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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. április 28-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

érdeklıdık. A harmadik napirendnél jelen volt Dr. Orosz Tivadar 
könyvvizsgáló. 

 
 
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 mindenki jelen van. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a megküldött napirendtıl eltérıen, az ismertetettek szerint kérte 
az elıterjesztések megtárgyalását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
152/2014. (IV.28.) 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        
II/1. Beszámoló az 531/2013.(XII.20.)sz., 532/2013.(XII.20.)sz., 73/2014.(II.24.)sz., 

80/2014.(II.24.)sz., 86/2014.(II.24.)sz., 101/2014.(III.13.)sz., 102/2014.(III.13.)sz., 
113/2014.(III.31.)sz., 114/2014.(III.31.)sz., 115/2014.(III.31.)sz., 118/2014.(III.31.)sz., 
119/2014.(III.31.)sz., 120/2014.(III.31.)sz., 121/2014.(III.31.)sz., 122/2014.(III.31.)sz., 
124/2014.(III.31.)sz., 127/2014.(III.31.)sz., 128/2014.(III.31.)sz., 129/2014.(III.31.)sz., 
130/2014.(III.31.)sz., 131/2014.(III.31.)sz., 132/2014.(III.31.)sz., 133/2014.(III.31.)sz., 
134/2014.(III.31.)sz., 136/2014.(III.31.)sz., 137/2014.(III.31.)sz., 138/2014.(III.31.)sz., 
139/2014.(III.31.)sz., 140/2014.(III.31.)sz., 141/2014.(III.31.)sz., 142/2014.(III.31.)sz., 
146/2014.(IV.04.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl      
III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
IV./ Beszámoló a 2013. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
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V./ Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról 
VI./ Bejelentések 
       Evangélikus Egyház általános iskolát érintı elképzelései (sürgısséggel) 

VI/1. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014. módosítása 
VI/2.Mezıberényi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium 

átszervezésérıl véleménynyilvánítás 
VI/3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
VI/4. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okiratának és szakmai 

programjának módosítása 
VI/5. 2014. évi szociális nyári étkeztetés 
VI/6. Épített örökség helyi értékeinek védelmérıl szóló önkormányzati rendelet 

módosítása, pályázati felhívás közzététele 
VI/7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosítása 
VI/8. Mezıberény Településrendezési Terv módosítása 
VI/9. Szúnyoggyérítés 
VI/10. Lemondás tiszteletdíjról 
VI/11. Átcsoportosítások 
VI/12. SZSZB pót-tagok megválasztása 
VI/13. „Komplex belvízrendezési program – Mezıberény” vállalkozási szerzıdés 

módosítása 
VI/14. Építı brigád alkalmazása 
VI/15. Egyéb bejelentés 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Jelzálogjog bejegyezés ingatlanra térítési díjhátralék miatt (DL.) 
VII/2. Jelzálogjog bejegyezés ingatlanra térítési díjhátralék miatt (MJné) 
VII/3. „Mezıberény, temetı elıtti parkolók felújítása” címő projekt keretében kivitelezı 

kiválasztása 
VII/4. Kastély felújítás              
VII/5. Mővelıdési Ház tetıszigetelés felújítása                                                                     
VII/6. Lakásvásárlás                                                                                                               

      VII/7. I. világháborús emlékmő és környezete felújítása (sürgısséggel) 
      VII/8. Egyéb bejelentés 
 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2014. március 31-i zárt ülésen, valamint a 2014. 
április 4-i rendkívüli nyílt és zárt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

153/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. március 31-i zárt ülésen, 
valamint a 2014. április 4-i rendkívüli nyílt és zárt üléseken hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul veszi. 
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I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl       
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı, azzal kiegészítve, hogy  
- a mentıállomás alapkıletételét majd csak akkor szabad megtenni, ha biztosan elindul a 

beruházás, 
- március 26-án, szombaton, Békéscsabán került megrendezésre a rendır és tőzoltó napi 

kitüntetések és elismerések átadása. Ez alkalomból a hagyományoknak megfelelıen egy-
egy Mezıberényben szolgálatot ellátó rendırnek és tőzoltónak adott át ajándékcsomagot. 
Az ajándékozottak: Bódi Tamás és Csávás Tibor. Kiemelendı, hogy Csávás Tibor 
rengeteget dolgozott azon, hogy a Mezıberényben megalakult hivatásos katasztrófavédelmi 
ırs és az önkéntes tőzoltó egyesület tagjai között zavartalan együttmőködés alakuljon ki. 

 
Az írásban meg nem küldött eseményhez sem hangzott el észrevétel, a polgármester kérte 
beszámolójának elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
154/2014.(IV.28.)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 
 
 
II/1. Beszámoló az 531/2013.(XII.20.)sz., 532/2013.(XII.20.)sz., 73/2014.(II.24.)sz., 

80/2014.(II.24.)sz., 86/2014.(II.24.)sz., 101/2014.(III.13.)sz., 102/2014.(III.13.)sz., 
113/2014.(III.31.)sz., 114/2014.(III.31.)sz., 115/2014.(III.31.)sz., 118/2014.(III.31.)sz., 
119/2014.(III.31.)sz., 120/2014.(III.31.)sz., 121/2014.(III.31.)sz., 122/2014.(III.31.)sz., 
124/2014.(III.31.)sz., 127/2014.(III.31.)sz., 128/2014.(III.31.)sz., 129/2014.(III.31.)sz., 
130/2014.(III.31.)sz., 131/2014.(III.31.)sz., 132/2014.(III.31.)sz., 133/2014.(III.31.)sz., 
134/2014.(III.31.)sz., 136/2014.(III.31.)sz., 137/2014.(III.31.)sz., 138/2014.(III.31.)sz., 
139/2014.(III.31.)sz., 140/2014.(III.31.)sz., 141/2014.(III.31.)sz., 142/2014.(III.31.)sz., 
146/2014.(IV.04.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

 
 
Siklósi István polgármester a 32 db határozat végrehajtásáról szóló beszámoló efogadását 
bocsátotta szavazása, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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155/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 531/2013.(XII.20.)sz., 
532/2013.(XII.20.)sz., 73/2014.(II.24.)sz., 80/2014.(II.24.)sz., 86/2014.(II.24.)sz., 
101/2014.(III.13.)sz., 102/2014.(III.13.)sz., 113/2014.(III.31.)sz., 114/2014.(III.31.)sz., 
115/2014.(III.31.)sz., 118/2014.(III.31.)sz., 119/2014.(III.31.)sz., 120/2014.(III.31.)sz., 
121/2014.(III.31.)sz., 122/2014.(III.31.)sz., 124/2014.(III.31.)sz., 127/2014.(III.31.)sz., 
128/2014.(III.31.)sz., 129/2014.(III.31.)sz., 130/2014.(III.31.)sz., 131/2014.(III.31.)sz., 
132/2014.(III.31.)sz., 133/2014.(III.31.)sz., 134/2014.(III.31.)sz., 136/2014.(III.31.)sz., 
137/2014.(III.31.)sz., 138/2014.(III.31.)sz., 139/2014.(III.31.)sz., 140/2014.(III.31.)sz., 
141/2014.(III.31.)sz., 142/2014.(III.31.)sz., 146/2014.(IV.04.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl     
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, 
hogy minden beérkezı kérelmet pozitívan bírált el bizottsága március hónapban. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a rendelkezésre álló keretbıl eddig 11,1% lett 
felhasználva, idıarányosan ez megnyugtató. A köztemetések igénye magas, de még belefér az 
idıarányos teljesítésbe. Március hónapban összesen négy kérelem került elutasításra.  
 
 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  
 
156/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítése 

(zárszámadás) 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte az ülésen megjelent könyvvizsgálót Dr. Orosz 
Tivadart. Az anyagból kiemelte, hogy a tavalyi évben bruttó bevétele a városnak 4.041.438 
eFt-tal, a bruttó kiadás 3.064.703 eFt-tal teljesült. A pénzmaradvány mőködési célra 496 
millió Ft, és felhalmozási (fejlesztési tartalék) pénzmaradvány 567 millió Ft. A takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetıen sikeres pénzügyi évet zárhatott az önkormányzat. A nehezedı 
gazdasági környezet és az önkormányzatok támogatási rendszerének, a várost is hátrányosan 
érintı változás mellett, az intézmények mőködıképessége biztosított maradt, a tartalékok nem 
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lettek felélve. Az intézményi mőködést a tavaly bevezetett kiskincstári rendszer nem 
akadályozta, viszont lehetıvé tette a pénzeszközök racionálisabb felhasználását, a likviditás 
zavartalanságát. Az intézményeknél felújítások, karbantartások történtek. Pályázati 
támogatásokkal több projekt is megvalósításra került illetve kerül. Lezáródott a Hosszú tó és a 
geotermikus energia program, a belvízelvezetés beruházása pótmunkáknál tart, mőfüves 
pályával bıvült a sporttelep. A fejlesztési tartalék megırzésével rendelkezésre állnak olyan 
források, amelyek lehetıvé teszik további fejlesztési források megpályázását beruházások 
elvégéséhez.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be, mind a rendelet-tervezetet, az elıterjesztéshez tartozó három határozati javaslatot, 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát elfogadásra ajánlják. Nem ismételve a 
számokat, megemlítette, hogy az intézményi finanszírozás nélkül a bruttó bevétel 3.163.768 
eFt volt, ezzel szemben 2.189.533 eFt volt a bruttó kiadás, látható a különbség a tényeleges 
bevétel és kiadás között. 567 millió Ft a beruházási tartaléka a városnak, ilyen téren valóban 
jól áll az önkormányzat. Valamennyi adónem szinte 100%-on teljesült, sıt valamelyik 
nagyobb mértékben is. Fejlesztési tartalék több mint fél milliárd forint, erre szükség is lesz, 
hogy meginduljanak a fejlesztések, felújítások valósuljanak meg, mert ez évben nem sok 
fejlesztés, beruházás történt, 200 millió Ft-nál kevesebb realizálódott, ami alig 5%-a a 
költségvetésnek és ebbıl is 121 millió Ft a belvízrendezési projekt. A felújítás sem sokkal 
mutat jobb számot, a 33 millió Ft a bruttó költségvetés 1%-át sem éri el, az intézményi 
finanszírozás nélkül még kevesebb. Ebben az évben többet kell fordítani felújításokra. Az 
önkormányzati intézmények mőködtek, szinte kifogástalanul teljesítettek pénzügyileg.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a zárszámadást elfogadásra ajánlotta. Kérdése, hogy az adósság 
átvállalással az állam felé a végleges elszámolás megtörtént-e, vagy várható még valami? 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, minden évben szó volt arról, hogy kevés beruházás, 
felújítás, karbantartás valósul meg. Ennek az elsıdleges oka az volt, hogy igen nagy hitel 
teher nyomta a város vállát 2008-tól kezdve. Ennek a kamatterhei 2009-tıl, visszavásárlási 
kötelezettsége 2011-ben következett be. Ez a teher lekerült azzal, hogy az állam átvállalta 
teljes egészében az önkormányzatoktól az adósságterhüket.  Ezzel az adósságteherrel szemben 
nem volt olyan betéti állománya az önkormányzatnak, amely a hitelnek az óvadéki lába lenne, 
errıl mind a minisztériumtól, mind pedig a banktól nyilatkozat lett kiadva. Ezek alapján sem a 
banknak, sem másnak nem lesz további követelése. Tudomása szerint egy 0-ás elszámolásra 
megérkezett a Keler-tıl a tájékoztatás, illetve dokumentum. Ez azt jelenti, hogy a 
kötvénytartozással kapcsolatosan az önkormányzatnak további kiadásai nem keletkezhetnek. 
Ismételten kihangsúlyozta, hogy a fejlesztésekben csak és kizárólag a pályázati források 
mellett lehetett gondolkodni az elmúlt három évben, az idei év az, amikor kiszabadult a város 
a kötvényteherbıl. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága a zárszámadás elfogadását támogatta, kiegészítve egy határozati javaslattal, 
melyet felolvasott, és javasolta elfogadását.  
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Siklósi István polgármester a határozati javaslatot annyiban egészítette ki, hogy a két 
önkormányzati szövetségen túl Dankó Bélának a körzet parlamenti képviselıjének is 
megküldésre kerül a felkérés, hiszen törvénymódosításra kizárólag a parlamenti 
képviselıknek, illetve az önkormányzati szövetségeknek van jogosultsága.  
 
 
Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgáló beszámolt arról, hogy Mezıberény Város 
Önkormányzatának 2013. évi egyszerősített költségvétési éves beszámolóját megvizsgálta és 
megállapította, hogy azt szabályszerően állították össze, annak jogszabályi alapja, 
bizonylatolása, leltári alapja biztosított volt. Összességében a beszámolónak az 
eszközforrással egyezı fıösszegét 9.254.935 eFt-ban fogadta el. Megállapította, hogy az éves 
beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, a 2013. évi költségvetési 
teljesítésérıl és a 2013. éves mőködési eredményérıl valós, reális tájékoztatást adott. Igen 
részletes szöveges kiegészítése is van a beszámolónak, amibıl meg lehet ismerni az 
intézmények mőködési feltételeit és vagyoni helyzetét. A beszámoló összevont mérlege az 
egész város vagyonát mutatja ki. Különleges helyzet alakult ki 2013-ban, hiszen a 9,9 milliárd 
Ft-ból több mint 7,8 milliárd Ft a saját tıkéje a városnak, a 30%-os kötvényadósság rendezése 
is megtörtént.  Nagyon ritka helyzet, hogy a teljes mérlegfıösszeg döntı része tiszta vagyona 
az önkormányzatnak, nincsenek jelentıs kötelezettségei, és nincs egyáltalán pénzügyi 
kötelezettsége. A 2014-es évet zárva ez a plusz vagyon a számviteli szabályok változása miatt 
meg fog jelenni a tiszta vagyonban. 
 
 
Siklósi István polgármester Dr. Orosz Tivadarnak megköszönte munkáját, valamint azt is, 
hogy szakmai segítséget nyújtott a 2011-ben, a kötvénnyel kapcsolatos bankkal történt 
különbözı „csatározásokban”.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a bizottságok által támogatott határozati 
javaslatokat, rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. Rendeletalkotáshoz minısített többségi 
(7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
157/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2013. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket/szabad pénz 
maradvány/ az intézmények az alábbiak szerint használhatják fel: 
2014. évi költségvetés: 
2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi elıirányzatán belül:  
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                    
igénybevétele mőködési célra,/B8131/ ei.-át                                    megemeli: 394 E Ft-tal 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.) KÖT          csökkenti: 368 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
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 általános igazgatási tevékenysége: 
             Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                        megemeli: 21  E Ft-tal 
          Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                          megemeli: 5 E Ft-tal 
        /2013.év novemberi bizottsági tagi tiszteletdíj./ 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.)       csökkenti: 368 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
           /Elkülönített/Mőködési célú elıirányzatát                         megemeli: 368 E Ft-tal 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda, bevételi elıirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                    
igénybevétele mőködési célra,/B8131/ ei.-át                                    megemeli: 284 E Ft-tal 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.) KÖT         csökkenti: 284 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.)      csökkenti: 284 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
           /Elkülönített/Mőködési célú elıirányzatát                         megemeli: 81 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
           /Elkülönített/Felhalmozási célú elıirányzatát                         megemeli: 24 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
          900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
          Mőködési célú elıirányzatát                          megemeli: 179 E Ft-tal 
Felelıs: Polgármesteri Hivatal jegyzıje 
              Mezıberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
158/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2014. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 

 Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                     
igénybevétele mőködési célra(5.488.004 Ft),/B8131/ ei.-át            megemeli: 5488 E Ft-tal 

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                    
igénybevétele felhalmozási célra,(1.976.000 Ft)/B8131/ ei.-át       megemeli: 1976 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
           /Elkülönített/Mőködési célú elıirányzatát                        megemeli: 5488 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
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           /Elkülönített/Felhalmozási célú elıirányzatát                       megemeli: 1976 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
159/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete, felkéri  a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségét, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségét - mint az 
önkormányzatunk érdekképviseleti szerveit, hogy a 2011.évi CLXXXIX. törvény 131.§.(1) 
bekezdésében biztosított jogkörében kezdeményezze  a fenti törvény 118.§-ban meghatározott 
feladatfinanszírozás rendjének finomítását, újragondolását, a tagönkormányzatok ide 
vonatkozó tapasztalatit figyelembe véve. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy ezen 
határozattal az érdekképviseletünket ellátó szervezetet, valamint Dankó Béla országgyőlési 
képviselınket keresse meg. A megkeresés tartalmazza a Mezıberény Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztés "Feladatalapú támogatási rendszerhez 
vélemény" szövegrészt. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
160/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. 
évi hitelesített egyszerősített pénzügyi beszámoló, mérleg és könyvvizsgáló jelentés Állami 
Számvevıszékhez történı megküldésérıl 2014. június 30-ig gondoskodjon. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetése: 
      bevételeit   3 429 385  E Ft elıirányzattal 
                         3 162 555  E Ft teljesítéssel (ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: -1 213 E Ft) 
      kiadásait    3 429 385  E Ft elıirányzattal 
                        2 185 820  E Ft teljesítéssel (ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: -3 713 E Ft) 
      az egyenleget 976 735 E Ft-tal jóváhagyja, 
és a 2013. évi költségvetés alapján a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Hitelesített mérleg Állami Számvevıszékhez való megküldése: 2014. június 30. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
16/2014 (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2013. évi  költségvetésének teljesítésérıl, a zárszámadásról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
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Siklósi István polgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik lehetıvé tették, beleértve 
az állam segítségét is, hogy a 2013-as évet pénzügyileg biztonságos lehetett zárni.  
 
 
IV./ napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı beszámolt arról, hogy Mezıberény Város Önkormányzata a belsı 
ellenırzési feladatait a Békési Kistérségi Társulás keretein belül látta el, közös feladatellátás 
volt. Az elmúlt év folyamán a társulás tanácsa úgy döntött, hogy ezen feladat ellátását a 
jövıben nem kívánja közösen megoldani. A belsı ellenırzés lefolytatásra került, a 
jegyzıkönyvek elkészültek. A jelentések kapcsán megállapítást nyert, hogy a gazdálkodás 
pénzügyi, szabályzati háttere biztosított volt mind az önkormányzatnál, mind a vizsgált 
intézményeknél. A jelentés maga nem tárt fel olyan észrevételt, hiányosságot, ami azonnali 
beavatkozást igényelt volna, kisebb hiányosságok voltak, amik folyamatosan frissítve lesznek. 
Kérte a belsı ellenırzésrıl szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester a két szakbizottság támogatásával szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
161/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évben végzett belsı 
ellenırzésrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy a 
munkarendnek megfelelıen elkészült bizottsága beszámolója, melyet ismertetett a jelenlévık 
tájékoztatása érdekében. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság azon bizottságok egyike, amelyik a 
legtöbb napirendet tárgyalja, hiszen az önkormányzat tevékenysége, feladata, ellátása 
„pénzekrıl szól”. A bizottsági üléseken hozott határozatok 90%-át gyakorlatilag a képviselı-
testület elfogadta, megerısítette. Köszönetet mondott a bizottság tagjainak és a bizottság 
munkáját segítıknek végzett tevékenységükért. 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönve a bizottság döntést elısegítı munkáját, 
beszámolójuk elfogadását javasolta.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
162/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
választási ciklusban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
Evangélikus Egyház általános iskolát érintı elképzelései (sürgısséggel) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette az anyagot azzal, hogy az Evangélikus Egyház 
Országos Presbitériuma hozott egy olyan határozatot, amelyben a Mezıberényi Evangélikus 
Gimnázium feladatainak bıvítésérıl döntenek, mégpedig oly módon, hogy 1-8 évfolyammal 
általános iskolai képzést is beindítanának. Ehhez az ingatlan feltételeket a Petıfi S. utcai, volt 
polgári iskola épületében képzelik el, és 2014. szeptember 1-jétıl szeretnék indítani a 
csoportokat, mégpedig évfolyamonként két-két osztállyal. Ezzel az elképzeléssel lakossági 
fórum keretében foglalkozott a város, ahol a jelenlévık tájékoztatást kaphattak több oldalról, 
az egyháztól megerısítést, hogy német nemzetiségi osztályokat is kívánnak indítani. Ahhoz, 
hogy az önkormányzat véleményt tudjon alkotni, kérte a szülık véleményalkotását három 
kérdésben. A május 26-ig visszaérkezett kérdıívek összesítése megtörtént, táblázatban 
olvasható. A kiküldött kérdıívek száma az óvodáknál 370 db, az iskolánál 680 db, összesen 
1050 db lett kiküldve. Visszaérkezett az óvodáktól 193 db (52%), az iskolától 291 db (43%), 
ez összesen 484 db, ami 46%-os visszaérkezést jelent. Várhatóan a késıbbiekben is fognak 
még vélemények érkezni, az adatok elemzése hosszabb idıt, alaposabb áttekintést érdemel. 
Tény, hogy a válaszadók 58%-a íratná gyermekét az egyház által fenntartott intézménybe, ez 
az összes kiküldött kérdıívhez viszonyítva 27 %. A válaszadók 77%-a adná át a Petıfi utcai 
épületet, ez az összes kiküldött kérdıívhez viszonyítottan 23%. A válaszadók 81%-a 2104. 
szeptember 1-tıl szeretné, ha megvalósulna az egyház elképzelése, ez az összes kiküldött 
kérdıívhez viszonyítottan 23%. Ennél talán most egzaktabb eredmény, hogy a kérdıívek 
adatai alapján évfolyamonként egy-egy osztály létszámának megfelelı szülı jelezte átíratási 
szándékát. Az óvodai kérdıív alapján másfél-két osztálylétszámnak megfelelı szülı jelezte, 
hogy egyházi iskolába íratná gyermekét. Részletesebb elemzést alaposabb átgondolással lehet 
csak megtenni. A napirend megvitatását kérte. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester elkeseredésének adott hangot, kevésnek ítélte meg a 
válaszadók számát. A gyermekek jövıjérıl van szó, sokkal több kérdıívnek kellett volna 
visszaérkeznie. Annak, aki nem jutatta el véleményét, a „piacon” sincs mirıl beszélnie. 
 
 
Nagy Sándor képviselı véleménye szerint a testületnek abban kellene véleményt 
nyilvánítania, kell-e a városban evangélikus iskola, javasolja-e a testület a Petıfi utcai 
ingatlan átadását. Az ingatlanátadás kérdéseket vet fel, mivel az egyház évfolyamonként 2 
osztályt, összesen 16 osztályt indítana, a Petıfi utcai ingatlanban pedig jelenleg 21-22 osztály 
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van elhelyezve. A különbözet, 5-6 osztály elhelyezése hol és hogyan lesz megoldva, 
amennyiben az önkormányzatnak kell megoldania? Jelenleg is óriási a tornacsarnok 
igénybevétele, van, hogy egy órán négy különbözı osztály használja a termet. Hogy lesz 
megoldva a testnevelés óra, ha három tornaterem helyett csak kettı marad több osztállyal? 
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint nagyon sok szülı ott volt a lakossági fórumon, 
nem tenne szemrehányást, hogy kevesen küldték vissza a kérdıíveket. Nem könnyő dönteni, 
és az is biztos, vannak olyan szülık, akinek mindegy milyen iskolába jár a gyermeke. A 
tornacsarnokba nem lesz több gyerek, mint eddig, be lehet osztani. A testületnek nincs döntési 
joga, de mi történik, ha kijelenti, hogy nem adja át az iskolaépületet. Az állam méltányolni 
fogja, vagy esetleg ezzel meghiúsul a fenntartócsere?  
 
 
Körösi Mihály képviselı véleménye szerint sem elítélendı, hogy hány szülı nem és miért 
nem nyilatkozott. A felmérés közvélemény-kutatásnak tekinthetı, a döntı a beiratkozás lesz. 
Úgy gondolja, a leadott szavazatok meghatározó tényezık, a testületnek nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. A testületnek az egyházi és az állami iskolába járó gyerekekrıl 
gondoskodni kell, hogy megfelelı tudáshoz hozzájuthassanak, megfelelı felszereltségük 
legyen. Vajon az épület, a felszerelés iskolaszervezési kérdésekkel megoldható-e az, hogy az 
állami iskolában maradók megfelelı képzésben részesülhessenek, ne legyen rosszabb a 
színvonala, mint amilyen most..  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı kifejtette, hogy ismeretei szerint a szülıket érdekli és 
érinti a kialakult helyzet. Nem könnyő a dolguk, mert nem tudják, kik hol fognak tanítani, ki 
marad, ki megy. A pedagógusok közül is van, aki mer nyilatkozni, van, aki nem. Nagy 
bizonytalanságban vannak a szülık, nagyon hirtelen jött az egész dolog. A testnevelés órák 
tekintetében jogos a felvetés, lehet, hogy a gyerekek száma nem fog emelkedni, a testnevelés 
órák száma viszont növekedni fog. A testületnek azt is át kell gondolnia van-e pénz másik 
ingatlan felújítására, egyáltalán ezt az önkormányzatnak kell-e megtenni, vagy annak, aki 
iskolát akar létrehozni? Békéscsabai példa, hogy felmenı rendszerben be tudták vezetni az 
általános iskolát. Ez megtehetı, jogszabály engedi, mivel nem új iskola létrehozása történik, 
és így már mindenki óvodában el tudja dönteni beíratja-e gyermekét.  A jelen statisztikát 
megnézve a felsı tagozatban nem olyan nagy az arány az egyházi iskola bevezetésére, mint az 
óvodánál, alsó tagozatnál. Szép óvatosan kellene bevezetni az egyházi iskolát, nem szabadna 
elhamarkodni. 
 
 
Harmati László képviselı az elmondottakhoz megjegyezte, nem az iskola szétválása miatt 
lesz kevesebb hely a testnevelés órákhoz, hanem az óraszám emelkedése miatt.   
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója felhívta a figyelmet, 
hogy a gondot az fogja jelenteni, hogy most a Petıfi utcai tormatermet 21-22 osztály 
használja, amennyiben egyházé lesz, ott maximálisan 16 osztály fog indulni, tehát más 
tornatermet fog terhelni az eljövı osztályok létszáma. Nem valószínősíthetı, hogy az egyház 
befogad a tornatermébe 4-5 osztályt, hiszen lehet nekik is gondjuk lesz az óraszámemelés 
miatt. 
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Siklósi István polgármester szavazást kért a testülettıl, hogy a jelenlévık közül szót kérınek 
maximum három percben hozzászólás legyen biztosítva.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
163/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 percben szót adott Kun Lászlóné 
mezıberényi lakosnak, az „Evangélikus Egyház általános iskolát érintı elképzelései” kérdését 
tárgyaló napirendnél. 
 
 
Kun Lászlóné mezıberényi lakos véleménye szerint kár a számokat nézni, lehet, kevés volt az 
idı mire megtudták, hogy szavazni kell. A lakossági fórumon elhangzott az egyház részérıl 
is, hogy nem felmenı rendszerben szeretnék elindítani az iskolát, hanem minden évfolyamból 
kettıt. A kormányhivatal részérıl is elmondták, a beiratkozás nem úgy történik, hogy az 
evangélikus vagy állami iskolába iratkozik be a gyermek, hanem mindenki az állami 
iskolában fog beindulni. Az egyháznak is az adatokat majd mérlegelnie kell, az biztos, hogy 
az önkormányzatnak sem mellékes, melyik ingatlan kerül átadásra, milyen költségek 
merülnek fel. A szülık és pedagógusok között találgatások vannak, ki hol kit fog tanítani, de 
egészen biztos, hogy az egyház sem vidékrıl akar ide hozni pedagógusokat. A versenybıl a 
városnak csak gyarapodása származhat, ugyanígy a tudásban is. Nem hiszi, hogy a helyi 
pedagógusok állás nélkül maradnának. Úgy ítélte, a kialakult helyzethez, amikor az egyház is 
megismeri, lesz egy döntése, és ha mégis amellett döntenek, hogy elindítják megfelelı 
létszámmal az egyházi iskolát, a nem nyilatkozó és választ nem adók közül a beiratkozás után 
is megnyílna a lehetıség bár mely szülınek, hogy a gyermekét oda átírassa. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, lesz-e az egyházi iskolának területi ellátási 
kötelezettsége? Meglátása szerint az önkormányzatnak olyan döntést kellene megfogalmazni, 
hogy ne legyen mőködési zavara, illetve anyagi hátránya. A Petıfi utcai ingatlan átadása 
látszik logikusnak, de nonszensz, hogy 22 osztály helyett csak 16 osztály legyen benne. Miért 
kerüljön az önkormányzat hátrányos helyzetbe a 6 osztály elhelyezésével? 
 
 
Kovács Edina képviselı véleménye szerint az egyházi fenntartású általános iskolának helye 
van a város oktatási rendszerében. Viszont a kérdıív eredménye elgondolkodtató, miért nem 
nyilvánított véleményt a megkérdezettek több mint fele. Az épület kérdése kardinális, hol 
legyenek elhelyezve a megmaradó osztályok, fıként, ha 16 osztály sem tud indulni az egyházi 
iskolában. A pedagógusok sorsáról semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Egyetért 
azzal, és fontosnak tartja, hogy az önkormányzatnak anyagi hátrányt és mőködtetési plusz 
kiadásokat ne jelentsen a változtatás. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı megkérdezte, a döntéshozó kért-e bármilyen statisztikai adatot 
arról, hogy a két iskolában hány tanterem, hány pedagógus, hány gyerek van évfolyamonként. 
Mi alapján hozza meg döntését? 
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Körösi Mihály képviselı a fiskális szemlélettel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hosszú 
távon lehet, hogy érdemes iskolába anyagiakat belefektetni és a pedagógusokat itt tartani, 
mint nemet mondani. A város elnéptelenedéséhez járulhat hozzá a testület, ha nem próbálja 
meg biztosítani mind két iskola mőködését.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı kihangsúlyozta, hogy beiskolázási kötelezettsége az 
állami iskolának van. Állami feladat az alapfokú oktatás, az egyház indíthat általános iskolát. 
A pedagógus megtartása nem épület, hanem gyerek kérdése. Elıfordulhat, hogy elviszik más 
településre a gyereket, mert megtörténhet egy szegregáció is. Nem az ellen szóltak, hogy az 
önkormányzat ne adjon épületet az egyháznak, úgy gondolja, van a városban sok ingatlan, 
ami iskolaépület volt, esetleg az egyház fel tudja újítani. A Petıfi utcai épület átadásával 
tulajdonképpen azt fejezi ki az önkormányzat, hogy tudja az állami iskola további 
mőködtetését biztosítani. Határozatban ki kellene fejezni, hogy anyagilag nem áll módjában a 
városnak épületet biztosítani.  
 
 
Siklósi István polgármester pontosításként elmondta, amennyiben az egyház közoktatási 
megállapodást köt az állammal a feladatellátásra, akkor ı is kijelölhetı kötelezı 
feladatellátásra, területi ellátásra. 
 
 
Kovács Edina képviselı a fiskális szemléletet nem véve magára, úgy gondolja, akik úgy 
döntenek, hogy nem íratják be egyházi iskolába gyermeküket, meg kell adni számukra is azt a 
lehetıséget, mind épületi, mind tárgyi feltételekben, ami eddig az övéké volt.  
 
 
Harmati László képviselı támogatta az egyházi iskola létrejöttét, biztosan jó kezekben 
lesznek a gyerekek, de van olyan szülı, aki inkább más településre vinné gyermekét, mert 
különbözı okok miatt a két iskola közül egyiket sem választaná. Szerencsés-e, hogy egy 
épületben lesz 1-8 évfolyam, milyen rendet tudnak tartani a pedagógusok? 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint a versengés jó dolog, ha megtartó, vonzó szerepe 
van. A felmérést el kellett volna végeznie annak, aki változtatást akar.  
 
 
Siklósi István polgármester összegezte az elhangzottakat. Várakozásával szemben többen 
küldték vissza a kérdıíveket, mint amire számított. Ahogy többen is megemlítették, nem 
ismert az egyház elképzelése, nem volt felmérés, csak elvi elképzelések lettek 
megfogalmazva. A szegregáció kérdése félelemmel tölt el embereket, de ugyanilyen félelem 
az iskolaszervezési probléma. 1-8 évfolyamos rendszer egy épületben volt korábban is, de 
természetesen változik a világ. Úgy tőnik az elmondottakból, hogy az egyházi iskola indítása 
támogatható. Az épület kérdésében, amiben véleményezési joga van az önkormányzatnak, 
kellı információk nincsenek. Állásfoglalás érdekében határozati javaslatot olvasott fel, melyet 
szavazásra bocsátott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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164/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Presbitériuma határozatát a mezıberényi általános iskolát érintı elképzeléseire 
vonatkozóan 2014. március 27-én kapta meg. Április 9-re az önkormányzat lakossági fórumot 
szervezett, majd az ott elhangzott tájékoztatásokat követıen az óvodás gyermekek és az 
általános iskola 1-7. évfolyamos tanulók szüleit anonim véleményalkotásra kérte fel. 

- Az április 26-ig beérkezett válaszok ismeretében a képviselı-testület elvben 
támogathatónak tartja egy egyházi fenntartású általános iskola indítását a városban. 

- Az állami fenntartásban maradó intézménnyel jogviszonyban álló tanulók érdekeit 
szem elıtt tartva az önkormányzat a számára kötelezı feladatainak ellátásához 
szükséges ingó és ingatlan vagyon biztosíthatóságáért további tárgyalásokat tart 
szükségesnek. 

A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a határozat meghozatalának idıpontjáig az állami 
fenntartói feladatokat ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (KLIK) a 
Mezıberényi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Iskola és Kollégium, Evangélikus 
Egyház elképzeléseit érintı átszervezéssel kapcsolatos véleményezésre megkeresés nem 
érkezett.  
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket (KLIK, 
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma) a határozatról és a szülıi 
véleményezés összesítésérıl értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint ez a napirend megérdemelt annyit, hogy 
mindenki elmondhassa álláspontját.  
 
 
VI/1. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014. módosítása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
Tízváros Alapítvány beadványa értelmében szükséges a koncepció módosítása. Bizottsági 
ülésükön felvetıdött, és majd kivitelezésén gondolkodnak, ha a következıkben módosításra 
kerül a koncepció, a kapcsolatoknak a milyensége is kerüljön regisztrálásra. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
165/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 424/2011.(VIII. 29.) sz. határozattal 
elfogadott Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014. mellékletét az alábbiak szerint 
egészíti ki: 
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Intézmény 
megnevezése 

Külkapcsolat 
települése 

Külkapcsolat 
létrejötte 

Formája, tartalma Finanszírozás 

TÍZVÁROS 
Alapítvány 

München 
(Németország) 

Drezda 
(Németország) 

Bielefeld 
(Németország) 

Johannesburg 
(Dél-Afrika) 

Krakkó 
(Lengyelország) 

       2008 
 

2011 
 

        2013 
 

 
2013 

 
2012 

Egyházi, adományok győjtése 
 

Egyházi, ifjúsági kapcsolatok, 
adományok 

 
Egyházi, adományok 

 
Egyházi 

 
Egyházi 

alapítvány, 
gyülekezet 

A Képviselı-testület felhatalmazza a Mezıberény város jegyzıjét, hogy a Nemzetközi 
kapcsolatok koncepciója 2011-2014 mellékletének kiegészítését és a koncepció egységes 
szerkezetbe való szerkesztését elvégezze. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/2.Mezıberényi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium átszervezésérıl 

véleménynyilvánítás 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet, hogy az elıterjesztés nem összeegyeztethetı 
az egyház elképzeléssel, a hiányosság adminisztratív ok, az állam által történı iskola átvétel 
miatti kapkodás következménye lehet. A négy határozati javaslat megszavazását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
166/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete, véleményezési jogával élve, támogatja a Mezıberényi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium OM 200608 (5650. Mezıberény, 
Petıfi S. u. 17-19.) Petıfi u. 18. sz. alatti telephelyén az intézmény alapfeladatának bıvülését 
az új alapfeladattal: a sajátos nevelési igényő tanulók integrált ellátási feladatával és egyetért 
az új alapfeladat szakmai alapdokumentumba emelésével.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
167/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete véleményezési jogával élve támogatja a Mezıberényi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium OM 200608 (5650. Mezıberény, 
Petıfi S. u. 17-19.) Luther tér 1.  sz. alatti telephelyén az intézmény alapfeladatának bıvülését 
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az új alapfeladattal: a nemzetiségi oktatással és egyetért az új alapfeladat szakmai 
alapdokumentumba emelésével.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
168/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete véleményezési jogával élve támogatja a Mezıberényi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium OM 200608 (5650. Mezıberény, 
Petıfi S. u. 17-19.) Luther tér 1. sz. alatti telephelyén  egyéb átszervezés keretében a 
köznevelési típusú sportiskolai feladatot és egyetért az új alapfeladat szakmai 
alapdokumentumba emelésével.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
169/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete véleményezési jogával élve támogatja a Mezıberényi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium OM 200608 (5650. Mezıberény, 
Petıfi S. u. 17-19.) Petıfi u. 17-19. sz. alatti székhelyén egyéb átszervezés keretében a 
köznevelési típusú sportiskolai feladatot és egyetért az új alapfeladat szakmai 
alapdokumentumba emelésével.   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
VI/3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a beszámolóban említettek okán a két módosítás végrehajtását 
kérte a rendelet-tervezetben. Az intézményi térítési díjakat kell pontosítani az ellenırzés során 
jelzettek szerint. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tájékoztatásként elmondta, az ellenırzés során jelzéssel éltek a 
kerekítési szabályok alkalmazási módjára, jelezték, hogy a nem rászorult személyek díját 
miképpen kell meghatározni, valamint szét kell bontani a térítési díjat és a kiszállításnak a 
díját.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, a rendelet-tervezetet 
pedig a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság módosításával - a hatályba lépés napja 2014. május 1-
el kerüljön meghatározásra- kérte elfogadni. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 
igen) szavazat szükséges. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
170/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója, az Intézmény által végzett 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás térítési díját a szociálisan nem rászorult személyek 
esetében 110 Ft/nap összegben határozza meg. 
A Képviselı-testület megbízza Kovács Edinát, az Intézmény igazgatóját, hogy a térítési díj 
alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelıs: Kovács Edina, a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
17/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló  

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
VI/4. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okiratának és szakmai programjának 

módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy a Munkácsy utca 10. szám alatt található, 
korábban bölcsıdei ellátást biztosító telephely kerül ki az intézmény dokumentumaiból.  
 
 
Siklósi István polgármester a dokumentumok módosításának jóváhagyását szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
171/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Városi Humánsegítı 
szolgálat Alapító Okiratának módosítását, az elıterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezető Alapító Okiratot. 
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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 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
172/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat Szakmai Programjának módosítását és az egységes szerkezetben foglalt 
Szakmai Programot. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Városi Humánsegítı 
és Szociális Szolgálat részére a határozatot küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/5. 2014. évi szociális nyári étkeztetés 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy megjelent a rendelet, ami alapján lehet pályázni 
gyermekek étkeztetésére. Tavaly 92 gyermek részére tudta az önkormányzat igénybe venni a 
nyári étkeztetést. A jelenlegi adatok alapján Mezıberényben 738 rászoruló gyermek van, így 
185 gyermekre lehet önerı nélkül támogatást igényelni. A felmérés eredményeképpen kb. 200 
fı esetében jelentkezik igény az étkeztetésre. A Szociális és Egészségügyi Bizottság olyan 
javaslattal élt, hogy 205 fı rászoruló gyermek tekintetében legyen az igény benyújtva, mely 
létszámon belül 10 gyermek meleg-étkeztetését saját forrásból biztosítja az önkormányzat a 
2014. évi költségvetésének rendkívüli gyermekvédelmi keret terhére. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója szerint az igényelt 
napok számát is szerepeltetni kellene a határozati javaslatban, gondolja a maximum idıre, 54 
munkanapra adná be az igényt az önkormányzat.  
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, bizottsági ülésen elhangzott, hogy maximális 
napszámra legyen megkérve az étkeztetés. A bizottság javaslatát ennek értelmében bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
173/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés 
2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet alapján támogatási igényt 
nyújt be a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása céljából, a maximális 54 
munkanapra 205 fı rászoruló gyermek tekintetében, mely létszámon belül 10 gyermek 
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melegétkeztetését saját forrásból biztosítja, a 2014. évi költségvetésének rendkívüli 
gyermekvédelmi keret terhére. 
A Képviselı-testület megbízza Siklósi István polgármestert, valamint Dr. Földesi Szabolcs 
jegyzıt, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: 2014.május 7. 
 
 
VI/6. Épített örökség helyi értékeinek védelmérıl szóló önkormányzati rendelet módosítása, 

pályázati felhívás közzététele 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a költségvetésben 2 millió Ft-ot különített el az 
önkormányzat arra a célra, hogy a helyi védelem alatt álló épületek felújításához támogatást 
tudjon biztosítani. A szakbizottságok több pontosítást tettek az anyaghoz, a módosításokkal 
javasolta a határozat meghozatalát, valamint megszavazni az elıterjesztett rendeletet-
tervezetet.  A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
174/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város épített 
örökségének, építészeti értékeinek megırzése, a városkép védelme és javítása és az azt rontó 
állapotú építmények helyrehozatalának tárgyában, a 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet 
alapján, az elıterjesztéshez mellékelt és alábbi módosítások figyelembevételével: 

- A pályázati felhívásban V. f) pont törlése 
- Adatlapban a 3. pont 7. bekezdésének törlése ( közterületre nézı homlokzaton közvilágítás 

-célját is szolgáló világító testek elhelyezése) 
- Támogatási szerzıdésben 5. pont 1. szakaszban: A támogatás kifizetés maximum 300.000 

Ft-ig egy összegben, a fennmaradó összeget annak felhasználása után.  
- 12. pontban Jogvita esetére a szerzıdı felek a Békési Járási Bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki, 
- A pályázati felhívás IV. támogatás formája és mértéke pontnál „A támogatás mértéke 

2014. évben a megpályázott munkálatok költségeinek 50%-a, de legfeljebb 500.000,-Ft.” 
pályázati kiírást tesz közzé. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Dr. Földesi Szabolcs 
jegyzıt, hogy a pályázati kiírást Mezıberény Város Honlapján, a Mezıberényi Hírmondóban, 
valamint a helyi kábel televízióban jelentesse meg, és a pályázati eljárást bonyolítsa le. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
18/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
az épített örökség helyi értékeinek védelmérıl szóló 28/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
VI/7. Mezıberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a központi szabályozások miatt szükségessé vált módosítás 
elfogadását kérte a határozat meghozatalával. Szakbizottságok támogatták az alapító okirat 
módosítását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
175/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberény Város 
Óvodai Intézménye 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 
 
 
VI/8. Mezıberény Településrendezési Terv módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy nagy horderejő témáról van szó. Mezıberény 
településrendezési terve 2015-ben járna le, illetve 2018. december 31-ig érvényes, viszont 
több olyan dolog van, amit át kellene tervezni. Gazdasági övezetet kellene kialakítani, 
valamint több módosítást, pontatlanságot feldolgozni a szabályozási terv és a helyi építési 
szabályzatban. Az árajánlat egy táblázatba foglalt ajánlás alapján született meg, a tervezıt 
majd ki kell választani. A határozati javaslatok tartalmazzák mirıl szükséges döntést hoznia a 
testületnek. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága 
tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra ajánlják. Kiemelték a civil szervezetek bevonásának 
fontosságát, valamint azt, hogy a helyi védettség alatt álló épületek esetleg kikerülhetnek a 
védettségbıl akként, hogy hasonló stílusba, hasonló jellegben építik meg az új épület 
homlokzatát.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt bizottsága 
támogatásáról azzal a pontosítással, hogy jóváhagyásra „2014. decemberi testületi ülés” 
kerüljön meghatározásra. 2018. december 31-ig hatályos lesz a rendezési terv, a módosításhoz 
szükséges anyagi fedezet bruttó 4.000.000 Ft. A forrásmegjelölésérıl rendelkezı határozati 
javaslatot is elfogadásra ajánlják. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
176/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete hozzájárul Mezıberény Hatályos Területrendezési 
Eszköz módosításához az alábbiak szerint: 
1. A 47-es út és a régi vasúti keresztezıdéshez vezetı út közötti terület felhasználásának 

módosítása erdı területrıl gazdasági területre. A régi temetı részt kegyeleti parkként meg 
kell hagyni. 

2. Az Ady E. utca és a régi vasúti keresztezıdés melletti terület felhasználásának módosítása 
természeti területrıl gazdasági területre. A terület felhasználás módosításakor a felszíni 
vizek tározási funkcióját meg kell tartani a befogadó kapacitás szinten tartásával.  

3. A terület felhasználási módosítások a település biológiai aktivitás értékének a csökkenését 
eredményezik. A szinten tartáshoz a 2005 óta megvalósult erdısítéseket figyelembe kell 
venni. 

4. A helyi értékvédelmi rendelet korábbi módosítását a rendezési terven át kell vezetni. A 
helyi egyedileg védett épületek körének a felülvizsgálatát el kell végezni, csökkentésük 
lehetıségét  az utcakép védelem kiterjesztésével meg kell vizsgálni.  

5. Az építés hatósági gyakorlatban felmerült, a jelenleg hatályos HÉSZ és Szabályozási Terv 
elfogadása óta nyilvánvalóvá vált hibáit korrigálni kell. 

6. Az 1-5 pontban foglaltak szerint elrendelt TESZK módosítások a hatályos 
Településfejlesztési Koncepció módosítását nem teszik szükségessé. 

7. A TESZK módosítás végrehajtásához a partnerségi együttmőködés szabályait ki kell 
dolgozni és jóváhagyásra a képviselı testület elé kell terjeszteni 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı:  1. TESZK módosítására azonnal 

2. A partnerségi együttmőködés szabályainak kidolgozására: májusi testületi ülés 
3. Jóváhagyásra: 2014. decemberi testületi ülés 

 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
177/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete Mezıberény Hatályos Területrendezési Eszköz 
módosításához szükséges anyagi fedezetet, bruttó 4.000.000 Ft-ot az alábbiak szerint 
biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerzıdések megkötésére.  
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
066020-0 kf. Város-, községgazdálkodás. /Beruházási kiadások/  
Immateriális javak beszerzése létesítése/K61/: elıirányzatát, csökkenti :      3150 E Ft-tal 
Beruházási célú elızetesen felszámított Áfa/K67/:  elıirányzatát, csökkenti :850  E Ft-tal        
Tervezési munkálatok fedezetére beállított  
ei. (ÁFA: egyenes) ÖNKÉNTES  
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és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
066020-62  kf. Város-, községgazdálkodás.  
Immateriális javak beszerzése létesítése/K61/: elıirányzatát, megemeli :     3150 E Ft-tal 
Beruházási célú elızetesen felszámított Áfa/K67/: elıirányzatát, megemeli: 850  E Ft-tal               
A Mezıberényi Települési rendezési terv felül vizsgálatához fedezetbiztosítás: 
(ÁFA: egyenes) KÖT 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/9. Szúnyoggyérítés 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy az idei évre is megtörténtek az egyeztetések a 
szúnyoggyérítés ügyében a konzorciummal. Településenként külön szerzıdéskötések 
történnek, viszont a közbeszereztetést Gyomaendrıd gesztorként végzi. A SZEMP Air.Kft.- 
RSZ-COOP Kft. Konzorcium végezte eddig is a feladatot, ajánlatát javasolja elfogadni. Az 
elmúlt évhez hasonlóan a légi kémiai kezelés területét 550 ha-ról 600 ha-ra, a földi kémiai 
kezelés területét 300 ha-ról 350 ha-ra szükséges meghatározni, hogy a Mátyás kir. utca utáni 
területekre is kiterjedjen az irtás. A forrás jelenleg a Városi Közszolgáltató Intézmény 
költségvetésében szerepel, így most fedezetrıl nem kell dönteni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megjegyezte, nem olcsó 
„mulatság”, de gyéríteni szükséges. Idıjárás függvénye is, de ötször biztosan irtani szükséges. 
Az intézménynek három irtásra van fedezete, várható, hogy pótigényért fog jönni. A SZEMP 
Air.Kft.- RSZ-COOP Kft. Konzorcium már ismeri a területet, ık a legkedvezıbb 
ajánlattevık, bizottsága javasolja a szerzıdés megkötését a területek módosításának 
figyelembevételével. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
178/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a SZEMP Air.Kft.- RSZ-COOP Kft. Konzorcium 
ajánlatát a biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történı lárva, imágóirtás komplex 
elvégzése tárgyában annyi  módosítással fogadja el, hogy a légi kémiai kezelés területe 550 
ha-ról 600 ha-ra, a földi kémiai kezelés területe  300 ha-ról 350 ha-ra kerüljön 
meghatározásra. A képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozási 
szerzıdés aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
VI/10. Lemondás tiszteletdíjról 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
179/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja,  

- Dr. Hantos Katalin 2013. november, december havi, és 2014.január, február,március, 
(21.100,- Ft/hó) tiszteletdíjáról történı lemondását. 

A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
Határidı: 2014.április 30. 
 
 
VI/11. Átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság jóváhagyásával a 4 db 
átcsoportosítást kérte megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
180/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A 2013. 11-12. és 2014.01-03 hónapokat érintı, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból 
keletkezett maradvány,131.130,- Ft~131.000 (személyi juttatás 105.000,- Ft, járulékok 
26.000,- Ft), (2.cím: Polgármesteri Hivatal: 011130-9 Önkormányzati igazg. /jogalkotás 
szakfeladat/  összesen: 26.000 Ft (személyi juttatás 21.000,- Ft, járulékok 5.000,- 
Ft)./ill,1.cím: Városi Önkormányzat: 011130-0 Önkormányzati igazg.  szakfeladat: összesen: 
105.000 Ft (személyi juttatás 84.000,- Ft, járulékok 21.000,- Ft) 
felhasználását az alábbiakban határozza meg Mezıberény Város Képviselı-testülete: 
A keletkezett bér- és járulék maradványból az Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére /a Mezıberényi vonatkozású 
kiadvány, kiadásához támogatásként/, 131.000- Ft, vissza nem térítendı mőködési támogatást 
biztosít, / Nonprofit szervezeteknek..Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson 
kívülre./K 511/, mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A 
számadási kötelezettséget a felhasználást követıen 30 naptári napon belül, de legkésıbb 
tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a támogatott szervezet részére a megítélt 
támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı. 
Határidı: 2014. május 15.,illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
181/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     - 066020-40. Város-, községgazdálkodás 
       Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása/Homlokzat,tetırendszer és egyéb./  
       elıirányzatát:                                                                           csökkenti: 15748 E Ft-tal  
       ÖNKÉNTES, INGATLAN felújítása/K71/ 
       Változás: - 15748 E Ft(-15748E Ft,0 E Ft,-15748E Ft) 
- 1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      011130-0  kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános                   
.     igazgatási tevékenysége: ÖNKÉNTES: 
      Dologi kiadási elıirányzatát                                                     csökkenti: 4252 E Ft-tal 
      Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett 
      szolgáltatások miatti kiadás. 
      Fizetendı általános forgalmi adó /K352/ 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  
      mők.c ./KÖT/  elıirányzatát                                                   megemeli: 12000 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
        011130-0  kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok  
        jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT.  
        Dologi kiadási elıirányzatát                                                    megemeli: 5000 E Ft-tal 
        -Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások,  
         Egyéb szolgáltatások.:/K337/   +5000 E Ft E Ft 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
         018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.)      csökkenti: 3000 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
         018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.)      megemeli: 3000 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
        011130-0  kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok  
        jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT.  
        Dologi kiadási elıirányzatát                                                    megemeli: 3000 E Ft-tal 
        -Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások,  
         Egyéb szolgáltatások.:/K337/   +3000 E Ft E Ft 
        /Ebbıl:931062 Ft 
B.)  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
       900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása : 
       /Elkülönített/ elıirányzatát                        csökkenti: 5000 E Ft-tal 
       051030-0 kf. Nem veszélyes(telep. hull.)vegyes(öml.) 
       begy.,száll.,átrak.,Szemétszállítás, kezelés. 
       Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak  
       visszatérítendı tám.,  kölcsön nyújtása     
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       Mőködési célú visszatérítendı tám.,  kölcsön nyújtása 
       ÁHT.-n kívülre/K508/ ÖNKÉNTES         elıirányzatát        megemeli: 5000 E Ft-tal 
       Békés- Manifest  Közszolgáltató Nonprofit Kft részére  
       visszatérítendı tagi kölcsön   biztosítása. 
C.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  bevételi elıirányzatán belül: 
041140-0 kf. Területfejlesztés igazgatása : ( Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) 
Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnoki szolgálattal kapcs. 
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki 
 szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. 
Fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programok és azok hazai  
társfin.-a miatt felh.c. tám.bev./ MVA / 
Egyéb felhalmozási célú tám. bev.  
ÁHT- belülrıl/B25/ ÖNKÉNTES  elıirányzatát                      megemeli.  5000 E Ft-tal 
8659072526 az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára  
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére:109/2013 11.28. VM rendelet 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül: 
041140-0 kf. Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal  
kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és  
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan  
8659072526 az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára  
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére:109/2013 11.28. VM rendelet 
Beruházási kiadások.) : 
EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/  / ÖNKÉNT./  elıirányzatát  megemeli:3937 E Ft-tal                                    
Beruházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/  elıirányzatát      megemeli:1063 E Ft-tal                                    
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
       900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  
       mők.c ./KÖT/  elıirányzatát                                                csökkenti: 130 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                       megemeli: 96  E Ft-tal 
      Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                     megemeli: 34. E Ft-tal 
      066020-27 Város-, községgazdálkodás. 
      Közmunka-mintaprogramok vezetıinek alkalmazása: 
      Munkatörvénykönyves foglalkoztatás  ÖNKÉNT  
      Közalkalmazottaknak biztosítandó cafetéria juttatás 
E.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  
      Mők.c. elıirányzatát:                                  csökkenti: 2089 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                         megemeli: 775 E Ft-tal 
      Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                      megemeli:  417 E Ft-tal 
      Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                          megemeli:  897 E Ft-tal 
107055-0 kf. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás. 
Tanyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás  
İNKÉNT. 
F.) 
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2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 016010-1.kf. Országgyőlési,önkormányzati és európai  
            parlamenti képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
           /Országgyőlési k.v./ /Központi költségvetési szervektıl mőködési  
           c. tám.bev./ Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ÁHT.-n  
           belülrıl /B16/ KÖT elıirányzatát                                            megemeli: 17 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
 Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                        megemeli: 89 E Ft-tal 
            Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                      megemeli: 36 E Ft-tal 
            Dologi kiadások /K3/elıirányzatát                                         csökkenti: 108 E Ft-tal 
            016010-1.kf     /.Országgyőlési k.v./  
G.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 016010-2.kf. Országgyőlési,önkormányzati és európai  
            parlamenti képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
           /EU.parlamenti k.v./ /Központi költségvetési szervektıl mőködési  
           c. tám.bev./ Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ÁHT.-n  
           belülrıl /B16/ KÖT elıirányzatát                                               megemeli:17 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
 Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                          megemeli: 89  E Ft-tal 
            Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                       megemeli:  36  E Ft-tal 
            Dologi kiadások /K3/elıirányzatát                                         csökkenti:   108 E Ft-tal 
            016010-2.kf     /EU.parlamenti k.v./ 
H.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal 
egyetért: 
Mezıberényi Városi Önkormányzatot érintıen: a  041140-0 kf. Gépjármő beszerzés, falu és 
tanyagondnok szolgálattal kapcs. feladatra vonatkozóan, az alábbi tételeknél: a KÖT 
megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással. 
EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/  / ÖNKÉNTES/                                      2362 E Ft 
Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/                                                638 E Ft 
/Alap:2362 E Ft,ÁFA:638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft/ 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 

Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı. 

Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
182/2014.(IV.28.)sz. határozat:                      
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 Elkülönített állami pénzalaptól mők. célú tám. bev. /B16/ 
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 Egyéb mőködési célú tám. bevételei ÁHT.-n belül ei.-át  megemeli: 650 E Ft-tal 
 („Itthon vagy – Magyarország Szeretlek” programsorozat.) 

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 Mők.c.: elıirányzatát Tartalékok K512  megemeli: 650 E Ft-tal 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512 KÖT  csökkenti:1.606 E Ft-tal 
(2013. évrıl áthúzódó bérkompenzáció) 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 1.606 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 267 E Ft-tal 
3. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 121 E Ft-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 527 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 636 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli:  55 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/    210 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/    57 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 011130-9 korm.funkc. 12 4 
 109010-0 korm.funkc. 28 8 
 011130-3 korm.funkc. 71 19 
 011130-0 korm.funkc. 62 17 
 011220-0 korm.funkc. 24 6 
 031030-0 korm.funkc. 13 3 
3. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 95 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 26 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 091110-0korm.funkc. 93 25 
 091140-0korm.funkc. 2 1 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 415 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 112 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 501 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 135 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
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 Személyi juttatások  /K1/ 43 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 12 E Ft-tal 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512 KÖT  csökkenti:56 E Ft-tal 
(2013. évrıl áthúzódó bérkompenzáció) 

és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 44 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 12 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 31 9 
 066020-0 korm.funkc. 13 3 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT         megemeli: 606 E Ft-tal 

 (2014. évi bérkompenzáció) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512 KÖT             csökkenti: 2.347 E Ft-tal 
(2014. évi bérkompenzáció) 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)    megemeli: 2.953 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 527 E Ft-tal 
3. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 241 E Ft-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)     megemeli: 1036 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)    megemeli: 1038 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 111 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/     415 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/     112 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 011130-9 korm.funkc. 24 7 
 109010-0 korm.funkc. 60 16 
 011130-3 korm.funkc. 134 36 
 011130-0 korm.funkc. 124 34 
 011220-0 korm.funkc. 48 12 
 031030-0 korm.funkc. 25 7 
3. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
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 Személyi juttatások  /K1/ 190 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/   51 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 091110-0korm.funkc. 184 49 
 091140-0korm.funkc. 6 2 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 816 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 220 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 817 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 221 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 87 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 24 E Ft-tal 
E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT              megemeli: 108 E Ft-tal 

 (2014. évi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 85 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 23 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 60 16 
 066020-0 korm.funkc. 25 7 
F.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512 KÖT csökkenti: 1.576 E Ft-tal 
(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)  

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 1.576 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 1.576 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 

(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)  1.576 E Ft 
 Személyi juttatások  /K1/ 1.241 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 335 E Ft-tal 

(2014. január, február)  
G.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT       megemeli: 648 E Ft-tal 
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(E-útdíj: az önkormányzatokat megilletı gépjármőadó és 
 iparőzési adó bevétel 2013. évi kiesése ellentételezésére szolgál.) 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 Mők.c.: elıirányzatát Tartalékok K512    megemeli: 648 E Ft-tal 
H.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT  megemeli: 1.000 E Ft-tal 
( Muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatása.) 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
 /Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512  megemeli: 1.000 E Ft-tal 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
183/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 Mők.c.: elıirányzatát Tartalékok K512    csökkenti: 198 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
011130-0 Önkorm. Igazgatás. 
Helyi önk.-nak és költségvetési szervének egyéb mőködési c.  
támogatás-Egyéb mőködési c. támogatások államháztartáson  
belülre:/K506/: elıirányzatát:                                                            megemeli: 198 E Ft-tal 
2013. évben az Óvoda -Társulásban résztvevı településekkel a  
2013.évi tevékenység elszámolásáról készült véglegesített kimutatás  
alapján,a 2014 évre áthúzódott összeg módosítása,:Bélmegyer Község  
Önkormányzata részére:+198 E Ft ÖNKÉNTES 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/12. SZSZB pót-tagok megválasztása 
 
 
Siklósi István polgármester az érintettekkel való egyeztetés értelmében javasolta megszavazni 
a póttagok jóváhagyását. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
184/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete jóváhagyja  a HVI  vezetıjének indítványát az SZSZB 
pót-tagjairól  

1 Mikó Ida Thököly u. 2 
2 Szóth-Babinszki Beáta Korona u. 6. 
3 Sáliné Dánosi Piroska Árpád u. 2. 
4 Szokola Edit Bajcsy Zs. u. 68/a 
5 Hıgye Mihályné Fı u. 2/C 3/17 
6 Szabó Gáborné Deák F. u. 43/a 
7 Babinszki Jánosné Fı u. 2/C 3/14 
8 Balázs Pálné Báthory u. 22 
9 Gallóné Nagy Katalin Szénáskert 127 
10 Balázs Györgyné Vörösmarty u. 18. 
11 Galó Jánosné Galilei u. 27/a 
12 Korom Andrea Ady E. u. 23 
13 Binder Anikó Kereki u. 15. 
14 Pintér Zoltánné Kereki u. 20 
15 Jónás Hella Eszter Madarász u. 50 
16 Varga Adrienn Békési u. 2/a 2/6 

és megbízza Siklósi István polgármestert a szavazatszámláló bizottságok eskü letételének 
lebonyolításával.   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
VI/13. „Komplex belvízrendezési program – Mezıberény” vállalkozási szerzıdés módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a belvízrendezési program pótmunkáit nem 
tudták elkezdeni különbözı adminisztratív okok miatt, a közbeszerzés még nem fejezıdött be. 
Emiatt a határidıt június 30-ra szükséges módosítani. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
185/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Békés Drén Kft.-vel 
(5630 Békés, Petıfi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt, majd 2013. október 1 –én és 2013. 
november 28 –án közös megegyezéssel módosított „Komplex belvízrendezési program – 
Mezıberény” címő Vállalkozási szerzıdésben szereplı kivitelezési határidıt 2014. június 30.-
ra módosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a Vállalkozási Szerzıdés 3. 
számú módosításának aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VI/14. Építı brigád alkalmazása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A 2013-2014. évi téli 
közfoglalkoztatási program keretében 10 fı alkalmazása történt építési karbantartási munkák 
elvégzésére. Ennek keretében a Városházán megvalósult az emeleti folyosó falfelület javítása, 
festése, az adócsoport irodáinak rendbetétele (szigetelés, vakolás, aljzatbeton, parkettázás, 
festés), a Luther téri iskolaépületben az emeleti aula leszakadt mennyezetének 
gipszkartonozása, a Hısök útjai játszótér teljes felújítása, a sportpálya balesetveszélyes 
járdájának átépítése, több épület felvizesedett, salétromos vakolatának leverése. A 
foglalkoztatott létszám a strand régi öltözıjének vakolásában is besegített. A téli 
közfoglalkozási program április 30-ával befejezıdik. A további alkalmazási lehetıségekrıl 
még nem érkezett semmilyen információ, a Munkaügyi Központ nem tudott tájékoztatást 
adni. A 10 fıs közfoglalkoztatotti létszámból 5 embert munkájuk alapján érdemes lenni 
tovább alkalmazni, sok önkormányzati feladatot, elsı sorban építési karbantartási, felújítási 
munkát lehetne megoldatni velük. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a határozati javaslat 
megszavazását támogatta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
186/2014.(IV.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete építı, karbantartó munkák elvégzésére 
maximum 5 fı (1fı brigádvezetı és 4 fı szakmunkás) foglalkoztatását biztosítja 2014. évben: 
(066020-63 kf.-n az 5fı 4 hónapra esı létszám elıirányzatát  biztosítja.) Felhatalmazza a 
polgármestert a szakemberek kiválasztására. A foglalkoztatáshoz maximum 2.408.000 Ft bér 
és 650.000 Ft járulék, 942.000.Ft dologi kiadások erejéig biztosítja a  Kastély felújítási 
elıirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befizetési ei.. terhére az alábbiak szerint: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     - 066020-40. Város-, községgazdálkodás 
       Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetırendszer és egyéb./  
       elıirányzatát:                                                                           csökkenti: 3150 E Ft-tal  
       ÖNKÉNTES, INGATLAN felújítása/K71/ 
       Változás: - 3150 E Ft(-3150 E Ft,0 E Ft,-3150 E Ft) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      011130-0  kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános                   
.     igazgatási tevékenysége: ÖNKÉNTES: 
      Dologi kiadási elıirányzatát                                                    csökkenti:    850 E Ft-tal 
      Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett 
      szolgáltatások miatti kiadás. 
      Fizetendı általános forgalmi adó /K352/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                          megemeli: 2408 E Ft-tal 
      Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                       megemeli:   650 E Ft-tal 
      Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                           megemeli:   942 E Ft-tal 
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066020-63 kf. Város és Községgazd. Építı ,karbantartó feladatok, ellátása. 
İNKÉNT. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
 
VI/15. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı testületi ülés idıpontja 2014. május 
26. Napirendje:   
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl, elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és 

Szociális Szolgálat vezetıje, Kovács Lászlóné SZEB elnök 
2./ A szociális és egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, kiemelten a Városi 

Humánsegítı és Szociális Szolgálat munkájára, valamint  a más szervezetek által ellátott 
szociális munkára,  elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje 
Dr. Burján Katalin SZEB tag 

3./ Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról, 
elıadó: Kovács Lászlóné bizottsági elnök 

A Május 1-jei hosszú hétvégén hívta a lakosságot a szervezett programokra. Május 1-jén 
ligetben színpadi programok, cégek számára szervezett programok, 2-án sportpályán 
sportnap, 3-án a Pik-Nik Park megnyitója. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, az ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 
 

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


