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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. február 28-án 

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, Kovács Edina, Kovács 
Lászlóné, Körösi Mihály, Nagy Sándor képviselık. 

                        Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı a 6. bejelentés tárgyalására érkezett meg 
az ülésre.  

Távolmaradt az ülésrıl Harmati László képviselı (távolmaradás bejelentette) 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı, 

Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs, Borgula Péter beruházási munkatárs, 
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 10 fı 
jelen van.  
 
A rendkívüli ülés tartásának indoka az elıre jelzett, 2013. évi költségvetést érintı tárgyalás, 
február 28-ig kötelezı a rendelet módosítását elfogadni, valamint az új elıírások alapján az 
önkormányzat SZMSZ-ét, intézmények alapító okiratait felülvizsgálni. 
 
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
A meghívóban kiküldöttek szerinti, és 6./ bejelentésként felvett „Közbeszerzési eljárás 
keretében közbeszerzési eseti bizottság létrehozása és ajánlattételi felhívás elfogadása 
napirendek megtárgyalását kérte megszavazni. A 6. / bejelentés sürgısségét indokolja, hogy a 
belvíz-elvezetés pótmunkájára is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
87/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testület ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének SZMSZ módosítása 
2./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
3./ Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása 
4./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
5./ 2013. évi költségvetés módosítása 
6./ Közbeszerzési eljárás keretében közbeszerzési eseti bizottság létrehozása és ajánlattételi 

felhívás elfogadása 
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1./ Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének SZMSZ módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
rendkívüli bizottsági ülésén támogatásra ajánlotta a kötelezı jellegő módosítások elfogadását. 
A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. A jegyzı úr az 
ülés végén eleget tesz a rendelet kihirdetésének. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
11/2014.(II.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 1. sz. melléklete.) 
 
 
2./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az elızı indokkal az alapító okirat elfogadását is szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
88/2014.(II.28.)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 
 
 
3./ Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az intézmény esetében is kérte az alapító okirat módosításának 
elfogadását.  
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
89/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Városi Közszolgáltató 
Intézmény 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 
 
 
4./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az összesen 8 
átcsoportosítást megszavazta, van-e észrevétel a képviselık részérıl? 
 
 
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a következı saját hatáskörő 
elıirányzat módosításokról rendelkezik.  
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít: 
Személyi juttatások elıirányzatát  csökkenti     4900 eFt 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti     4200 eFt 
Mőködési bevételek elıirányzatát  csökkenti      700  eFt 
Dologi kiadások elıirányzatát                                        megemeli     3000 eFt 
Munkáltatói adó és járulék kiadási elıirányzatát csökkenti     3000 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2014.(II.28.)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 : 
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    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                      megemeli: 696E Ft-tal 
    841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
    Közüzemi díjak továbbszámlázása: (nettó: 548 E Ft, áfa: 148 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1cím:Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:     
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                   csökkenti: 167 E Ft-tal  
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli : 863 E Ft-tal 
   841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
   Közüzemi díjak továbbszámlázása: Dologi 
   (nettó: 679 E Ft, áfa: 184 E Ft) 
B.) 
1cím:Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:     
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                   csökkenti: 229 E Ft-tal  
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli : 229 E Ft-tal 
   /841403-36 szf. Mezıberény termálfőtési rendszer üzemeltetése/   
 C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                    megemeli: 1117 E Ft-tal 
    841403-4 szakf. Alföld  -Víz  Zrt-tıl bérleti díj bevétel ei  
megemelése: (nettó: 879 E Ft, áfa: 238 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:    
     2.5. Felhalm. c. céltartalék /Mb. kötvény betét elıirányzatát           csökkenti:    640 E Ft-tal 
    2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                             megemeli:  1757 E Ft-tal 
    841403-4 .szakf. Alföld  -Víz  Zrt.:hálózati karbantartási 
    és felújítási munkák fedezetére 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
      2.5. Felhalmozási célú tartalék/ Egyéb/841126-0szf./ ei.-át               csökkenti  104 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
    2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                            megemeli:   104 E Ft-tal 
     /841403-5 KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus energia felhasználás/ 
E.) 
1cím:Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:     
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                   csökkenti: 157 E Ft-tal  
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli : 157 E Ft-tal 
/862240-0 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás / 
F.) 
1cím:Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:     
    2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                           csökkenti:      89 E Ft-tal 
    873011-1 „Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése  
    Mezıberény szociális     ellátási területén” 
    Azonosítószáma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 
   és ezzel egyidejőleg: 
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               megemeli :   89 E Ft-tal 
    873011-1 „Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése  
    Mezıberény szociális     ellátási területén” 
    Azonosítószáma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
92/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
      IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk. átvét. ei.-át             csökkenti: 536 E Ft-tal 
      851011 szakf.: Óvodai nevelés, ellátás   
és ezzel egyidejőleg: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
      IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk. átvét. ei.-át            megemeli: 536 E Ft-tal 
      890442 szakf.:  Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás  
Felelıs: Kissné Wagner Mária intézményvezetı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
93/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.)  
2.cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
841126-3 szakf.. Pénzügyi igazgatás. 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                   csökkenti:  3973 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                    csökkenti:   1103 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
841126-0 szakf.. Önkormányzatok és társulások általános 
 igazgatási tevékenysége 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                    megemeli: 3973.E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      megemeli: 1103 E Ft-tal 
B.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:   
 841126-0 szakf.PH. igazgatás 
    1.3. Dologi kiadások ei-át                                                     csökkenti: 1173E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal  kiadási elıirányzatán belül: 
841126-3 szakf.. Pénzügyi igazgatás. 
      1.3. Dologi kiadások ei-át                                                   megemeli: 1173 E Ft-tal 
C.) 
2.cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
841126-3 szakf. Pénzügyi igazgatás. 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      csökkenti:   10 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
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842421- szakf.. Közterület felügy.. 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                    megemeli:     10 E Ft-tal 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı               
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
94/2014.(II.28.)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: 
 2.3. Támogatásért. felhalm. célú pénzeszköz átvét ei-át  csökkenti : 5.151 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 elıirányzatát  csökkenti: 5.151 E Ft-tal 

370000-4 szakf. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése:  
Mezıberény 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 . 

B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát     csökkenti: 5.760 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 5.760 E Ft-tal 
 Köznevelési intézmény mőködésével kapcsolatos támogatás 
 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 5.760 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
1.3 Dologi kiadások  megemeli: 5.760 E Ft-tal 

 Köznevelési intézmény mőködésével kapcsolatos támogatás 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

VI. Támogatásértékő bevétel 
 VI.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel                    csökkenti: 2.797 E Ft-tal 
            Mezıberény Kistérségi Óvodától elızı évi pénzmaradvány átvétel 
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és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                       csökkenti: 2.797 E Ft-tal 
 Mezıberény Kistérségi Óvodától elızı évi pénzmaradvány átvétel 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
95/2014.(II.28.)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: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatások elıirányzatát  csökkenti: 650 E Ft-tal 
„Szeretlek Magyarország” 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát        csökkenti: 650 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát   megemeli: 1 E Ft-tal 
           (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát                            megemeli: 1 E Ft-tal 
 (Bérkompenzáció) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
96/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.)  
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       csökkenti: 39339 E Ft-tal  
/2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása/ 
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és ezzel egyidejőleg csökkenti: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 12007 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 2639 E Ft-tal 
            1./3. Dologi kiadások elıirányzatát 5067 E Ft-tal 
 Ezen belül:        Szjutt.  Munkaa.terh..  Dologi      Össz. 
 - 841112 szakfeladat  940           99            995            2034 
 - 841126-0 szakfeladat     0             0          2082            2082 
 - 841126-1 szakfeladat        2904          848           703            4455 
            - 841126-2 szakfeladat        1927          480               0            2407 
            - 841126-3 szakfeladat         2898          497               0            3395 
            - 841133 szakfeladat           3338          715           1287          5340 
   Össz.:                                 12007          2639           5067         19713  
és ezzel egyidejőleg csökkenti: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 2./1. Beruházási kiadások elıirányzatát                                        234 E Ft-tal 
            2./2. Felújítási kiadások elıirányzatát                                         8803 E Ft-tal 
 1./4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát                        10589 E Ft-tal 
 Ezen belül:           Beruh..        Felúj...   Ellátott.         Össz. 
 - 412005-0 szakfeladat             0          8734             0            8734 
 - 41205-01 szakfeladat    0              69             0               69 
 - 841126-0 szakfeladat         234               0              0             234 
            - 882111-0 szakfeladat            0               0        1402            1402 
              /rendsz.szoc.s/ 
            - 882111-0 szakfeladat            0              0         8248           8248 
               /fogl.hely. tám./                  
            - 882113-0 szakfeladat           0              0          939              939 
              /lakás fent.tám./               
             Össz.                                     234                8803     10589         19626 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   csökkenti: 39339 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    2.5. Felhalm. c. céltart./ Egyéb/ ei.-át                                 megemeli:  39339  E Ft-tal 
B.) 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
   Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)      csökkenti: 110 E Ft-tal 
/2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása/ 
és ezzel egyidejőleg csökkenti: 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
     1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                           110 E Ft-tal 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)    csökkenti:  110 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    2.5. Felhalm. c. céltart./ Egyéb/ ei.-át                                    megemeli:   110  E Ft-tal 
C.) 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
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Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   csökkenti:  28931 E Ft-tal 
/2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása/ 
és ezzel egyidejőleg csökkenti: 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát                                                    4600 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát       1750 E Ft-tal 
            1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                   22581 E Ft-tal 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)    csökkenti:28931 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    2.5. Felhalm. c. céltart./ Egyéb/ ei.-át                                    megemeli:  28931  E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
97/2014.(II.28.)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: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.2.Központosított elıirányzatok ei.-át                megemeli: 1 E Ft-tal 
2012.évrıl áthúzódó bérpolitikai int.(dec. havi komp.) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát                            megemeli: 1 E Ft-tal 
2012.évrıl áthúzódó bérpolitikai int.(dec. havi komp.) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6. 6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  
             támogatási elıirányzatát                                   megemeli : 1607 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

841126-0 szakfeladat 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                            megemeli: 1607 E Ft-tal 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5.Egyéb központ támogatások elıirányzatát  megemeli: 145 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

841126-0 szakfeladat 
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 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                      megemeli: 145 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
5./ 2013. évi költségvetés módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli 
ülésén szinte valamennyi képviselı jelen volt, ahol a pénzügyi osztályvezetı a módosítás okát 
ismertette. 
 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet 
módosítását. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. A 
jegyzı úr az ülés végén eleget tesz a rendelet kihirdetésének. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
                12/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 
 Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013. (II.26.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
/Mezeiné Szegedi Erzsébet megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma 11 fı./ 
 
 
6./ Közbeszerzési eljárás keretében közbeszerzési eseti bizottság létrehozása és ajánlattételi 

felhívás elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy a belvízelvezetés program keretében több olyan 
munka is felmerült, melyet eredetileg nem tudtak betervezni, de nagyon fontos, pl. 
közmőkiváltásról is szólnak. A többletmunka elvégzésére közbeszerzési eljárás kiírása 
szükséges. Azt tudni kell, hogy egyetlen egy szervezetet lehet meghívni, a Békés Drén Kft.-ét, 
aki jelenleg is végzi a munkát. A kivitelezési kiegészítı építési beruházás elvégzéséhez 
szükséges a közbeszerzési bíráló bizottság felállítása és tagjainak megbízása. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester megkérdezte, hogy a pótmunkák miatt nem fog módosulni a 
befejezési határidı? 
 
 
Borgula Péter beruházási munkatárs nemleges választ adott, megerısítve, hogy nem fog 
módosulni a befejezési határidı. 
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Kovács Lászlóné képviselı kérdése, ki fizeti a beruházás pótmunkáit? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, az állam fogja fizetni a pótmunkákat az összes 
település tekintetében. A településnek az eddiginél több önerıt nem kell biztosítania. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester a határozati a javaslatokat szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
98/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az „DAOP-5.2.1./D-2008-0002 
azonosító számú „Belvízrendezés az élhetıbb településekért komplex belvízrendezési 
program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címő 
projekten belül kivitelezési kiegészítı építési beruházás elvégzése Mezıberény 
Városában vállalkozási szerzıdés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Borgula Péter beruházási csoportvezetı – bizottság elnöke 
- Dr. Földesi Szabolcs jegyzı  
- Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
- Harmati László képviselı – tanácskozási joggal 
- Körösi Mihály képviselı – tanácskozási joggal 
- Kovács Lászlóné képviselı – tanácskozási joggal 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító 
számú „Belvízrendezés az élhetıbb településekért komplex belvízrendezési program 
megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címő projekten 
belül kivitelezési kiegészítı építési beruházás elvégzése Mezıberény Városában 
vállalkozási szerzıdés keretében” elnevezéső közbeszerzési elbírálással kapcsolatosan 
történik, a megvalósulást követıen a bizottsági tagok megbízatása megszőnik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2014.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „DAOP-5.2.1./D-2008-0002 
azonosító számú „Belvízrendezés az élhetıbb településekért komplex belvízrendezési 
program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címő 
projekten belül kivitelezési kiegészítı építési beruházás elvégzése Mezıberény 
Városában vállalkozási szerzıdés keretében” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást 
elfogadja és a Békés Drén Kft. –t (5630 Békés, Petıfi utca 20.) kéri fel ajánlattételre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
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Siklósi István polgármester bejelentette, hogy várhatóan márciusban akár több rendkívüli ülés 
tartására is szükség lesz pályázatok beadási határideje miatt. Köztéri szobrok, köztéri 
alkotások kiállítására lenne esély pályázni, magának a 25 éves várossá váláshoz kapcsolódó 
alkotásnak a megterveztetése folyamatban van. Terv szerint a pihenı parkba kerülne 
elhelyezésre. Folyamatban van az I. Világháborús Emlékmő felújítására is tervek bekérése. 
 
Megköszönte a munkát, a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. A jegyzı úr intézkedik 
az ülésen megalkotott két rendelet kihirdetésérıl. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
                  polgármester                                                               jegyzı 

 


