/2. A 2014. évi költségvetés rendelet-tervezete   

IV./ 25. éves Mezıberény Város 
V./ Értéktár bizottság beszámolója                     
VI./ Bejelentések 

VI/1. Hısök útja forgalmi rend egyirányúsítása 
VI/2. Bemutatkozás szlovákiai vendégcsalogató kiadványban  
VI/3. Zsidó temetı gondozása 
VI/4. Támogatás kérése emlékmő állítására a Holocaust 70. évfordulója alkalmából 
VI/5. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége tagság 
VI/6. Dr. Card Kft. ajánlata 
VI/7. Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 

sporttevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK. sz. rendelet 
módosítása 

VI/8. Mezıberény Város Önkormányzata ingatlanvagyonában történt változások 
VI/9. Az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19) számú önkormányzati rendelet 

módosítása 
VI/10. Gyermekek speciális étrendjének biztosítása 
VI/11. Hosszútóra vonatkozó együttmőködési megállapodás 
VI/12. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésre 
VI/13. Weboldal frissítése 
VI/14. Térfigyelı rendszer üzemeltetése (530-531/2013.(XII.20.)sz. hat.) (sürgısséggel) 
VI/15. Egyéb bejelentés 

Interpelláció- Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıtıl 
VII./ Zárt ülés 

VII/1. Ingatlan megvételre ajánlása az Önkormányzat részére 
VII/2. Szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély tárgyában benyújtott 

fellebbezés 
VII/3. Tízváros Alapítvány kérelme 
VII/4. Együttmőködési megállapodás mezııri szolgálat ellátására  
VII/5. Orvosi ügyelet 



 3 

VII/6. „Mezıberény Kálmán Fürdı szennyvíz kifolyási pontjainak optimalizálása” címő 
projekt keretében kivitelezı kiválasztása 

 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2014. január 27-i zárt ülésen, valamint a 2014. 
február 4-i és február 12-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
53/2014.(II. 24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. január 27-i zárt ülésen, 
valamint a 2014. február 4-i és február 12-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul veszi. 
 
(Kovács Edina képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 12 fı.) 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl       
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı, annyi kiegészítéssel, hogy  
- a decemberben betöréssel eltulajdonított 6 db motorfőrész visszaszerzését segítendıen 100 

eFt nyomravezetıi díjat lett kitőzve, de a felhívás a rendırség kérésére a nyilvánosságról le 
lett véve, további egyeztetések a holnapi napon történnek meg, 

- az alpolgármester asszony beszámolója a mai napra került kiosztásra, kérdés van-e a 
leírtakhoz?  

 
A képviselık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
54/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl     
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II/1. Beszámoló a 559/2013.(XII.20.) sz., 15/2014.(I.27.) sz., 16/2014.(I.27.) sz., 17/2014.(I.27.) sz., 

18/2014.(I.27.) sz., 19/2014.(I.27.) sz., 21/2014.(I.27.) sz., 22/2014.(I.27.) sz., 23/2014.(I.27.) 
sz., 43/2014.(II.04.) sz., 44/2014.(II.04.) sz., 50/2014.(II.12.) sz., 51/2014.(II.12.) sz., 
20/2014.(I.27.) sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 14 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: 
 
 
55/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 559/2013.(XII.20.) sz., 
15/2014.(I.27.) sz., 16/2014.(I.27.) sz., 17/2014.(I.27.) sz., 18/2014.(I.27.) sz., 19/2014.(I.27.) 
sz., 21/2014.(I.27.) sz., 22/2014.(I.27.) sz., 23/2014.(I.27.) sz., 43/2014.(II.04.) sz., 
44/2014.(II.04.) sz., 50/2014.(II.12.) sz., 51/2014.(II.12.) sz., 20/2014.(I.27.) sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
II/2. Pilismarót község támogatásáról szóló 291/2013.(VI.24.)sz. határozat végrehajtása  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy Pilismarót község polgármestere 2013. december 
11-én írt tájékoztató levelében részletesen beszámolt az árvízkárokra nyújtott támogatás 
felhasználásáról. A szakbizottságok a határozati javaslat elfogadását támogatták. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
56/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Pilismarót Község támogatással 
kapcsolatos elszámolását tudomásul veszi. 
 
   
II/3. Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom támogatásáról szóló 389/2013.(IX.30.)sz. 

határozat végrehajtása 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom elnöke, 
Komlóska polgármestere 2014. január 13-i keltezéső levelében megköszönte az adományt az 
Engesztelı Kápolna építéséhez, tájékoztatást adott a mozgalom céljainak megvalósulásáról, és 
fényképet is mellékelt a Mezıberény feliratú faragott kırıl. A végrehajtás tudomásulvételét 
kérte a képviselıktıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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57/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Világ Királynıje Engesztelı 
Mozgalom támogatásával kapcsolatos elszámolást tudomásul veszi. 
 
 
II/4. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 34/2006.(X.17.) MÖK: sz. rendelet módosítása      (464/2013.(XI.25.)sz. hat.) 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt a 
rendelet módosításáról, lényegi pontja az, hogy ha valaki indokolatlanul nem vesz részt 
bizottsági, testületi üléseken, akkor nem vehet fel juttatást az ülés után. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását kérte megszavazni, elfogadásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
7/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 

 
 az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
II/5. Cafetéria juttatás ellenırzése – 536/2013.(XII.20.)sz. határozat végrehajtása 
 
 
Siklósi István polgármester összegezve a leírtakat, a cafetéria juttatás ellenırzésének 
eredményét ismertette. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, kérésére történt a 
határozat meghozatala, a végrehajtása pedig azt tükrözi, hogy akik nem kapták meg a juttatást 
megkapták, ill. meg fogják kapni. Személyes megjegyzése, hogy egy dolgozó lett megemlítve 
a nevezett intémzénynél, de remélhetıleg a tudomására jutott  többi dolgozó is megkapta a 
juttatást.  
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, a félreértés talán abból adódik, hogy a testület a 
novemberi ülésen döntött a cafetéria forrásáról, így azok a dolgozók, akik korábban voltak az 
intézmény munkatársai, nem kaphatták meg ezt a szolgáltatást, nem volt jogalapja a 
kifizetésnek. 
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Észrevétel nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
58/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 536/2013.(XII.20.) sz. határozat 
végrehajtásáról (Cafetéria juttatás ellenırzése) szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
II/6. 2013. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatok 

támogatás pályázati ellenırzésének beszámolója 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a leírtak alapján 
beszámolt az ellenırzésekrıl. A támogatást kapott szervezetek dokumentációja a beadott 
anyagok alapján áttekintésre kerültek, ennek alapján lett 10 szervezet tételes ellenırzésre 
kijelölve. A bizottság az elszámolásokat rendben találta.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi Városi rendezvények és 
kulturális értékek teremtésének és nemzetközi kapcsolatok támogatása pályázatok 
elszámolásának ellenırzésérıl készült beszámolót tudomásul veszi. Köszönetet mond az 
egyesületeknek, intézményeknek a 2013. évben végzett munkájukért. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014. február 24. 
 
 
II/7. 2014. évi sporttámogatás elosztása 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja elmondta, az egyesületek 
adatszolgáltatásai alapján történik a sportra fordítható összeg elosztása a helyi sportrendelet 
értelmében. Az elmúlt évhez képest %-osan bıvült az elosztható pénz. Az Oktatási és 
Kulturális Bizottság által átdolgozott táblázat alapján történik meg az elosztás. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke felvetette, hogy a 
költségvetés szöveges részében, a 7. oldalon a sporttevékenységre összesen 4.860 eFt 
szerepel, azonban az új táblázat szerint 5.760 eFt kerülne szétosztásra A Football Clubnak az 
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elızı évben nyújtott 900 eFt elıleg adásánál nem lett kimondva, hogy ezzel az összeggel a 
jövı évi költségvetés sportalapja megemelésre fog kerülni. A határozat szerint az ezévi 
támogatásukból kellene levonni az összeget. Miért kell most növelni a sportalapot? Ez nem a 
takarékosság irányába megy.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a sportegyesületeknek nem lesz több pénz 
kiosztva a 4.860 eFt-nál. A 900 eFt-ot nem adta vissza a Football Club, ezért amikor az 
elosztás történik, az 5.760 eFt-ból kell számolni és csak a Football Clubtól kerül elvételre a 
900 eFt. 
 
 
Harmati László képviselı meglátása szerint, 4.860 eFt a sportra fordítható összeg, ez kerül 
szétosztásra különbözı szempotok, pontrendszer szerint, és az így kiosztott támogatásból 
kerül visszavonásra a fotbalistáktól a 900 eFt. A pénzügyi osztály megerısítését kérte. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, az elmondottak alapján bőntetve lennének a többi 
sportegyesületek is. Az 5.760 eFt pedig még mindíg nem éri el a korábbi években nyújtott 
támogatások összegét.  
 
 
Hidasi Zoltán a pénzügyi osztály munkatársa válaszként elmondta, az új táblázat szerinti 
korrekció elvégzésével, jó lesz az összeg beállítása. A levezetés ha elfogadásra kerül, 4.860 
eFt kerül beállításra a bizottság által meghatározott szerkezetben. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint a pénz elosztása sávokban történik, külön a 
szabadidısport, külön az egyesületek. A számítás pedig egyben történik, a költségvetésben 
nem úgy van elosztva, hogy a  sportalapra van 4.860 eFt, hanem a tavalyi évnek megfelelıen 
a DSE-nek van 486 eFt, és onnan levonva a versenysportra kiállított maradék összeg. Ám ezt 
így nem lehet számolni, mivel a rendelet mást mond, de a végösszeg, a sportalapra fordítható 
összeg ugyanaz az egésznek. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a pénzügy megerısítését 
elfogadta nem értve a számszaki dolgokhoz. Személy szerint  azt látja, ebben az évben 
emelkedett az az összeg, ami a sportra fodítható, valamint az látszik, hogy az MFC adóssága 
nem terheli a többi egyesületet,  így vissza tudja fizetni a költségeit, a többi egyesület érdeke 
nem lesz sértve. Összesenjében a 900 eFt-tal többet kaphatnak a sportegyesületek, többek 
között az MFC is. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kitartott amellett, hogy a 
többi egyesület nem lenne büntetve azzal, ha 486 eFt  lenne kiosztva, a fotbalistáktól lenne 
elvéve a 900 eFt. A leírt anyaghoz az a döntés hiányzik a testület részérıl, hogy 900 eFt-tal 
megemeli a sportalapot. Megszavazta volna személy szerint is, de ha jó így a kimutatás, 
elfogadja. 
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Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja szerint virtuális kimutatás a 
900 eFt, tavaly megkapta az MFC az idei évi költségvetés terhére. Az idei évben 4.860 eFt 
“valós” pénz van elkülönítve, a 900 eFt miatt 5.760 eFt. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
60/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évben a költségvetésben 
biztosított- és annak elfogadása után - sportra fordítható támogatás felosztását, az 
elıterjesztéshez mellékelt táblázat szerint tudomásul veszi 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: 2014. február 24. 
 
 
II/8. 2013. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenırzés tudomásulvétele, a 

Mezıberény Football Club és a Mezıberényi Kosárlabda Klub elszámolásának 
jóváhagyása (90/2013.(II.25.)sz.) 

 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
ellenırzések során mindent rendben talált és elfogadásra ajánlja bizottsága a határozati 
javaslatokat. 
 
 
Siklósi István polgármester a három határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
61/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által ellenırzött Mezıberényi Football Club 2013. évi sporttámogatások felhasználásáról 
szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond a sportegyesület 
vezetıinek és tagjainak a 2013. évben végzett munkájáért és további eredményes szereplést 
kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014. február 24. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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62/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által ellenırzött Mezıberényi Kosárlabda Klub 2013. évi sporttámogatások felhasználásáról 
szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond a sportegyesület 
vezetıinek és tagjainak a 2013. évben végzett munkájáért és további eredményes szereplést 
kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014. február 24. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
63/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi sporttámogatások 
felhasználásáról szóló, 10 sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 
tudomásul veszi. Köszönetet mond a sportegyesületek vezetıinek és tagjainak a 2013. évben 
végzett munkájáért és további eredményes szereplést kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014. február 24. 
 
 
II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az írásos beszámolót 
ismertette. Nagyban lecsökkent a bizottság munkája, több döntési jogkör átkerült 
polgármesteri hatáskörbe. Az elıirányzat akkor lesz érvényes, amennyiben a 2014. évi 
költségvetés elfogadásra kerül. 
 
 
Siklósi István polgármester arról számolt be, hogy az elızetesen tervezett adatok alapján 
január végéig az idıarányos felhasználás szabálya minden ellátásra betartásra került. A 
temetési kölcsönöknél a tervezettnél kicsit magasabb összeg került kiosztásra. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester mindkét beszámoló elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
64/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (2014. január 1. – 
2014. január  31.) szóló beszámolót elfogadja. 
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III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása 
 
 
III/1. A 2014. évi költségvetés elıkészítése, elıirányzat rendezés    
 
 
Siklósi István polgármester elsıként  a költségvetést érintı elıirányzat rendezés két határozati 
javaslatát kérte meghozni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
65/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 554/2013.(XII.20.) sz. határozatát 
(hulladékkezelés) hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal. 

 
 

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
66/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi a Békés-Manifest Kft 
ügyvezetıjének a 2014. évi költségvetési tervezetét. A településen a lakossági kommunális 
hulladékkezelés kötelezı közszolgáltatás folyamatos fenntartásának biztosítása érdekében a 
képviselı-testület a Város 2014. évi költségvetésében a szükséges pénzügyi fedezetet : 29 804 
132 Ft-ot, a feladatra tervezett többlet dologi kiadás formájában biztosítja a Békés-Manifest 
Kft. részére. A szükséges pénzügyi fedezetet a Békés-Manifest Kft kizárólag közszolgáltatás 
során Mezıberényben keletkezett mőködési hiányának kompenzációjára fordíthatja.  
A többlet kiadás 2014.évi (részbeni) várható megtérüléseként realizálandó bevételt a 
képviselı-testület a Város 2014 évi költségvetésben, központi forrásból származó mőködési 
célú támogatási bevételként állítja be: 20000 E Ft-os elıirányzattal. 
Amennyiben a többletkiadások ellentételezésére biztosított, központi támogatás nem 
közvetlenül Mezıberény önkormányzata részére kerül folyósításra, hanem a szolgáltatón 
keresztül,/ .„A hulladéklerakási járulék megfizetésérıl és felhasználásának céljairól” szóló 
318/2013. (VIII. 28.) kormányrendelet alapján vagy más központi forrásból támogatásban 
részesül/akkor a Békés-Manifest Kft. köteles Mezıberény önkormányzata részére átutalni a 
támogatást.  
Határidı: Intézkedésre azonnal, végrehajtása folyamatos  
Felelıs: polgármester, Békés-Manifest Kft. ügyvezetı 
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III/2. A 2014. évi költségvetés rendelet-tervezete   
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy minden évben komoly feladatot jelent az 
önkormányzatok számára a költségvetés megtervezése, elfogadása, hiszen arányokat kell 
meghatározni, konkrét pénzekrıl kell dönteni. A költségvetésben a bevételi és kiadási oldal 
azonos összeggel került megállapításra 3.592.515 eFt-ban. Nagymértékben köszönhetı a 
költségvetés egyensúlyba kerülése az intézmények hozzáállásának, saját kiadásaikat újra 
tudták gondolni, és önmérsékletet tanúsítottak. A hivatal pénzügyi osztálya is sokat dogozott, 
komoly nehézségeket okozott a többszöri átszervezés, utolsó pillanatban érkezett központi 
elıírások. Az idei évre alapvetıen változott a költségvetés szerkezete. A saját bevételek közül 
–amelyek döntı részt a helyi adók-, a gépjármőadónak csak kisebb része (40%) használható 
fel helyben, sajátforrásként. Megnövekedtek ugyan a feladatalapú támogatások, amik a 
korábbi normatívák helyett vannak, de minimálisra csökkentek az adóerı képesség alapján 
megítélt támogatások és megszőnt az SZJA visszaosztott része. A támogatások címkézetten 
érkeznek, ami néhány területen akár több is lehet, mint ami a feladatellátáshoz feltétlenül 
szükséges lenne, de nem átcsoportosítható az ellátandó feladatok között. Amennyiben nem 
használja fel az önkormányzat, vissza kell utalni az államnak, így ezeken a területeken nem 
segíti a finanszírozás a takarékos gazdálkodást. Kiadásoknál elsıdleges szempont volt, hogy 
az intézmények mőködıképességüket megırizzék, finanszírozásuk a költségvetés közel 30%-
át teszi ki. Az idei évben olyan intézkedésekre készteti az állam az önkormányzatokat, hogy 
fejlesztési tartalék képzése nem célszerő, így a források hozzá lettek rendelve már eltervezett 
fejlesztésekhez, amelyeket pályázati források igénybevételével kíván megvalósítani az 
önkormányzat. A közel 600 millió Ft fejlesztési összeg azt bizonyítja, hogy nem lett felélve a 
kötvénybevétel, kizárólag arra lett használva, amire eredetileg is rendelve volt. A 
közalkalmazottak körében 6 havi cafetéria juttatás került betervezésre, melyet januártól 
visszamenıleg is megkaphatnak a dolgozók, amennyiben a költségvetés elfogadásra kerül. Az 
idei évben kicsit több jut a civilek támogatására, közelít a 2011-es szinthez a rendezvények és 
nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt pályázatokon, és a sportalap is nıtt. Fejlesztések, 
felújítások is betervezésre kerültek, melyeket tájékoztatás érdekében felolvasott. Új elemként 
került betervezésre a költségvetésbe az a 10 millió Ft-os alap, amely a munkahelyteremtés és 
megtartás, valamint a vállalkozások utófinanszírozott pályázatainak megelılegezésére szolgál.  
Vitára bocsátotta az anyagot. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta, a pénzügyi osztály jelezte ülésükön, hogy a számok már nem fognak változni, de 
néhány szerkezeti módosítás fog történni. Új elemként érdemesnek tartotta megjegyezni, hogy 
munkahelyteremtésre, munkahelymegırzésre 10 millió Ft lett biztosítva, a kidolgozást majd a 
hivatal fogja elvégezni, de akkora összeget érdemes meghatározni támogatásként, amivel 
érdemes munkahelyet teremteni. A 6 havi cafetéria betervezése örvendetes. Buktató is lehet a 
költségvetésben, mivel mintegy 20 millió Ft tartalék van csak betervezve. Látható az is, hogy 
50 millió Ft van betervezve mőködési forráshiányra, amit várhatóan majd a kormány 
kompenzálni fog még ez évben. Hiányt sem, és hitelt sem lehet beállítani a költségvetésbe. A 
tervezett beruházások nagy része remélhetıleg meg fog valósulni, tudni kell, hogy forrásuk a 
kötvény bevételi része. Azzal, hogy átvállalta a kormány az adósságot, utólag így nem volt 
rossz üzlet a kötvénykibocsátás. Véleménye szerint néhány kiadást nem kellett volna 
megemelni: a sporttámogatás is csak meg lett emelve, az iparőzési adó 1%-ával eléri már a 
civil támogatás is a 2011. évi szintet. Lehet nem kellett volna 1 millió Ft-ot beállítani az 
Értéktár Bizottság mőködésére sem, munkájukat segíti az OPSKK.  
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Összességében azért a költségvetést jónak, tarthatónak ítélte meg, egy-két buktató van benne, 
de egy takarékos és költséghatékony gazdálkodással ez a költségvetés tartható. 
 
 
Siklósi István polgármester reagált az elhangzottakra. Azzal, hogy több minden lett 
megemelve azt mutatja, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott az elızı években is a 
rendelkezésre álló forrásokkal, így a kötvénnyel is. Az adósságátvállalásról szóló háromoldalú 
szerzıdés várhatóan mindenki részérıl aláírásra kerül február 28-ig, és ezzel a város 
megszabadul az 1 milliárd Ft-os kötvény visszaváltásának terheitıl. A kötvény helyzetét a 
rendszerváltás alkalmával bekövetkezett helyzethez tudta hasonlítani, 25 évvel ezelıtt is 
nagyobb hitelállománya volt az önkormányzatnak, szerencse volt az állam döntése mindkét 
esetnél. Most a kötvény esetében az önkormányzat több mint 220.124.530 Ft-ot már 
hiteltörlesztésre visszafizetett, a kamatoknál még „pluszban vagyunk”, de az összes költség, 
illetve a svájci frank és forint közötti árfolyam veszteség miatt összességében már 22,5 millió 
Ft-nyi veszteség jelentkezett volna, ha nem „számoljuk azt”, hogy itt maradt 600 millió Ft. 
Szerencse mindenképpen azért van, mert az állam elvitte az adósságot. 1993-ban 83 millió Ft-
nyi kötvénye volt a városnak, abból 67,5 milliónak nem volt fedezete, de az elsı 
demokratikusan választott kormány vis-major támogatásként 40 millió Ft támogatást nyújtott 
az önkormányzatnak. A 2008-ban kibocsátott 1 milliárdos kötvény okán sok tárgyalást 
folytatott, különös tekintettel annak pénznemére vonatkozóan. A kötvény kibocsátásából 
eredı adósságállomány kisebb része visszavásárlással + kamatfizetéssel lett rendezve, míg a 
nagyobb részétıl az állam átvállalása szabadította meg az önkormányzatot. Utólag úgy tőnik, 
hogy nagyon bölcs dolog volt a kötvény kibocsátása, de ezelıtt 1-2 két évvel jelentıs terhet 
rótt az önkormányzatra.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a költségvetést elfogadásra ajánlotta, megjegyezve, hogy a 
városnak kétszer ekkora összegő költségvetése is volt már, valószínőleg akkor több beruházás 
volt, de azóta viszont nagyobb intézményeket érintı átszervezések történtek. Mezıberényben 
legnagyobb munkáltató az önkormányzat, melyet ismertetett a leírtak szerint. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezetet feltette szavazásra. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
                8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 

 
 Mezıberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte az intézmények vezetıinek, gazdasági 
szakembereinek, valamint a pénzügyi osztály dolgozóinak a mértéktartó tervezést, valamint 
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azt, hogy a többszöri áttervezésben sem vesztek el. Véleménye szerint a most elfogadott 
költségvetés egész év során vállalható és teljesíthetı lesz. 
 
 
IV./ 25. éves Mezıberény Város 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a 25 évvel ezelıtti 
eseményre emlékezett. 1989 Mezıberény életében nem csak a rendszerváltást hozta, hanem a 
várossá avatást is. Az 1723-tól kezdıdıen többször is használta a város nevet Mezıberény, 
holott erre nem volt jogosultsága. 1989-ben már megfelelt az elıírásoknak, egy nagy gond 
volt, a szükséges törvény nem foglalkozott azzal, hogy milyen városhálózat létezik 
Magyarországon, milyen alakult ki az Alföldön. Mezıberény nevét országosan a két kötetes 
Mezıberény könyv megjelenésével ismerték meg, majd az 1976-ban megjelent Mezıberény 
helye és szerepe a dél-alföld településrendszerében kiadvány, ami próbált választ adni a 
várossá nyilvánítást segítendıen. Dr. Tóth József kutató sokat tett a koordinált fejlesztésért. A 
településeknek ebben az idıszakban fontos volt a városi rang, pénzzel is járt. Mezıberény 
Nagyközség a 19/1984.(V.30.) számú Tanács határozata alapján a várossá nyilvánítására 
vonatkozó, a VB által készített pályázatot felterjeszti a Békés Megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottságához, és kéri, hogy támogató határozatával tegye lehetıvé a pályázat benyújtását. Az 
összes közremőködı munkáját köszönet illeti. Négy évvel késıbb megszületett a várossá 
nyilvánításról az elnöki tanács határozata, és 1989. március 1-vel Mezıberényt várossá 
nyilvánították. A gazdasági elınyöknek nem sokáig örülhetett a város, mert a 
rendszerváltással elszálltak, de végig gondolható, haladt-e elıre a világ. Azok munkáját, akik 
a várossá nyilvánításért dolgoztak, azóta fejlıdéséért tettek, köszönet illeti. 
Tájékoztatásként a kiosztott programtervet olvasta fel: Események a várossá nyilvánítás 25. 
évfordulója jegyében. Kérte a rendezvényterv elfogadását a testület részérıl. 
 
 
Siklósi István polgármester a március 1-jei programra, Mezıberény város 25 év és tovább 
címő konferenciára hívta fel a figyelmet, pontosítva az elıadók névsorát. A fiataloktól azt 
kérte, hogy olyan dolgokat próbáljanak felvázolni, amik elırevihetik a várost abba az irányba, 
amirıl valamikor az elıdök is beszéltek, amikor a Mezıberény a helyét keresı kis város 
könyvet és egyéb kiadványokat is megjelentettek, nem konkrétumokban gondolkodva, hanem 
elsısorban irányokat megszabva, merre érdemes mozdulni. Emlékezve, nagyon sokan 
dolgoztak azért, hogy Mezıberénybıl város legyen, az egész város tett azért, hogy 
megjelenésében is lehessen azt nyújtani, amit egy várostól elvártak abban az idıben. 
Dolgoztak a Mezıberénybıl elszármazottak, elsısorban az akkor már létezı és igen aktív 
Budapesti Baráti Kör. Dolgoztak a helyi közélet képviselıi, tanács és végrehajtó bizottsági 
tagok, termelıegységek vezetıi és munkatársaik, a hivatal apparátusa, a helyi jogászok, az 
akkori civilek, és sokan mások. Nagyon sokat segítettek a Békéscsabán dolgozó magasabb 
beosztásban lévı személyek, valamint a földrajzkutató munkatársai. Olyan számtalan sok 
embernek tartozik az utókor, hogy azt nagyon nehéz lenne összegyőjteni, felsorolni. Név 
szerint 5 embert nevezett meg: Szőcs Lajos volt tanácselnök, Dütsch Zsolt volt 
gimnáziumigazgató, akik már elhunytak, és akiknek még személyesen is átadható a köszönet: 
Zolnai László a volt városi pártbizottság titkára, Magyar Pál az akkori parlamenti képviselı, 
Nagy Ferenc a volt hazafias népfront helyi elnöke. İk valamennyien a politikai változásoktól 
függetlenül, a mai napig köztiszteletben állnak, a város lakóinak többsége emberként jó 
szívvel emlékezik tevékenységükre. Megköszönte tevékenységüket, „nekünk egy olyan 
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települést hagytak itt, amire büszkék lehetünk és aminek a tovább építése a mi feladatunk és 
kötelességünk”.  
 
 
Kiegészítés nem hangzott el, a polgármester kérte a napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
67/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a várossá nyilvánítás 25. 
évfordulójának méltó megünneplését és a tájékoztatót, az esemény- és rendezvénysorozat 
tervezetét tudomásul veszi.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Értéktár bizottság beszámolója   
 
 
Körösi Mihály képviselı a Települési Értéktár Bizottság elnöke ismertette a bizottság 
beszámolóját, létrehozása azzal a céllal történt, hogy a településen fellelhetı nemzeti értékek 
adatait tartalmazó győjtemény létre jöjjön. Adatlapokon benyújtott javaslatokat az értéktár 
bizottság megvizsgálja, szavazással dönt befogadásáról. Az elfogadott értékeknek a haszna 
kettıs, egyrészt a településhez való kötödést segíti, másrészt gazdasági elınye is lehet a 
munkának. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára már évekkel ezelıtt 
felismerte a jövı nemzedéke számára megırzendı értékek fontosságát és ezért az „MBER” 
helyismereti adatbázis létrehozásával megteremtette a most kialakítandó értéktárnak is az 
alapjait. Köszönet érte.  
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Települési Értéktár Bizottságnak, 
amely a javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, majd dönt a Települési Értéktárba történı felvételrıl vagy a felvétel 
elutasításáról, döntésérıl a javaslattevıt írásban értesíti. A települési értéktárba felvett érték a 
megyei értéktárba történı megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti 
értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.  

Elég jelentıs mennyiségő papírmunkát igényel a javaslattétel, az OPSKK munkatársa 
segítséget nyújt, igaz csak e hónap végéig, mert utána már nem lesz pénzügyi keret ennek a 
munkatársnak a fizetésére. 
Jó példaként említendı, hogy a városban mőködı szervezetek közül a Mezıberényi 
Népfıiskola Alapítványtól is érkeztek ajánlások. A Népfıiskola célja között szerepel a helyi 
mővészek, alkotók, kézmővesek tevékenységének bemutatása, tudásuk átadása a felnövekvı 
nemzedéknek. Hozzájuk is lehet fordulni segítségért. Az Alföld Turista Egyesület már 
hagyományosnak számító, ismert rendezvényekrıl nyújtott be ajánlást, de érkeztek 
magánszemélyektıl is értékes javaslatok. 
Az adminisztratív munka elég bajosan folyik, igen sok idıt vesz igénybe. Megköszönte a 
bizottság két tagjának, valamint az OPSKK és Polgármesteri Hivatalban dolgozó két személy 
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segítı munkáját, akik idıt, fáradságot nem kímélve részt vesznek akár több ülésen is, hogy 
gyorsabb legyen az elırehaladás. Kérte a határozati javaslatuk tudomásulvételét. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a bizottság két jelenlévı tagját, Kovácsné Nagy 
Krisztinát és Kisari Miklóst. Korábbi felvetésre elmondta, hogy a költségvetésben szerepel az 
értéktár bizottság eszközeire 1 millió Ft. Ezt az összeget meg kívánja spórolni az 
önkormányzat azzal, hogy a mővelıdési központ dolgozik egy támogatást kiváltó pályázaton.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bizottsága 
támogatásáról számolt be, köszönet munkájukért. Felsorolta a különbözı szakterülető 
kategóriákban beadott értékeket a hallgatóság tájékoztatása érdekében. Kérdése, van- e 
folyamatban még ajánlás? Személy szerint a berényi kolbászt hiányolta. 
 
 
Körösi Mihály képviselı a Települési Értéktár Bizottság elnöke a feltett kérdésre igen választ 
adott, számos megkezdett munka van, amit be lehetne sorolni. A város honlapján tájékozódni 
tudnak az érdeklıdık a bizottság munkájáról. 
 
 
Siklósi István polgármester reményét fejezte ki, hogy mindig újabb és újabb értékek fognak 
teremtıdni Mezıberényben. A bizottságnak további eredményes munkát kívánt. A beszámoló 
elfogadását szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
68/2014.(II.24.)sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Beszámoló a Települési Értéktár 
Bizottság végzett munkájáról” szóló beszámolót tudomásul veszi.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014. február 24.  
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
VI/1. Hısök útja forgalmi rend egyirányúsítása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, ötletként merült fel, hogy a városközpont parkolási 
lehetısége bıvítésére a Hısök útja egyitányúsításával parkolókat lehetne kialakítani a 
kastélytól indulva párhuzamosan az úttesttel, valamint a játszótér környékén negyvenöt fokos 
beállással. Bizottsági üléseken kisebb nagyobb vitákkal a nemleges válasz mellett döntöttek. 
Személy szerint továbbra is fenntartja, hogy a városközpont parkolóhely bıvítésére ezen a 
területen nyílik lehetıség. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága nemleges 
döntését tolmácsolta. A parkoló valóban kevés a városközpontban, de vannak olyanok, 
amelyek nincsenek messze, mégsem veszik igénybe, pl. Széchenyi utca, Békési út belsı 
udvari része. A Hısök útja 7 m széles útját a sportpályára, ligetbe, laposi kertekbe, Kereki 
utcára  közlekedık használják, buszforgalom is van. Attól nem zárkóznak el,hogy az úttest 
mellett, padkára leállósáv kerüljön kialakításra egy lakóövezet tábla kihelyezésével, vagy a 
játszótérhez fekvırendır elhelyezésével. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról 
számolt be, hogy bizottsága 2:1 arányban támogatta az elgondolást, de azóta mint támogató 
revidiálja álláspontját, semmiképpen nem támogatja az egyirányúsítást, más megoldás legyen 
keresve parkolóhelyek létesítésére. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı sem támogatta az egyirányúsítást. Igaz, parkolókra szükség lenne, 
nehéz a fıtéren szabadhelyet találni. A Spar annak idején megvette az ingatlant, de a 
hozzávaló parkolót nem. Ösztönözni kellene, a központban van egy pár rossz állapotban lévı 
ingatlan, ahol parkolót építhetnének. A városháza mögött sincs kihasználva a parkoló. A 
Hısök útja nem segítene a helyzeten, az is távolabb van a központtól. 
 
 
Halász Ferenc képviselı sem látta értelmét az egyirányúsításnak. A laposi kertbıl 
közlekedıknek nagy kerülı lenne ennek az útszakasznak a kikerülése. 
 
 
Barna Márton képviselı kifejtette, a játszótér miatt gondolkodott az egyirányúsítás 
megvalósításáról, de a parkolás miatt már nem jó az ötlet. 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy a Kossuth tér 13. szám alatt lakók 
sérelmezték, hogy nem parkolhatnak a ház elıtti részen, akkor egy-két képviselı másként 
nyilatkozott. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság módosító javaslatát bocsátotta szavazásra.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
69/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem tartja indokoltnak a Hısök útja 
forgalmi rendjének egyirányúsítását.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester megítélése szerint a késıbbiekben még biztos vissza kell térni 
parkolók létesítésére, ha nem is ezen a területen. Az egyirányúsítás nem elvetendı, ha annak 
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van megfelelıen értelme, és nem biztos, hogy a Volánhoz kell igazítani az elképzelést, hanem 
egy városi közlekedési koncepció mentén megtervezni. 
 
 
VI/2. Bemutatkozás szlovákiai vendégcsalogató kiadványban  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a szakbizottságok nem 
javasolták élni a lehetıséggel. Az „A” határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
70/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Nógrád Megye 
Önkormányzata Sajtóiroda szlovákiai vendégcsalogató kiadványra vonatkozó megkeresést, de 
a szőkös anyagi források miatt nem kíván élni az ajánlattal. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/3. Zsidó temetı gondozása 
 
 
Siklósi István polgármester Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere 
megkeresését ismertette, melyben a zsidó temetı rendbetételére hívta fel a figyelmet. 
Válaszlevélben jelezte, hogy a temetıt a Városi Közszolgáltató Intézmény tartja rendben, a 
rendbetételhez ısszel önkéntesek is besegítettek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
71/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Vantara 
Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének írt válaszlevelét a zsidó temetı 
rendbetételére vonatkozóan.  
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: azonnal 
 
 
VI/4. Támogatás kérése emlékmő állítására a Holocaust 70. évfordulója alkalmából 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az elıterjesztést az emlékmő felállításáról. Terv szerint 
a békéscsabai emlékmőre felkerülne az összes Békés megyei áldozat neve. A Mezıberénybıl 
elhurcolt áldozatok száma 135 fı, a nevek megjelenítéséhez arányosan 1.101.735,- Ft 
hozzájárulást várnak. Bizottságok a „C” határozati javaslatot támogatták, annyi módosítással, 
hogy összeg meghatározása nélkül a mezıberényi emlékmő felújítása történjen meg. 
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Körösi Mihály képviselı jelezte, hogy az emlékmő hátlapján az I. Világháborúban elhalt 
zsidó áldozatok nevei vannak feltüntetve. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosított határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
72/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés megyei Holocaust 70. 
évfordulója alkalmából készítendı emlékmő felállításához nem kíván anyagi támogatást 
nyújtani, a Békéscsabai Zsidó Hitközség által kalkulált összegbıl a saját, mezıberényi 
emlékmő felújítására fordít.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint, ill. értesítésre azonnal 
 
 
 
VI/5. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége tagság 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az önkormányzati szövetség célja a kerékpárosok 
helyzetének javítása országszerte a megfelelı létesítmények kialakításával és kerékpárosbarát 
intézkedésekkel. Eredetileg nem gondolta támogatandónak a tagságot, de felülvizsgálva 
eredeti elképzelését, az önkormányzat legyen benne a szervezetben. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága elutasító 
döntését ismertette. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsága javasolta 
a tagságot, pluszpontokat jelenthet kerékpárút projekteknél. 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja is a lehetıség miatt 
szavazott másként bizottsági társainál. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát, a „B” határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
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73/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. kifejezi csatlakozási szándékát a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez 
(KETOSZ), az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a KETOSZ Belépési Szándéknyilatkozat és az Adatlap aláírására; 
2. felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetségében (KETOSZ) az Önkormányzatot teljes képviseleti jogkörben képviselje; 
3. vállalja a tagsággal járó 3 Ft x lakosszám évi tagdíj megfizetését, azt a költségvetésébe 
betervezi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: aláírásra azonnal, a tagdíj biztosítására és befizetésére minden év áprilisban 
 
 
VI/6. Dr. Card Kft. ajánlata 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt a felajánlott lehetıségrıl. A kártya tartalmazza 
tulajdonosának egészségügyi adatait, ajánlóik szerint sürgıs esetben akár életmentı is lehet. 
Véleménye szerint egy újabb kártya lehetıségétıl nem várható, hogy mindig kéznél lesz.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az elmondottakkal 
egyetértett. A papíralapú kártyán nem sok minden található, bizottsága nem támogatta az 
ajánlat igénybevételét.  
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet, magánszemélyként, vállalkozásként 
megteheti bárki a kártya igénylését, a hivatal megadja az elérhetıségi címet, de az 
önkormányzat ezt szervezetten nem kívánja megtenni.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
74/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Dr. Card Kft. ajánlatát, 
de forráshiány miatt nem kíván élni az egészségügyi információs rendszer lehetıségével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/7. Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 

sporttevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK. sz. rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy a rendelet melléklete kiegészül egy ponttal, 
mivel a Horgász Egyesület kérte felvételét, hogy ık is kaphassanak majd sporttámogatást.  
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Siklósi István polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátotta. 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 
9/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység 

támogatásáról szóló  24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
VI/8. Mezıberény Város Önkormányzata ingatlanvagyonában történt változások 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tudatta, hogy a tavalyi év során lett elkülönítve egy jelentısebb 
összeg kataszter nyilvántartás megújítására. A tételes kimutatás elıterjesztésre került. 
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, sok hiányosság volt a nyilvántartásban, 
komoly összeggel növekedett az önkormányzat vagyona. A határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
75/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzat vagyonában történt 
változásokkal egyetért és jóváhagyja azt. A Képviselı-testület utasítja az illetékes vezetıket, 
hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló beszámolóban, illetıleg a 
zárszámadás során keletkezı dokumentumokat, adatszolgáltatásokat ezen változások 
beépítésével készítsék el.  
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/9. Az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19) számú önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban megkérdezte, a 683/4 hrsz-ú szántó mővelési ágú területet nem kellene 
átminısíteni, mivel a temetı bıvítése történik meg ezzel a területtel. 
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Siklósi István polgármester válaszként közölte, a rendezési terv módosításával történik meg a 
jelzett átminısítés. Az idei évben még nem lesz temetés ezen a területen, nem sürgıs. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester rendeletalkotást kért, melynek 
elfogadásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
10/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 16/2007. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
VI/10. Gyermekek speciális étrendjének biztosítása 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója beszámolt arról, hogy a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése óta megpróbálta felkeresni a Békési Élelmezési 
Központot, kiderült, ilyen néven nincs is intézmény. Tájékozódás után eljutottak egy békési 
önkormányzat által üzemeltetett konyhához, ott maximum 20 fıt vállalnának, és csak ebédet 
szolgáltatnának, nem vállalva a kiszállítást. Felmérték, hogy a szociális otthonokkal együtt 
40-45 fı az a létszám, akit érintene a speciális étkeztetés. Azt nem lehet tudni, hányan is 
vennék igénybe. Keresve, hogy kiszállítással ki vállalná az ellátást, egy békéscsabai céghez 
jutottak. İk minden étkezést tudnak vállalni, nincs felsı létszám se, és bizonyos létszám után 
ki is hordanák az ételeket. A határozati javaslatot annyiban kéri módosítani, hogy ne legyen 
nevesítve a békési élelmezési konyha, valamint felnıttek étrendjének biztosítása is intézve 
legyen. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megköszönte az 
újabb információt, bizottsága évek óta szeretette volna elérni, hogy történjen ilyen 
szolgáltatás. A felmérés pontosan történjen meg a továbbtárgyalás érdekében. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, sok mindent kell még egyeztetni, de a békéscsabai 
cég 12 féle menüvel adta le ajánlatát, tárgyalni fognak. A határozati javaslatot az elhangzott 
módosítással szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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76/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a speciális étkezési igényő gyermekek 
és felnıttek étrendjének biztosítása érdekében megbízza a polgármestert, hogy az ellátást a 
Városi Közszolgáltató Intézményen keresztül szerzıdje le és szervezze meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/11. Hosszútóra vonatkozó együttmőködési megállapodás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Felülvizsgálva a korábbi 
megállapodást, ezentúl egy közös turisztikai célú hasznosítás történik. A horgászok egy víztér 
kódot kapnak, innentıl lesz igazán horgászvíz a Hosszútó. Az idei évben is már jelentıs 
mennyiségő halállományt telepítettek a tóba. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a 
határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
77/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a Hosszútó turisztikai célú közös hasznosítása 
érdekében az Mezıberény Város Önkormányzata (5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.) és a 
Mezıberény Horgászok Egyesülete (5650 Mezıberény, Petıfi u. 8.) kötendı együttmőködési 
megállapodást elfogadja és jóváhagyja melynek értelmében az együttmőködési megállapodás 
2014. március 1-tıl 20 évre terjed ki. 
Felelıs: Siklósi István polgármester,  
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/12. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésre 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén részt vett 
az ajánlattevı Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. képviselıje, elmondta a lehetıségeket. 
Nagyobb megtakarítás érhetı el a gázenergiában, probléma annyi, hogy nem tud az 
önkormányzat csatlakozni ahhoz a körhöz, akik már július 1-tıl új beszerzésbe kezdenek. 
Október 1-tıl lesz rá lehetıség, talán nagyobb eredmények érhetıek el, hiszen versenypiaci 
keretek között történne meg a gázbeszerzés. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy a 
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. képviselıje Szilágyi Szabolcs tájékoztatást adott arról, 
hogy már több gázbeszerzést bonyolítottak le és nyertek is. A határozati javaslatot annyi 
módosítással javasolják megszavazni, hogy a 2014. július 1. helyett 2014. október 1. a helyes 
idıpont, valamint nem szerzıdések, hanem szerzıdés aláírása történjen meg.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
78/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város  Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
Mezıberény Város  Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2014. október 1-tıl 
2016. október 1-ig tartó szerzıdéses idıszakra a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az 
elfogadó nyilatkozatokat aláírja.  
Mezıberény Város  Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt 
követıen az energia kereskedelmi szerzıdés aláírására is. 
A szerzıdés megkötése a Polgármesteri Hivatal feladata.  
Határidı: Siklósi István polgármester 
Felelıs: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/13. Weboldal frissítése 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a honlap frissítése, újítása vált szükségessé (pl. 
választási menüpont, vállalkozások menüpont, képgaléria számának növelése adott oldalon), a 
felkérésre a honlap készítıje, Szalai Barna megküldte erre vonatkozó árajánlatát. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatta az összeg megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
79/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szalai Barna egyéni vállalkozótól a 
www.mezobereny.hu weboldal frissítését 45.000,-Ft + ÁFA összegben megrendeli, melynek 
fedezete a 2014. évi költségvetés önkormányzat igazgatás dologi kiadás. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: 2014. február 28. 
 
 
VI/14. Térfigyelı rendszer üzemeltetése (530-531/2013.(XII.20.)sz. hat.) (sürgısséggel) 
 
 
Siklósi István polgármester a testület korábbi döntését annyiban módosította, hogy a 
belterületén elhelyezendı, 14 db térfigyelı kamera a közterület-felügyelı által megfigyelhetı 
legyen, sokkal gyorsabban lehetne az információkat megtudni, természetesen azokkal a 
jogszabályi feltételekkel, amik a titokkezeléshez kapcsolódnak. Természetesen a 
felvételekhez a rendırség is hozzájuthat. A bevezetı utak kameráit a rendırség kezelné. A 
döntés sürgısségét a kamerák felszerelési munkáinak megkezdése indokolta.  
 
Harmati László képviselı érdekességként elmondta, hogy egy kamera képe a honlapra is fel 
lesz téve.  
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Siklósi István polgármester annyiban pontosított, hogy a felsorolt térfigyelı kamerák képei 
nem tehetık fel a honlapra, a körforgalomra van egy kamera, ami a hivatal belsı 
kamerarendszeréhez tartozik, annak képe kerül fel a honlapra kicsit lebutítva, hogy 
semmilyen információt ne lehessen leolvasni róla. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, lesz arra ideje a városgazdának, hogy a felvételeket 
figyelemmel kövesse? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, a rendırség sem figyeli állandóan a 
kamerákat, adott idıpontra történik visszakeresés. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
80/2014.(II.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbi helyszíneken 
összesen 14 db térfigyelı kamera üzemeltetését kívánja megvalósítani úgy, hogy azok a 
közterület-felügyelı által megfigyelhetıek legyenek: 

Berény Szálló Eötvös utca felöli sarkán a szökıkút felıli részt figyelve 1 db 
Városháza épületén a körforgalmat és a Fı út egy részét megfigyelve 1 db 
Fortuna tér egy részét megfigyelve 1 db 
Sportpályán, a mőfüves pályát és a lelátót figyelve 2 db 
Liget utcai buszmegállók, kerékpártárolók és a piactér megfigyelésére 3 db 
Luther téri iskolaépület fıbejárat megfigyelésére 1db  
Civil Fejlesztı Központ mögötti parkoló és a Pihenı Parkra nézve 2 db  
Ligetben a színpadtól a bejárat felé és a Madarak Háza felé irányítva 2 db 
Hısök útja játszótér 1 db 

A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a térfigyelı kamerák 
legális mőködéséhez szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Interpelláció- Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıtıl 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı felolvasta interpellációját, amely az orvosi ügyeletet 
érintı problémákat részletezi. Aggodalmuknak hangot adva aláírásgyőjtést is kezdeményeztek 
a lakosok. Tájékoztatásuk érdekében kérdezi, milyen lépések történtek, milyen intézkedéseket 
kíván tenni a jövıben a polgármester úr? 
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Siklósi István polgármester a 296 aláírással ellátott interpellációra írásban adott választ, 
melyet felolvasott: 
Az orvosi ügyelet mőködése ügyében benyújtott interpellációjára válaszolva az 
alábbiakban adok részletes tájékoztatást. 
„A 296 aláírást tartalmazó lakossági kérés a következıt tartalmazza: "Az orvos-ügyelettel 
kapcsolatosan felmerült problémák alapján kérjük, hogy az önkormányzat tegyen hathatós 
intézkedést annak érdekében, hogy a városunkban mőködı orvos-ügyelet az itt lakók érdekeit 
szolgálja, az arra rászorulók bizalommal fordulhassanak szükség szerint segítségért." 
Tájékoztatás az eddig tett intézkedésekrıl, kronológia: 
- Polgármesteri mőködésem lassan négy évének elsı két harmadában nem jelentkeztek 
komoly problémák az ügyelettel kapcsolatban, vagy azok nem jutottak el hozzám. Az utolsó 
harmadában már jelzéseket kaptam amelyek egyik legkritikusabbjára intézkedés történt, 
telefonos egyeztetésünk után megoldást talált Dr Piriczki Béla a Sani-Med-Trans Kft. 
ügyvezetıje. Az a doktornı, aki korábban rendszeresen részegen ügyelt, többet nem végzett 
ügyeleti tevékenységet Mezıberényben. További - 2013. január 15-én kelt - levélben jelzett 
problémára nem reagált, telefonhívásaimat nem fogadta, illetve nem hívott vissza az ügyelet 
vezetıje. 
- A 2013-ban bekövetkezett második haláleset után 11.21-én megbeszélést folytatunk a 
városházán Dr. Piriczki Bélával az ügyeletet ellátó cég vezetıjével. A megbeszélésen  részt 
vett Dr. Sziráczki Magdolna - akinek hathatós közbenjárására fogadta el meghívásunkat a 
fıorvos úr - Dr. Zuberecz Zoltán, a Szociális és Egészségügyi Bizottság két tagja Dr. Burján 
Katalin és Kovács Lászlóné, Kovács Edina képviselı és Szekeres Józsefné alpolgármester 
asszony. Dr. Piriczki Béla több, elıre mutató dologról is szólt, amit egyeztetés után 
változtatásként be lehet vezetni annak érdekében, hogy a lakosság nagyobb biztonságban 
érezhesse magát. Ezen a megbeszélésen ígéretet tett arra, hogy a problémás orvos többet nem 
lát el ügyeleti tevékenységet Mezıberényben. 
- Dr. Piriczki Béla elızı megbeszélésen tett vállalása alapján december 6-án a Berény TV 
stúdiójában kerekasztal beszélgetésre került sor az ügyelet problémáiról. A beszélgetésen 
Szőcsné Sziklai Éva kérdéseire Dr. Priczki Béla a helyi ügyeletet ellátó Sani-Med Kft. 
ügyvezetıje, Dr. Sziráczki Magdolna házi gyermek orvos, Dr. Zuberecz Zoltán háziorvos és 
jómagam igyekeztünk kimerítı válaszokat adni. A beszélgetésen a problémákat nem szınyeg 
alá seperve, de a továbblépésen, az ellátás biztonságának fokozását szemelıt tartva kerestük a 
megoldást. Sajnos azonban késıbb kiderült, hogy Dr. Piriczki Béla korábbi ígéretei döntı 
többségét nem tartotta be. 
- Január 21-én amikor hivatalosan értesültem az újabb tragikus halálesetrıl, sms-ben kértem 
Dr. Piriczki Bélát, hogy az ügyeletben érintet orvost "mezıberényi ügyeletre ne alkalmazza". 
Azért választottam ezt a formát, mert a telefonhívásaimat nem fogadta a fıorvos úr, és 
visszahívást sem kaptam tıle. 
- A január 13-án bekövetkezett tragikus halálesetet követıen a család január 22-én írásban tett 
panaszt hivatalomban, valamint jelezték, hogy a haláleset kapcsán rendırségen feljelentést 
tettek ismeretlen tettes ellen. Ezt megelızıen írásos bejelentés, panasz nem érkezett hozzám.  
- A panaszt követıen a facebookon keresztül február 01-én kaptam bejelentést egy korábbi 
esetrıl, amely dokumentumainak másolatát két nap múlva papír alapon is megkaptam. 
- A család panasza kapcsán még ezen a napon a Jogvédelmi Képviselıtıl és a Megyei Orvosi 
Kamarától kértem, hogy hatáskörükben eljárva vizsgálják ki a mezıberényi esetet. Választ a 
mai napig csak az orvosi kamarától kaptam, melyben jelezték, hogy csak akkor tudnak 
érdemben foglalkozni a kérdéssel, ha rendırségi büntetıeljárásban meghozott jogerıs 
határozatot csatolni tudjuk. 
- Szintén ezen a napon, a 21-én sms-ben elküldött kérésemet levélben is megerısítettem azzal, 
hogy nyomatékosan kértem annak teljesítését. Jeleztem a levélben azt is, hogy személyes 
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egyeztetést addig nem kívánok kezdeményezni, amíg a család által indított rendırségi eljárás 
eredménye nem ismert. Azért nem láttam értelmét az egyeztetésnek, mert a korábbi - általunk 
legfontosabbnak tartott ígéretét a kifogásolt orvos tekintetében - nem tartotta be. 
- Február 04-én a ellátási körzetbe tartozó települések orvosaival, szakorvosaival folytattam 
megbeszélést, amely alkalmából a legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan lehet 
visszaállítani a lakosság ügyeletbe vetett bizalmát. Egyöntető vélemény volt, hogy új ellátót 
kell keresni, melyhez ötleteket kaptam két mezıberényi háziorvostól. 
- A kapott információk alapján február 7-én és 11-én tárgyaltam a lehetıségekrıl a késıbb 
megnevezhetı reménybeli partnerekkel. Napokon belül konkrét árajánlatokat is kaptam arra 
nézve, hogy milyen feltételekkel és mennyiért vállalnák el a feladatot. Itt kívánom 
megjegyezni, hogy bármilyen minıségi változás csak abban az esetben képzelhetı el, ha 
többlet forrást biztosítunk az ügyelethez, amelyre nyitott vagyok. 
- A két tárgyalást követıen, amelyek egyébként nem titokban folytak, csak azok pénzügyi 
kérdései tartoznak jelenleg még az üzleti titok körébe, két alkalommal is kezdeményezett 
Piriczki Béla személyes egyeztetést.  
- Február 18-án a kistérségi társulás ülésén a polgármesterekkel vitattuk meg a kialakult 
helyzetbıl eredı tenni valónkat. Arról állapodtunk meg, hogy a 2014. február 24-i 
mezıberényi képviselı-testületi ülésre készült zárt ülési anyagot mindegyik polgármesternek 
megküldöm annak érdekében, hogy ık is áttekinthessék és testületeikkel kialakíthassák 
végleges álláspontjukat, amely a változtatásra irányul. 
- Februr 19-én Dr. Piriczki Béla kérésének eleget téve fogadtam hivatalomban, ahol elmondta, 
hogy úgy gondolja 16 év ügyelet ellátás után megérdemel annyit, hogy  vele is tárgyaljunk. 
Tájékoztattam, hogy a testület elé három alternatíva kerül, amelyek közül az egyik a vele való 
további tárgyalás, amelytıl én személy szerint semmilyen eredményt nem remélek és nem is 
tudom támogatni. A döntés joga azonban a testületet illeti meg. 
- Február 24-én a mezıberényi képviselı-testület dönteni fog arról, hogy kivel tárgyaljunk 
tovább a részletekrıl, kivel folytassak áralkut. A további tárgyalások és a szomszédos 
települések döntései alapján márciusban hozhatunk végleges döntést arról, hogy kivel és 
mikortól láttassuk el a feladatot. 
- Február 25-én lakossági fórum keretében a Mővelıdési Házban tájékoztatom a lakosságot az 
ügyelettel kapcsolatos eddigi intézkedésekrıl, tárgyalásokról, valamint a további 
menetrendrıl. 
- A korrekt tájékoztatás érdekében közlöm, hogy a február 4-i, orvosokkal folytatott 
megbeszélést követıen nem kaptam negatív jelzéseket az ügyeletrıl. Tudomásom szerint 
olyan orvosok is ügyelnek most Mezıberényben, akik korábban nem jártak még itt. 
A megoldás idıbeli gyorsítását akadályozó tényezık: (amiért még nem történt alapvetı 
változás) 

1. Az önkormányzatiság megköveteli a testületi döntéseket, amelyek folyamatként 
hosszabb idıt vesznek igénybe. Egyszemélyi döntés lehetısége esetén már tudnék 
határidırıl beszámolni, amikortól a változások életbe lépnek. 

2. Az önkormányzat az ügyeletes orvosokat nem utasíthatja, velük semmilyen 
jogviszonyban nem áll.  

3. Az önkormányzatnak kizárólag a Sani-Med-Trans Kft.-vel áll fenn szerzıdéses 
jogviszonya, amely szerzıdést csak bizonyítható szerzıdésszegés esetén áll 
módunkban rendkívüli okokra hivatkozva felmondani. (Ilyennel még nem 
rendelkezünk.) A rendes felmondás határideje hat hónap. 

4. Az új szolgáltató a feladatellátáshoz szükséges feltételeket kb. három hónap alatt tudja 
teljesíteni. (Szerzıdések az önkormányzat(ok)-al, szakhatósági engedélyek, OEP 
finanszírozás, feladatot ellátó személyekkel - orvosok, asszisztencia - kötendı 
megállapodások, egyéb logisztikai teendık, stb.) 
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5. (Jó lenne azt is tudni, hogy a lakosság és az önkormányzat konkrétan, felsorolás 
szerően mit vár el az ügyelettıl.) 

Tisztelt Képviselı Asszony! 
Szeretném megerısíteni, hogy a mezıberényi orvosi ügyelettel kapcsolatban jóval az 
interpelláció benyújtása elıtt már részleteibe menıen foglalkoztam.  
Interpellációjára igyekeztem teljes körő választ adni, ezért kérem válaszom tudomásul 
vételét.” 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı elfogadta a választ, köszöni a lakossági fórum 
lehetıségét.  
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a testületnek február 28-án rendkívüli ülést kell 
tartania, ez idıpontig kötelezı a 2013. évi költségvetés módosítását elfogadni, valamint az új 
elıírások alapján az intézmények alapító okiratait felülvizsgálni. A soron következı testületi 
ülés idıpontja: 2014. március 31. Napirendje: 1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend 
és közbiztonság helyzetérıl; 2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 3./ Tájékoztató 
a Békéscsabai  Hivatásos Tőzoltóparancsnokság, valamint  az Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
munkájáról 4./ Közbeszerzési terv elfogadása; 5./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról.  
Felhívta a lakosság figyelmét, hogy február 25-én 17 órától a lakossági fórumon feltehetik 
kérdéseiket az orvosi ügyelettel kapcsolatban. 
Mindenkit szeretettel vár az önkormányzat a várossá nyilvánítás 25. évfordulója alkalmából 
tartandó eseményre.  
 
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 
 
 
 
  
 
 
 


