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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 
mind a 12 fı jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette, felvéve a késıbb kiküldött 
anyagokat is. A zárt ülés sorrendjében változtatást jelzett. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
155/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl     
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 348/2012.(VI.25.) sz., 310/2012.(V.29.) sz., 

548/2012.(X.29.)sz., 549/2012.(X.29.)sz., 561/2012.(X.29)sz., 585/2012.(XI.26.)sz., 
586/2012.(XI.26.)sz., 587/2012.(XI.26.)sz., 593/2012.(XI.26.)sz., 597/2012.(XI.26.)sz., 
623/2012. (XII.11.) sz., 645/2012.(XII.21.)sz., 646/2012.(XII.21.)sz., 648/2012.(XII.21.)sz., 
649/2012.(XII.21.)sz., 650/2012.(XII.21.)sz., 651/2012.(XII.21.)sz., 652/2012.(XII.21.)sz., 
653/2012.(XII.21.)sz., 654/2012.(XII.21.)sz., 655/2012.(XII.21.)sz., 656/2012.(XII.21.)sz., 
657/2012.(XII.21.)sz., 658/2012.(XII.21.) sz., 662/2012.(XII.21.)sz., 663/2012.(XII.21.)sz., 
664/2012.(XII.21.)sz., 665/2012.(XII.21.)sz., 666/2012.(XII.21.)sz., 667/2012.(XII.21.)sz., 
669/2012.(XII.21.)sz., 27/2013.(I.28.)sz., 28/2013.(I.28.)sz., 29/2013.(I.28.)sz., 
30/2013.(I.28.)sz., 31/2013.(I.28.)sz., 32/2013.(I.28.)sz., 33/2013.(I.28.)sz., 
34/2013.(I.28.)sz., 35/2013.(I.28.)sz., 36/2013.(I.28.)sz., 37/2013.(I.28.)sz., 
38/2013.(I.28.)sz., 45/2013.(I.28.)sz., 52/2013.(I.28.)sz., 53/2013.(I.28.)sz., 
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54/2013.(I.28.)sz., 55/2013.(I.28.)sz., 56/2013.(I.28.)sz., 66/2013.(II.11.)sz., 
82/2013.(II.25.)sz., 83/2013.(II.25.)sz., 84/2013.(II.25.)sz., 85/2013.(II.25.)sz., 
86/2013.(II.25.)sz., 95/2013.(II.25.)sz., 98/2013.(II.25.)sz., 103/2013.(II.28.)sz., 
113/2013.(III.25.)sz., 114/2013.(III.25.)sz., 115/2013.(III.25.)sz., 116/2013.(III.25.)sz., 
117/2013.(III.25.)sz., 119/2013.(III.25.)sz., 120/2013.(III.25.)sz., 121/2013.(III.25.)sz., 
122/2013.(III.25.)sz., 123/2013.(III.25.)sz., 126/2013.(III.25.)sz., 128/2013.(III.25.)sz., 
129/2013.(III.25.)sz., 130/2013.(III.25.)sz., 131/2013.(III.25.)sz., 132/2013.(III.25.)sz., 
133/2013.(III.25.)sz., 135/2013.(III.25.)sz., 136/2013.(III.25.)sz., 137/2013.(III.25.)sz., 
141/2013.(III.25.)sz., 142/2013.(III.25.)sz., 143/2013.(III.25.)sz., 146/2013.(III.25.)sz., 
148/2013.(III.25.)sz., 150/2013.(III.27.)sz., 151/2013.(III.27.)sz., 152/2013.(III.27.)sz., 
154/2013.(IV.03.)sz., 124/2013.(III.25.)sz., 96/2013.(II.25.)sz.,  64/2013.(II.11.)sz., 
99/2013.(II.25.)sz., 100/2013.(II.25.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata által 2012. évben támogatott 
szervezetek elszámolásáról 

II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)                         
IV./ Összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenırzési terv végrehajtásáról 
V./ Bejelentések 

V/1. Mezıberény Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
V/2. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítása 
V/3. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
V/4. Békési Kistérségi Társulás mőködésérıl szóló megállapodás felülvizsgálata 
V/5. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat – Kormányablak 
V/6. Kézimunkák felajánlása az OPSKK Muzeális Győjteményébe 
V/7. A Városi Közszolgáltató Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

módosítása  
V/8. Gimnázium ingatlan-használata 
V/9. Intézményi átcsoportosítások 
V/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  
V/11. A költségvetési rendelet egyes elıirányzatainak pontosítása, részletezése 
V/12. Megállapodás kötése az Alföldvíz Regionális Víziközmőszolgáltató Zrt-vel 
V/13. Árajánlat könyvvizsgálói feladatok ellátására 
V/14. A „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 

azonosítószámú projekt keretében benyújtott Támogatási Szerzıdés módosítások 
elfogadása   

V/15.Ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása 
V/16. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévı önkormányzatok számára - ÁROP 

pályázat  
V/17. Dél- Alföldi Jogpont+ együttmőködési megállapodás 
V/18. Pályázat térfigyelı rendszer kiépítésére  
V/19. Pályázat Sportcsarnok parkettázására 
V/20. Egyéb bejelentés                                                                                                                      

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Ingatlan vételre ajánlat a volt Bútoripari Rt. ingatlanra 
VI/2. Ingatlan vételre ajánlat Piknik Park 
VI/3. Ingatlan vételre ajánlat Zagga-Bee Kft. 
VI/4. Mezıberény, Gutenberg u. 1/2. sz. alatti ingatlanra benyújtott vételi igény 
VI/5. Ingatlan vételre ajánlat (0410/12 hrsz.) 
VI/6. Egyéb bejelentés 
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Siklósi István polgármester szót adott Harmati László képviselınek, aki napirend elıtti 
kérdést nyújtott be. 
 
 
Harmati László képviselı felolvasta írásban beadott kérdését, ami arra irányult, hogy miért 
alkot a testület olyan rendeletet, amit nem tartat be. A közterületen fogyasztott szeszesital 
korlátozásáról szól a 30/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, az SZMSZ-ben nem szerepel olyan lehetıség, hogy 
napirend elıtti kérdés.  A 22. § (1) bekezdés sem helytálló hivatkozás, a 16. § (1) bekezdésére 
kellett volna hivatkozni, valamint a 9. § rendelkezik a napirend elıtti bejelentésekrıl. A 
boltok elıtti italozás megszüntetését személy szerint már korábban is szorgalmazta. Képviselı 
úr kérte-e már számon azokat, akik a boltok elıtt italoztak, miért teszik ezt, jelezte-e a 
rendırségen, közterület-felügyelınél? Tudni kell, hogy a hivatkozott rendelet már nincs 
érvényben, a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelettel hatályon kívül lett 
helyezve, mivel ebbe a rendeletbe lett behelyezve a boltok elıtti italozás problémája. Ezt a 
rendeletet viszont, sok más település rendeletével együtt az Alkotmánybíróság 
megszüntettette. A probléma az, hogy nem létezik rendelet, megoldást keresni kell.  
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2013. március 25-i zárt, március 27-i, valamint 
április 03-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
156/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. március 25-i zárt, a március 
27-i, valamint április 03-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl                 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést a jelenlévık, Kábel TV nézık 
tájékoztatása érdekében.  
Kiegészítésként beszámolt arról, hogy az általános iskola labdarugó csapata Gyulán a 
Diákolimpia III. korcsoportos döntıjében megyei bajnokságot nyert. Gratulált a csapat 
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tagjainak, edzıjének, és sok sikert kívánt a június 17-19-e között, Miskolcon megrendezendı 
országos döntıre.  
Jelezte, hogy a március 25-i zárt ülésrıl, valaki felhatalmazás nélkül, illetéktelenek felé vitt ki 
olyan információt egy ingatlan eladásáról, ami az önkormányzat üzleti érdekeit sértette. 
Sajnos nem elıször fordul elı ilyen, nem az esküjének megfelelıen cselekedett az illetı, ez 
minimum etikai vétség. A testület egyhangú döntést hozott a kérdésben, így az információ 
kiszivárogtatója nem vállalta fel az ülésen esetleges ellenvéleményét. Az információ 
kijuttatásával bizonyára a maga számára elınyöket kívánt szerezni. 
Az írásos beszámolóhoz egy írásbeli vélemény érkezett Barna Márton képviselıtıl. 
 
 
Barna Márton képviselı köszönetet mondott  a Városi Közszolgáltató Intézmény dolgozóinak 
is a nagy mennyiségő víz elvezetésében végzett munkájukért. Kérdése az Alföld Zrt. részérıl 
adott árajánlatra irányult, a megnyitni tervezett közkifolyók beüzemeléséhez mekkora összeg 
szükséges? A volt Bútoripari Rt.-ét érintıen tett fel kérdést, de napirendre lett véve a zárt 
ülésre, ahol választ fog kapni. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a 15 kút visszaállításáról kapott költségkimutatás 
5.333.565 Ft nettó értékben készült. Ez egyértelmően megfizethetetlen, egyezségre fognak 
törekedni.  
Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
157/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl     
 
  
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 348/2012.(VI.25.) sz., 310/2012.(V.29.) sz., 

548/2012.(X.29.)sz., 549/2012.(X.29.)sz., 561/2012.(X.29)sz., 585/2012.(XI.26.)sz., 
586/2012.(XI.26.)sz., 587/2012.(XI.26.)sz., 593/2012.(XI.26.)sz., 597/2012.(XI.26.)sz., 
623/2012. (XII.11.) sz., 645/2012.(XII.21.)sz., 646/2012.(XII.21.)sz., 648/2012.(XII.21.)sz., 
649/2012.(XII.21.)sz., 650/2012.(XII.21.)sz., 651/2012.(XII.21.)sz., 652/2012.(XII.21.)sz., 
653/2012.(XII.21.)sz., 654/2012.(XII.21.)sz., 655/2012.(XII.21.)sz., 656/2012.(XII.21.)sz., 
657/2012.(XII.21.)sz., 658/2012.(XII.21.) sz., 662/2012.(XII.21.)sz., 663/2012.(XII.21.)sz., 
664/2012.(XII.21.)sz., 665/2012.(XII.21.)sz., 666/2012.(XII.21.)sz., 667/2012.(XII.21.)sz., 
669/2012.(XII.21.)sz., 27/2013.(I.28.)sz., 28/2013.(I.28.)sz., 29/2013.(I.28.)sz., 
30/2013.(I.28.)sz., 31/2013.(I.28.)sz., 32/2013.(I.28.)sz., 33/2013.(I.28.)sz., 34/2013.(I.28.)sz., 
35/2013.(I.28.)sz., 36/2013.(I.28.)sz., 37/2013.(I.28.)sz., 38/2013.(I.28.)sz., 45/2013.(I.28.)sz., 
52/2013.(I.28.)sz., 53/2013.(I.28.)sz., 54/2013.(I.28.)sz., 55/2013.(I.28.)sz., 56/2013.(I.28.)sz., 
66/2013.(II.11.)sz., 82/2013.(II.25.)sz., 83/2013.(II.25.)sz., 84/2013.(II.25.)sz., 
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85/2013.(II.25.)sz., 86/2013.(II.25.)sz., 95/2013.(II.25.)sz., 98/2013.(II.25.)sz., 
103/2013.(II.28.)sz., 113/2013.(III.25.)sz., 114/2013.(III.25.)sz., 115/2013.(III.25.)sz., 
116/2013.(III.25.)sz., 117/2013.(III.25.)sz., 119/2013.(III.25.)sz., 120/2013.(III.25.)sz., 
121/2013.(III.25.)sz., 122/2013.(III.25.)sz., 123/2013.(III.25.)sz., 126/2013.(III.25.)sz., 
128/2013.(III.25.)sz., 129/2013.(III.25.)sz., 130/2013.(III.25.)sz., 131/2013.(III.25.)sz., 
132/2013.(III.25.)sz., 133/2013.(III.25.)sz., 135/2013.(III.25.)sz., 136/2013.(III.25.)sz., 
137/2013.(III.25.)sz., 141/2013.(III.25.)sz., 142/2013.(III.25.)sz., 143/2013.(III.25.)sz., 
146/2013.(III.25.)sz., 148/2013.(III.25.)sz., 150/2013.(III.27.)sz., 151/2013.(III.27.)sz., 
152/2013.(III.27.)sz., 154/2013.(IV.03.)sz., 124/2013.(III.25.)sz., 96/2013.(II.25.)sz.,  
64/2013.(II.11.)sz., 99/2013.(II.25.)sz., 100/2013.(II.25.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 92 db lejárt határidejő határozat végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta, mivel hozzászólás nem hangzott el a képviselık 
részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
158/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 348/2012.(VI.25.) sz., 
310/2012.(V.29.) sz., 548/2012.(X.29.)sz., 549/2012.(X.29.)sz., 561/2012.(X.29)sz., 
585/2012.(XI.26.)sz., 586/2012.(XI.26.)sz., 587/2012.(XI.26.)sz., 593/2012.(XI.26.)sz., 
597/2012.(XI.26.)sz., 623/2012. (XII.11.) sz., 645/2012.(XII.21.)sz., 646/2012.(XII.21.)sz., 
648/2012.(XII.21.)sz., 649/2012.(XII.21.)sz., 650/2012.(XII.21.)sz., 651/2012.(XII.21.)sz., 
652/2012.(XII.21.)sz., 653/2012.(XII.21.)sz., 654/2012.(XII.21.)sz., 655/2012.(XII.21.)sz., 
656/2012.(XII.21.)sz., 657/2012.(XII.21.)sz., 658/2012.(XII.21.) sz., 662/2012.(XII.21.)sz., 
663/2012.(XII.21.)sz., 664/2012.(XII.21.)sz., 665/2012.(XII.21.)sz., 666/2012.(XII.21.)sz., 
667/2012.(XII.21.)sz., 669/2012.(XII.21.)sz., 27/2013.(I.28.)sz., 28/2013.(I.28.)sz., 
29/2013.(I.28.)sz., 30/2013.(I.28.)sz., 31/2013.(I.28.)sz., 32/2013.(I.28.)sz., 33/2013.(I.28.)sz., 
34/2013.(I.28.)sz., 35/2013.(I.28.)sz., 36/2013.(I.28.)sz., 37/2013.(I.28.)sz., 38/2013.(I.28.)sz., 
45/2013.(I.28.)sz., 52/2013.(I.28.)sz., 53/2013.(I.28.)sz., 54/2013.(I.28.)sz., 55/2013.(I.28.)sz., 
56/2013.(I.28.)sz., 66/2013.(II.11.)sz., 82/2013.(II.25.)sz., 83/2013.(II.25.)sz., 
84/2013.(II.25.)sz., 85/2013.(II.25.)sz., 86/2013.(II.25.)sz., 95/2013.(II.25.)sz., 
98/2013.(II.25.)sz., 103/2013.(II.28.)sz., 113/2013.(III.25.)sz., 114/2013.(III.25.)sz., 
115/2013.(III.25.)sz., 116/2013.(III.25.)sz., 117/2013.(III.25.)sz., 119/2013.(III.25.)sz., 
120/2013.(III.25.)sz., 121/2013.(III.25.)sz., 122/2013.(III.25.)sz., 123/2013.(III.25.)sz., 
126/2013.(III.25.)sz., 128/2013.(III.25.)sz., 129/2013.(III.25.)sz., 130/2013.(III.25.)sz., 
131/2013.(III.25.)sz., 132/2013.(III.25.)sz., 133/2013.(III.25.)sz., 135/2013.(III.25.)sz., 
136/2013.(III.25.)sz., 137/2013.(III.25.)sz., 141/2013.(III.25.)sz., 142/2013.(III.25.)sz., 
143/2013.(III.25.)sz., 146/2013.(III.25.)sz., 148/2013.(III.25.)sz., 150/2013.(III.27.)sz., 
151/2013.(III.27.)sz., 152/2013.(III.27.)sz., 154/2013.(IV.03.)sz., 124/2013.(III.25.)sz., 
96/2013.(II.25.)sz.,  64/2013.(II.11.)sz., 99/2013.(II.25.)sz., 100/2013.(II.25.)sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata által 2012. évben támogatott szervezetek 

elszámolásáról 
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Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. 13 szervezet részére 14 
jogcímen lett támogatás kiosztva, a jogszabályi elıírásnak megfelelıen határidıben és 
teljességgel elszámoltak. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
159/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberény Város 
Önkormányzata által 2012. évben támogatott szervezetek elszámolásáról szóló beszámolót. 
 
 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatást adott a 
táblázatban kimutatott döntésekrıl. A bizottságra bízott pénzkeret felhasználása 
összességében jó, bár állandósult a sok kérelem, próbálnak a felhasználási lehetıségen belül 
maradni. 
 
 
Siklósi István polgármester idıarányos felhasználásról számolt be, de tapasztalható, hogy 
egyre kevesebben vannak, akik részére kölcsönök megállapíthatóak, nem tudnak eleget tenni 
a helyi rendeletek feltételeinek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
160/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése 

(zárszámadás) 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a 2012. évi bevételek 100,8%, kiadások 83,3%-ra 
teljesültek. A könyvvizsgáló véleménye szerint az egyszerősített összevont éves beszámoló az 
önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésérıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Három 
bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a gazdálkodás eredményét 
pontosan ismertette a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint. A környezı 
településekhez képest a városban az adófizetési morál jó, a teljesülés köszönhetı az 
adócsoport hatékony munkájának is, nagyon sok hátralékot tudtak beszedni. Az intézmények 
megfelelı szinten tudtak mőködni. Bizottsága elfogadásra ajánlja a napirendet 
kiegészítıjükben megfogalmazottak szerint. Véleménye szerint megállapítható, hogy az elızı 
év a helyben toporgás, helyben járás éve volt, ilyen kevés felújítási költséggel 1990. óta még 
nem számolt az önkormányzat. Ezért vannak a járdák, utak lelakva, tönkremenve. Sajnos a 
beruházásoknál sem jobb az arány, ezzel így nem fog fejlıdni a város.   
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
hogy bizottsága is elfogadásra ajánlja a napirendben elıterjesztett határozati javaslatokat, 
rendelet-tervezetet. Kérésük az adócsoportnak szólt, vizsgálják meg az adóhátralékokat és 
ezek kezelési lehetıségét. Az elızı hozzászólásra reagálva, tudni kell, korábban rendszeresen 
gyakorlat volt, hogy a járdafelújítások a hazai forrásokból kerültek pályázásra, 
finanszírozásra. Gyakorlatilag 2010. óta nem adott ilyen lehetıség, ha a kormányzat nem ír ki 
pályázatot. 
 
 
Harmati László képviselı reflektálva az észrevételre, tudatta, hogy most is volt kiírva 
útpályázat, nem nyert az önkormányzat, lehet, mulasztás is történt. Járdafelújítás sokszor 
önerıbıl készült, e ciklus kezdetéig volt egy olyan megállapodás a képviselı-testületen belül, 
hogy a gépjármőadó nagysága út és járda felújításra lesz fordítva. A számok nem hazudnak, 
15 millió Ft lett költve útépítésre. 
 
 
Siklósi István polgármester nem szeretné, ha kampány jellege lenne a megnyilatkozásoknak. 
A felújításokkal szemben, egy korábbi döntés alapján a mostani testületre maradt 
fejlesztésnél, a geotermikus energia programba 300 millió Ft-ot be kellett tenni az 
önkormányzatnak. Az utak, járdák állapota lelakott, annak oka, hogy nem lett rá most, de már 
korábban sem költve. Oka az is, hogy olyan alapok készültek, ami miatt most jutottak el oda 
az utak, hogy szinte az összest egyszerre kellene felújítani. Megjegyezte, hogy a költségvetést 
100%-ban elfogadta a testület, lett volna lehetıség, hogy képviselı úr felemelje a hangját, mi 
másra gondolja fordítani a pénzt. Ez nem történt meg a korábbiakban, csak most a 
beszámolónál jelzi, hogy nem jól gazdálkodott a testület.  
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint a gazdasági körülményeket látni kell, egyre jobban 
megszőnik az önkormányzatok támogatottsága. Új lehetıségeket kell keresni a bevétel 
növelésére, civileket bevonni a segítségnyújtásba, jobban magukénak érezzék a várost. 
 
 
Harmati László képviselı sajnálatát fejezte ki, ha a polgármester úr minden kritikai 
észrevételt kampányrésznek tart. El kell fogadni a kritikát is. A költségvetés vitájánál a 
képviselık valamennyien ott vannak, de a „karmester pálca” a polgármesternél van. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a jelenlegi irányt lehet venni a városnak. 
Egyébként a kritikát fogadja, sıt talán még önkritikája is nagyobb, mint amikkel mások 
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illetnék. Lezárva a napirendet, döntéshozatalt kért a testülettıl, hét határozathozatal és egy 
rendeletalkotás szükséges. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat 
szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
161/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés 
 bevételeit 6.205.763 eFt  elıirányzattal 
  6.253.335 eFt  teljesítéssel     (ebbıl: kiegy., függı, átfutó bevétel: 1578 eFt), 
 kiadásait 6.205.763 eFt elıirányzattal 
  5.170.082 eFt teljesítéssel     (ebbıl: kiegy., függı, átfutó kiadás: -3807 eFt), 
az egyenleget 1.083.253 eFt-tal jóváhagyja, és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I-IV. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
162/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
   - Az intézmények 2012. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására 
vonatkozó kimutatás 4-5. oszlopa szerint az intézményeket terhelı befizetési kötelezettség 
összegét: 
- Mezıberényi Kistérségi Óvoda esetében:                          2797 eFt összegben állapítja meg, 
és kötelezi az intézményt a feltüntetett összeg önkormányzat javára 2013. május 10-ig történı 
befizetésére. 
Befizetendı összeg: 
     - Mezıberényi Kistérségi Óvoda: 2797 eFt 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda, bevételi elıirányzatán belül: 

VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
 VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány ei-át megemeli:2797 eFt-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
      -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti:2797 eFt-tal 
 és  ezzel egyidejőleg:   
- 1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti:   2797 eFt-tal         
- 1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV./1.Támogatásértékő mőködési célú pénzeszköz átvét ei-át           csökkenti:  2797 eFt-tal 
             - Murony Község 2012.évi intézmény fenntartással 
                                   kapcsolatos tartozásának törlesztése  :         2797 eFt 
Felelıs:     Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
                   Mezıberény Város polgármestere. 
Határidı: 2013. május 10. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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163/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2012. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
2. cím: Polgármesteri Hivatal 
I.1. Intézményi mőködési bevétele elıirányzatát                                4 000 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejőleg:  
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek. 
VIII.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködésre e.i.-át     4 000 eFt-tal megemeli 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
I.1. Intézményi mőködési bevétele elıirányzatát                                29 000 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejőleg:  
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek. 
VIII.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködésre e.i.-át     29 000 eFt-tal megemeli 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
I.1. Intézményi mőködési bevétele elıirányzatát                                13 000 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejőleg:  
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek. 
VIII.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködésre e.i.-át     13 000 eFt-tal megemeli 
Felelıs:   Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
                Mezıberényi Polgármesteri Hivatal jegyzıje 
Határidı: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
164/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2012. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket/szabad pénz 
maradvány/ az intézmények az alábbiak szerint használhatják fel: 
2013. évi költségvetés: 
2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi elıirányzatán belül:  

 VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
  VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány ei-át megemeli:22789 eFt-tal 
        -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti: 8161 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatát                             megemeli:14628 eFt-tal     
  841126-0 szakf Önk. Ig./adó értesítések kézb./ 
  1.1. Személyi juttatás   elıirányzatát                  megemeli: 160 eFt-tal 
  1.2.Munkaad terh..bef .köt .  elıirányzatát           megemeli: 39 eFt-tal 
  841133-0 szakf. Adó… /adó értesítések kézb./ 



 10 

  1.1. Személyi juttatás   elıirányzatát                   megemeli: 104 eFt-tal 
  1.2.Munkaad terh..bef .köt .  elıirányzatát           megemeli:  25 eFt-tal 
  1.3. Dologi kiadások ei-át                                 megemeli:  6600 eFt-tal 
      Egyéb mőködési kiadások ei-át        :                 6600eFt-tal               
  2.1..Beruházási kiadások elıirányzatát:   megemeli:          5700eFt-tal 
  - PH.-ba számítás techn.eszk. besz. ei.-át:                3000eFt-tal 
  - PH-ba bútor beszerzés ei.-át:                                 1000eFt-tal 
  - PH-ba Fénymásoló beszerzés ei.-át:                       1700eFt-tal 
  2.2..Felújítási kiadások elıirányzatát:   megemeli:             2000eFt-tal 
   -PH ingatlan felújítás ei-át:                                    2000eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti:8161 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei-át                          megemeli:8161 eFt-tal 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda, bevételi elıirányzatán belül: 

VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
 VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány ei-át megemeli:2542 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg: 

1. Mőködési kiadások 
1.5. Támogatásértékő mők. célú pénzeszköz 
                        átadása  ei-át                                                          megemeli:2542 eFt-tal 

 - Bélmegyer költségmegtakarítása:                             2262 eFt 
       - Bélmegyer részére a zárolt,fel nem használt cafetéria  
                                   elıirányzat átadása :                           280 eFt. 
és ezzel egyidejőleg:  
  3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda: 
         -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti:2542 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 

 1. Mőködési kiadások 
1.5. Támogatásértékő mők. célú pénzeszköz 
                        átadása  ei-át                                                          csökkenti:2542 eFt-tal 

 - Bélmegyer költségmegtakarítása:                            - 2262 eFt 
       - Bélmegyer részére a zárolt,fel nem használt cafetéria  
                                   elıirányzat átadása :                         -  280 eFt. 
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti:2542 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 

1.5. Támogatásértékő mők. célú pénzeszköz 
                        átadása  ei-át                                                          megemeli:2542 eFt-tal 

 - Bélmegyer költségmegtakarítása:                             2262 eFt 
       - Bélmegyer részére a zárolt,fel nem használt cafetéria  
                                   elıirányzat átadása :                           280 eFt. 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, bevételi elıirányzatán belül:  

VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány ei-át megemeli:1 164 eFt-tal 

ezzel egyidejőleg: 
1. Mőködési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át                                                             megemeli: 1 164 eFt-tal 

      - Étkeztetési beléptetési rendszer kialakítására: 523 eFt. 
       (Beruházás:318 eFt,Dologi kiadás:205 eFt.) 
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       -Oszlopos öntvény szemetes/csikktartók,pótlása 
és 100 m tőzoltó tömlı beszerzése:                          641 eFt. 
5.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 

VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
 VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány ei-át megemeli:  228 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg: 

1. Mőködési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át                                                             megemeli:   228 eFt-tal 

      Egyéb mőködési kiadásokra:     228 e Ft 
6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, bevételi elıirányzatán belül: 

VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
 VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány ei-át megemeli:  451 eFt-tal 
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti: 451 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg: 
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
       -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti: 451 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei-át                          megemeli:  451 eFt-tal 
Felelıs:    Polgármesteri Hivatal jegyzıje 
                Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
                Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
                Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
Határidı: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
165/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
A). 
Mezıberény Város 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei-át                       megemeli: 11263 eFt-tal 
-A Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola 2012.évi pénzmaradványának 
összegével Általános tartalék feltıltés. 
    - ebbıl:- Bélmegyer Község 2012.évi intézmény fenntartással 
       kapcsolatos tartozásának törlesztése  :         2168 eFt 
               - Murony Község 2012.évi intézmény fenntartással 
       kapcsolatos tartozásának résztörlesztése  :   1878 eFt 
                -Egyéb feltöltés/Átfutó tétel:ált tart terhére 
       az érintettek részére teljesítésre kerül       :   7217 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                       csökkenti: 11263 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV./1.Támogatásértékő mőködési célú pénzeszköz átvét ei-át           csökkenti:  4046 eFt-tal 
             - Bélmegyer Község 2012.évi intézmény fenntartással 
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                                   kapcsolatos tartozásának törlesztése  :        - 2168 eFt 
             - Murony Község 2012.évi intézmény fenntartással 
               kapcsolatos tartozásának résztörlesztése  :                       -1878 eFt 
1. Mőködési kiadások 
1.5. Támogatásértékő mők. célú pénzeszköz 

                        átadása  ei-át                                                              megemeli:889 eFt-tal 
 - Bélmegyer költségmegtakarítása:                               313 eFt 
       - Bélmegyer részére a zárolt,fel nem használt cafetéria  
                                   elıirányzat átadása :                           576 eFt. 
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át       megemeli:6328 eFt-tal 
/Városi Közszolgáltató Int. részére./ 
és ezzel egyidejőleg: 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át       megemeli:6328 eFt-tal 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
1.3. Dologi kiadások ei-át                                                                      megemeli: 6328 eFt-tal 
       Az Általános Iskola :2012.évi teljesítési idejő 
      a Városi Közszolgáltató Intézmény által 2013.évben 
      kiegyenlített kötelezettségek fedezetére 
B).  
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV./1.Támogatásértékő mőködési célú pénzeszköz átvét ei-át           megemeli:  7116 eFt-tal         
             - Murony Község 2012.évi intézmény fenntartással 
               kapcsolatos tartozásának elıírása  :                       4948 eFt 
             - Bélmegyer Község 2012.évi intézmény fenntartással 
               kapcsolatos tartozásának elıírása :                       2168 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                         megemeli: 7116 eFt-tal 
C).  
 1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV./1.Támogatásértékő mőködési célú pénzeszköz átvét ei-át           megemeli:  1602 eFt-tal 
Bélmegyer Község intézményfenntartással kapcsolatos kötelezettsége: 
A Bélmegyeri Általános Iskola 2012.évi teljesítési idejő, Mezıberény 
 Város Önkormányzata által 2013. évben kiegyenlített számláival 
 kapcsolatos elıirányzat rendezés:  400375 Ft.~                             400 eFt. 
Murony Község intézményfenntartással kapcsolatos kötelezettsége: 
A Muronyi Általános Iskola 2012.évi teljesítési idejő, Mezıberény 
 Város Önkormányzata által 2013. évben kiegyenlített számláival 
 kapcsolatos elıirányzat rendezés:  1201965 Ft.~                          1202 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                      megemeli: 1602 eFt-tal 
Felelıs:    Mezıberény Város polgármestere   
                Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor 
. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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166/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 

 VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
  VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány ei-át megemeli: 55541 eFt-tal 

45155 eFt, 10386 eFt 
 bevételi elıirányzat  
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./9. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 55541 eFt-tal 
      ebbıl:  - Szabad felhasználású elıirányzat: 45155 eFt  
                  - Zárolt, elkülönített bevételek 
                    elıirányzata 10386 eFt 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                         csökkenti: 45155 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. Mőködési kiadások: 
1.3. Dologi kiadások ei-át                                                                      megemeli: 8285 eFt-tal 
841126-0 szakfeladat:Önkormányzatok és társulások általános  
végrehajtó ig. tevékenysége elıirányzatát /Egyéb dologi kiadások 
ebbıl :-Körösök Völgye V.K.2013.évi tagdíj: ~1600 eFt: 
           - Adó befizetések: postai díj:                 ~3000 eFt 
           -Emlékmő lábazat tisztítása                     ~251 eFt 
1.3. Dologi kiadások ei-át                                                                       megemeli: 700 eFt-tal 
-890442 szakf.Egyéb közfoglalkoztatás közfogl. mintaprogramok: 
   / Pályázatban nem elszámolható kiadások fedezetére/ 
890442-1   Mezıgazdaság , ei.át,                          megemeli : 150 eFt.-tal                 
890442-3   Belvíz, ei.át,                                         megemeli :150 eFt.-tal 
890442-4   Erdıtelepítés, ei.át,                              megemeli :150 eFt.-tal 
-841403-27 szakf.Város és községgazd. m.n.s. szolg. 
Közmunka minta program vezetıinek alk: ei.át,     megemeli :250 eFt.-tal 
Költségtérítés, egyéb juttatás:2013.03.01.-tıl 25 eFt/hó 
1.5. Támogatásértékő mők. célú pénzeszköz 

                        átadása  ei-át                                                            megemeli:1501 eFt-tal 
 -„ Közép-Békési Térség”Ivóvízminıségjavító Önk.Társulás részére  
       2013.évi mőködési hozzájárulás:                                  1299 eFt. 
      - Bélmegyer részére a zárolt,fel nem használt cafetéria  
         /Óvoda/              elıirányzat átadása :                           152 eFt. 
      - 2012.évrıl áthúzódó, Városi rend.tám,OKB hat.al:Római Katolikus Plébánia 
          részére/50 eFt./       :                                                      50 eFt. 
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át       megemeli:1926 eFt-tal 
/Városi Közszolgáltató Int. részére:8254 eFt-6328 eFt./ 
és ezzel egyidejőleg: 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át       megemeli:1926 eFt-tal 
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4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
1.3. Dologi kiadások ei-át                                                                      megemeli: 1926 eFt-tal 
       Az Általános Iskola :2012.évi teljesítési idejő 
      a Városi Közszolgáltató Intézmény által 2013.évben 
      kiegyenlített kötelezettségek fedezetére 
  2.1..Beruházási kiadások elıirányzatát:                                                 megemeli : 4150eFt-tal 
  -Mezııri ırszolgálat szolgálati motorjainak cseréje 
  /I. ütem/fedezet biztosítás: elıirányzatát :                       2000 eFt.-tal. 
106/2013.II.28.) sz.hat alapján: 
A Magyar Labdarúgó Szövetség által – civil szervezetek számára  
– meghirdetett "Sporttelephely felújítási program tao elıminısítéses 
 pályázat” keretében a Mezıberényi Sporttelepen végzendı 
 felújításra: /Tribün felújítás folytatása , biztonságtechnikához 
 kapcsolódó számítástechnikai eszközfejlesztés , öntızı rendszer 
 felújítása, bıvítése/ pályázati saját forrás :  elıirányzatát :  2150 eFt.-tal 
2.4.Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT.-n kívőlre, 
 Felhalmozási célú pénzeszk.átadása pénzügyi vállalkozásoknak,ei.-t megemeli:28593 eFt-tal 
-Hosszú-tó rehabilitációja pályázati támogatás megérkezését követıen:Támogatás 
megelılegezı elıirányzat rendezés K&H részére   
Felelıs: Siklósi István polgármester, Dr Földesi Szabolcs jegyzı 
             Nagy Sándor, Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 

15/2013 (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2012. évi  költségvetésének teljesítésérıl, a zárszámadásról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
167/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetése: 
           bevételeit   4 429 684  eFt elıirányzattal 
                             4 534 064  eFt teljesítéssel (ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: 1 578 eFt) 
           kiadásait    4 429 684  eFt elıirányzattal 
                             3 450 811  eFt teljesítéssel (ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: -3 807 eFt) 
    az egyenleget 1 083 253 eFt-tal jóváhagyja, 
és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Hitelesített mérleg közzétételére 2013. június 30. 
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IV./ napirend 
 
Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenırzési terv végrehajtásáról 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Gyarmati Zoltánné belsı ellenırt, 
a napirend készítıjét. Megkérdezte, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az anyaghoz? 
 
 
Gyarmati Zoltánné belsı ellenır szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, a kérdésekre válaszol. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
megtárgyalta a jelentést. Három témában történt a vizsgálódás, négy intézményt érintett. A 
belsı ellenır tapasztalatai szinte teljesen hibátlanok voltak, az intézmények szabályszerően 
gazdálkodtak. Kérte a bizottság, hogy a jelentéshez a jövıben az ellenırzésrıl készült 
jegyzıkönyvek is csatolva legyenek. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatával bocsátotta 
szavazásra a határozati javaslatot, megjegyezve, hogy a testületnek is figyelni kell majd arra, 
ha az ellenırzési tervet elıkészíti, célzottabb ellenırzési területek legyenek meghatározva. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
168/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a jelentéshez a jövıben az 
ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvek is csatolva legyenek.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések  

 
 

V/1. Mezıberény Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy jogszabályi elıírás értelmében elkészítésre került a 
vagyongazdálkodási terv. Viszonylag kevés konkrétumot lehetett leírni, változtatása 
folyamatos lesz, amíg használhatóvá nem válik. A szakbizottságok elfogadásra ajánlják. 
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Barna Márton képviselı módosítás kért a XXII. pontnál, városüzemeltetési célkitőzései- 
hosszú távú települési célok felsorolás kiegészítésre kerüljön „ipari park kialakítása”, 
valamint „városi piac mőködésének felülvizsgálata, fejlesztése” pontokkal. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosítást szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
169/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Mezıberény 
Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve XXII. pontjának –
városüzemeltetési célkitőzései- hosszú távú települési célok felsorolás kiegészítésre kerüljön 
„ipari park kialakítása”, valamint „városi piac mőködésének felülvizsgálata, fejlesztése” 
pontokkal. 
 
 
Siklósi István polgármester módosított tervet szavaztatta le. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
170/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, Mezıberény Város 
Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, az elıterjesztéshez 
mellékelt formában a 169/2013.(IV.29.) sz. határozat szerinti módosítással fogadja el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
V/2. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és 

Szakmai Programjának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az intézmény által elıterjesztett nyitvatartási idık 
módosítását, és a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
171/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának nyitvatartási, valamint ügyfélfogadási idıre 
vonatkozó, 2013. május 1. hatállyal történı módosítását az elıterjesztéshez mellékeltek 
szerint jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
172/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szakmai Programjának nyitvatartási, valamint ügyfélfogadási idıre vonatkozó, 
2013. május 1. hatállyal történı módosítását az elıterjesztéshez mellékeltek szerint 
jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 

 
V/3. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
173/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/4. Békési Kistérségi Társulás mőködésérıl szóló megállapodás felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a társulás mőködéséhez a jövıben kisebb 
támogatásra lehet számítani, jórészt az önkormányzatoknak saját forrásaikból, közös 
mőködésükbıl kell elıteremtetni a feltételeket. A társulás együttmőködésrıl döntött a 
kistérségi informatikai hálózat, valamint annak fejlesztése céljából, kisebb mértékben a belsı 
ellenıri feladatok közös ellátására irányulóan. A kistérségi társulás mellett eddig mőködött 
egy munkaszervezet, az iroda a társulás mőködésének operatív feladatait látta el. Kérdéses, 
szükség van-e ilyen jellegő iroda mőködésére. Személyes véleménye, hogy amíg a kistérségi 
hálózat bıvítése a pályázat keretei között nem fejezıdik be, addig szükség van rá. Ennek 
ételmében kéri a határozati javaslat megszavazását, ezt javasolta a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság is. 
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Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt 
arról, hogy bizottsága tovább gondolta a társulás dolgát, ha nem lesz majd állami 
finanszírozás a társulások támogatására, akkor meg kell gondolni, hogy a kistérségi iroda, 
mint önálló munkaszervezet meg legyen-e tartva.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága állásfoglalását 
azzal indokolta, hogy a polgármester úr elmondta érveit ülésükön. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosító javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A képviselık 2 igen, 10 nem szavazata értelmében a képviselı-testület az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
174/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság azon javaslatát, hogy a Békési Kistérségi Társulás felülvizsgált és a 
Társulási Tanács 14/2013.(IV.10.) sz. határozatával jóváhagyott társulási megállapodás 
elfogadásával megfogalmazásra kerüljön, hogy a testület nem javasolja az önálló 
költségvetési szervként mőködı Kistérségi Iroda fenntartását. 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
175/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Társulás 
felülvizsgált és a Társulási Tanács 14/2013.(IV.10.) sz. határozatával jóváhagyott társulási 
megállapodását elfogadja, azzal, hogy a Megállapodás aláírójaként a társulási elnök aláírása 
helyett, a társult önkormányzatok polgármestereinek aláírása szerepeljen. 
A társulási megállapodás 2013. július 1-gyel lép hatályba. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsába Siklósi István polgármestert delegálja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/5. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat – Kormányablak 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a kormányhivatal a járási kirendeltségeket az ısz 
folyamán kormányablakokkal akarja bıvíteni, ahol a lakosság hosszabb nyitva tartással több 
ügyét intézhet. Átalakításokra lesz szükség a hivatal épületében, ehhez kell megadni a 
tulajdonosi hozzájárulást. A költségek a kormányhivatalt terhelik. Az Ügyrendi, Jogi és 
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Közbiztonsági Bizottság módosító indítvánnyal élt, a Városházán a használatában lévı 
helyiségekben  fal bontására kizárólag statikai vizsgálatot követıen a szakértıi vélemény 
figyelembe vételével kerüljön sor. Véleménye szerint az építési engedély kiadása ennek 
ismeretében történik meg.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága az 
elıterjesztett határozati javaslatot támogatta, az építési engedély megléte, magában foglalja, 
hogy statikai vizsgálat is fog folyni. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosító indítványt bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselık 2 igen, 10 nem szavazata értelmében a képviselı-testület az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
176/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság azon javaslatát határozatba foglalni, hogy a Kormányhivatal építési 
engedélyezési eljárást csak úgy indíthasson, ha a Városházán a használatában lévı 
helyiségekben  fal bontására kizárólag statikai vizsgálatot követıen a szakértıi vélemény 
figyelembe vételével kerül sor. 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot kérte elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
177/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képezı, a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Földhivatala által 
vezetett ingatlan-nyilvántartásban 1/1. helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5650, 
Mezıberény Kossuth Lajos tér 1.sz. alatti ingatlan Békés Megyei Kormányhivatal (a 
továbbiakban: Kormányhivatal) használatában lévı helyiségeiben kialakítandó integrált 
kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) vonatkozásában, illetve ahhoz kapcsolódóan a 
Kormányhivatal építési engedélyezési eljárást/eljárásokat megindítson, illetve lefolytasson. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az elıterjesztés 
mellékletét képezı tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozatot Mezıberény Város 
Önkormányzata nevében aláírja, és visszajuttassa a Békés Megyei Kormányhivatal 
Fıigazgatója részére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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V/6. Kézimunkák felajánlása az OPSKK Muzeális Győjteményébe 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy Kiszely Jánosné Zsuzsika néni ajánlotta fel 
életmővének jelentıs részét, olyan mezıberényi mintákkal ékesített terítıit, egyéb 
kézimunkáit, amiket többfele zsőriztek. A muzeális győjteményben kérte elhelyezésüket. A 
hozzájárulást kérte megadni, megfelelı körülmények biztosításával.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
178/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város lakosainak 
nevében a Kiszely Jánosné Hímzı Népi Iparmővész által adományozott kézimunkákat 
köszönettel elfogadja. A képviselı-testület a felajánlott (mellékletben felsorolt) mezıberényi 
szőcs és fehérhímzések elhelyezésére az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális 
Győjteményét jelöli ki.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. május 4. 
 
 
V/7. A Városi Közszolgáltató Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény 
feladatellátásában bekövetkezett változások indokolták az SZMSZ és Belsı Kontrollrendszer 
Szabályzatának módosítását. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, hogy 
szeptemberben vissza kell hozniuk az SZMSZ-t, nyugdíjazás miatt változni fog a létszám, egy 
munkaügyi elıadójuk lesz, illetve három portás létszám is 2 fıre fog módosul a felmondási 
idı lejártával.  
 
 
Barna Márton képviselı aggályosnak tartotta, hogy az intézménynek nincs munkaterve. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a felvetést jogosnak 
ítélte meg, de elég összetett az  intézmény, nem könnyő feladat. Jelenleg az önkormányzati 
lakások tekintetében készítenek felújítási tervet. 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta a szabályzatok elfogadását, továbbá megbízni az 
igazgatót azzal, hogy a júniusi testületi ülésre a lakás felújítási tervet terjessze be, valamint 
majd a 2014. évre munkatervet készítsen. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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179/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 2013. május 1. hatállyal történı módosítását az 
elıterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. Az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata mellékletét képezı Belsı Kontrollrendszer Szabályzatának 2013. május 1. 
hatállyal történı módosítását az elıterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
180/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatóját, hogy a 2013. júniusi testületi ülésre az intézmény lakás felújítási tervét 
terjessze elı, valamint a következı évre vonatkozóan év végéig dolgozzon ki intézménye 
részére munkatervet 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/8. Gimnázium ingatlan-használata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az elıterjesztést, mely szerint a gimnázium két ingatlan 
használatát is kéri.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elıadta, bizottsága 
méltányolhatónak ítélte a kérést. Az üdülı ingatlanát téliesíteni kívánják, az üdülési szezon 
meg fog nyúlni, esetleg a városlakók részére is lesz szabad kapacitás. A sportudvar kialakítása 
is támogatandó. 
 
 
Nagy Sándor képviselı kérte, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által tett 
pontosítás kerüljön kiegészítésre azzal, hogy az egyeztetés a „térítésmentes” használatba adás 
részletes feltételeirıl történjen 
 
 
Siklósi István polgármester eredeti elıterjesztésként kezelve a pontosításokat, kérte a 
határozatok meghozatalát. 
  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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181/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti 
üdülıt (hrsz.: 1134.) a 2012. május 17-én Mezıberény Város Önkormányzata és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház által – ingatlanok átadása tárgyban – megkötött 
Megállapodásban rögzített feltételekkel megegyezıen a Mezıberényi Petıfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium (a továbbiakban: Gimnázium) használatába adja, azzal, hogy az 
üdülı szabad kapacitása kerüljön kiajánlásra a Gimnázium részérıl Mezıberény Városa felé. 
Amennyiben az Evangélikus Egyház, mint fenntartó megszünteti a Gimnáziumot, a használati 
jog is egyidejőleg megszőnik. 
A Képviselı-testület az azonos tárgyban hozott 358/2012.(VI.25.) sz. határozatát jelen 
döntéssel egyidejőleg visszavonja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
182/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mezıberény 
14/1. hrsz., valamint a 14/2. hrsz. alatti ingatlanok udvari területe – a Közétkeztetési Központ 
és a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat közé esı udvarrész – a Mezıberényi Petıfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium (a továbbiakban: Gimnázium) térítésmentes használatába 
kerüljön 2013. szeptember 1. nappal, 99 év idıtartamra, amellett, hogy amennyiben az 
Evangélikus Egyház, mint fenntartó megszünteti a Gimnáziumot, a használati jog is 
egyidejőleg megszőnik. 
A Képviselı-testület felkéri a Városi Közszolgáltató Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) 
Igazgatóját, hogy a Gimnázium Igazgatójával egyeztessen a jelenleg az Intézmény 
kezelésében levı területek Gimnázium részére történı térítésmentes használatba adása 
részletes feltételeirıl. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor, a Város Közszolgáltató Intézmény Igazgatója 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/9. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javaslatával szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
183/2013.(IV.29.)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: 
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Átcsoportosítás: 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát csökkenti   2149 eFt 
(Igazgatás költségeinek felosztása) 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát megemeli   2149 eFt 
Személyi juttatások elıirányzatát csökkenti 10445 eFt 
(Igazgatás költségeinek felosztása) 
Személyi juttatások elıirányzatát megemeli                        10445 eFt 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát  csökkenti    2241 eFt 
(Igazgatás bevételeinek átcsoportosítása) 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát   megemeli      2241 eFt 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti       328 eFt 
(Igazgatás bevételeinek átcsoportosítása) 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli    328 eFt 
Fentiekkel egyetemben az alábbi saját hatáskörő elıirányzat módosítások szükségesek: 
Elıirányzat módosítás: 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli    681 eFt 
(Áfa visszatérülés) 
Dologi kiadások elıirányzatát megemeli   681 eFt 
A 2013. évi költségvetés elkészítésekor a tárgyévi közfoglalkoztatás adatai még nem álltak 
rendelkezésre, emiatt további elıirányzat módosításokra van szükség. 2013.04.01-tıl 
2013.11.30-ig 7,16 fı közfoglalkoztatott alkalmazására kerül sor, mely az elıirányzatokban 
az alábbi módosításokat jelenti. 
Személyi juttatások elıirányzatát           megemeli                      6270 eFt 
(Közfoglalkoztatotti létszám emelkedés) 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli           4489 eFt 
Felügyeleti szerv támogatás bevétel elıirányzatát      megemeli                       1781 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
V/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javaslatával szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
184/2013.(IV.29.)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: 
II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
- Központosított mőködési célú elıirányzatok ei.-át                           megemeli: 801 E Ft-tal 
 Üdülıhelyi feladatok:801 E Ft 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       



 24 

1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                         megemeli: 801 E Ft-tal 
B). 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                        csökkenti: 8161 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
 2.2. Felújítási kiadások elıirányzatát:                                                 megemeli : 8161eFt-tal 
-Wenckheim-Fejérvári kastély felújítása:/Homlokzat 
 és tetı rendszer/ ei.-át                           megemeli : 5161 E Ft-tal 
-Városi utak,járdák,kerékpárutak felújítása, 
Mb.-i utak kátyúzása, ei.-át                    megemeli: 3000 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                   csökkenti: 124 064 E Ft-tal 
-ÁFA visszaigénylés ei.-át                    csökkenti: 62032 E Ft-tal 
-Fordított ÁFA ei.-át                             csökkenti: 62032 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
2.2. Felújítási kiadások elıirányzatát:                                           csökkenti : 62032 E Ft-tal 
-DAOP-2.1.1./J-12, Kastély felújítása 
és ezzel egyidejőleg: 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                               csökkenti : 62032 E Ft-tal 
841126-0 szakf. Önk.és Társ. ált. végrehajtó ig. tev. 
Felhalm.kiad.-hoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés. 
D). 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
2.1. Beruházási kiadások elıirányzatán belül:    
 Szennyvíztelep korszerősítése(2012.évrıl fel nem használt, szennyvíz rekonstrukciós 
munkák fedezetére,/370000-7 sz.f./ elıirányzatát              csökkenti : 200 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
Kálmán fürdı átalakítása/841403-17 sz.f./ elıirányzatát   megemeli : 200 E Ft-tal 
- Vízjogi létesítési .eng.elj. igazgatási szolg. díja 
 E). 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások elıirányzatán belül:                                               
Átmeneti,szoc. kölcsön                             elıirányzatát      csökkenti : 381 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások elıirányzatán belül:                                               
Átmeneti segély                                       elıirányzatát      megemeli : 381 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
185/2013.(IV.29.)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 kiadási elıirányzatán belül: 
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- 882116-0 szakf. Ápolási díj járuléka /Szoc hj.adó/ ei.-át                csökkenti:192 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társ. általános. végrehajtó  
 ig. tev. /Szoc hj.adó- Egészségügyi hj./ . ei.-át                                   megemeli:192 E Ft-tal 
-2. cím: a Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
- 882115-0 szakf. Ápolási díj járuléka /Szoc hj.adó/ ei.-át                  csökkenti:394 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társ. általános. végrehajtó  
 ig. tev. /Szoc hj.adó- Egészségügyi hj./ . ei.-át                                   megemeli:394 E Ft-tal 
B). 
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
A Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök nyújtása: 
- Non-profit és egyéb civil szervezeteknek/Körösök Völgye Natúrpark  
Egyesület(LEADER pály) 841403-18 szakf. ei.-át                            csökkenti:19 980 E Ft-tal 
- Társulásoknak és költségvetési szerveiknek: Békési Kistérségi  
Társulásnak: 841126-0 szakf.  ei.-át                                                   megemeli:19 980E Ft-tal 
C). 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
VI.. Kölcsönök visszatérülése.. 
Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 
/nonprofit és egyéb civil szervezetektıl/Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-
tıl:1.945.788 Ft /841126-0 szakf./ ei.-át                                              megemeli:1.946 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
1.3 Dologi kiadások ei.-át                                                                  megemeli:1.534 E Ft-tal 
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társ. általános. végrehajtó  ig. tev . 
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2012.évi tagdíj  
átutalására  fed bizt 1.533.757 Ft         
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                         megemeli: 412 E Ft-tal. 
D). 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
2.1. Beruházási kiadások elıirányzatán belül:    
DAOP –2008.5.2.1./D-0002 belvíz rendezés/Belvíz rendezés az élhetıbb 
 településekért:  I. ütem /370000-4szakf./  elıirányzatát                   csökkenti : 1.870 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
2.3. Támogatásértékő felhalmozási célú pénzeszköz átadása ei.-át megemeli: 1.870 E Ft-tal. 
Kondoros Nagyközség Önkormányzat részérıl: Belvíz rendezés az élhetıbb 
 településekért: /370000-4szakf./ 
E). 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV. Támogatásértékő bevételek 
Támogatásértékő felhalmozási célú pénzeszköz átvétele ei.-át         megemeli: 762 E Ft-tal. 
Kondoros Nagyközség Önkormányzatától, : Belvíz rendezés az élhetıbb 
 településekért: /370000-4szakf./Eu-s önerı alap saját forrás kieg.visszautalása. 
-1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                        megemeli: 762 E Ft-tal. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/11. A költségvetési rendelet egyes elıirányzatainak pontosítása, részletezése 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, tulajdonképpen egy olyan módosítást kellett végrehajtani, 
ami a költségvetés elfogadásakor még nem volt érvényben, azóta született jogszabályok 
alapján új jogcímekre kell besorolni bizonyos költség-nemeket. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
186/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az 5/2013. II.26.) sz. Költségvetési 
rendeletében szereplı alábbiakban részletezett egyes elıirányzatainak pontosításával, 
részletezésével egyetért: 
A.) Az Önkormányzatok költségvetési támogatása esetében, a költségvetési rendelet 

elıterjesztésekor még nem volt ismert a 2013.évi támogatási jogcím rendszer, a 
részletezések elıírása. Az eredeti elıirányzat a költségvetési rendeletben szerepeltetett 
,jogcímek helyett , a 2013. évre elıírt ,jogcím kategóriák szerint kerül 
megbontásra:II.1.3.és II.1.6. Feltüntetett jogcímek és elıirányzatok helyett az alábbiak 
kerülnek szerepeltetésre: 

Cím Sor sz. Támogatási jogcím Elıirányzat: 
E Ft 

 01. A települési önkormányzatok mőködési támogatása 154 025 

 03. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı 
munkáját közvetlenül segítık bértámogatása 

121 200 

 04. Óvodamőködtetési támogatás 19 548 

 05. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 66 504 

 06. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek 
utazásának támogatása 

0 

 07. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 144 164 

 08. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 53 022 

 09. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 79 752 

 10. A települési önkormányzatok által az idısek átmeneti és 
tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott 
tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 

77 887 

 11. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 12 331 

 13. Központosított mőködési célú feladatok 730 

 13.-1 - Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása 730 

 13.-2 - Üdülıhelyi feladatok  

 13-.3   

 13.-4   

 18. Egyéb mőködési célú központi támogatás  
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 18.-1 - Bérkompenzáció  

 18.-2   

  Mind összesen: 729 163 

B). A sport támogatás keret számainak részletezése: 
Szakfeladat megnev.  Elıirányzat  

E Ft 
 - Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre 336 
 -Mezıberényi FC 1320 
 -Szalai Barna Tenisz Klub 240 
 -Sportcsarnok SE 360 
 -Kosárlabda Klub 1388 
 -Szektorlabda Egyesület 48 
 -Sakk Egyesület 240 
 -Postagalambsport Egyesület 48 
 -Berényi Biliárd Klub 48 
 -Tartalék sporttevékenységre 161 
931201szakf. 
Versenysport- 
tevékenység és 
támogatása 

- Sport tevékenységre átadott pénzeszköz összesen 4189 

 Kistérségi Általános Iskola DSE diáksport 
tevékenységre 

288 

 - Petıfi Sándor Gimnázium DSE diáksport 
tevékenységre 

192 

931204 szakf. 
Iskolai, diáksport 
tevékenység és 
támogatása 

Diáksporttevékenységre összesen 480 

 -Berényi Gyermek Futtball Klub-Utánpótlást 
Nevelı Egy. 

131 

 Mezıberényi Gyermek Kosárlabda Klub  
931301 szakf. 
Szabadidı-sport 
tevékenység és 
támogatása 

Szabadidısportra összesen 131 

C). A Városi rendezvények támogatás keretszámának részletezése: 
 Nyeregben Alapítvány 70 
 Berény Táncegyüttes Egyesület 70 
 " Leg a láb" Alapfokú Mőv. Iskola  
 Mezıberényi Városszépítı és Városvédı 

Egyesület 
60 

 Mb-i Helytörténeti és Tájv. E.  
 Mb-i Kistérs. Ált. Isk. DSE+ iskola 75 
 Alföld Turista Egyesület 50 
 "Fogjunk Össze" Közhasznú Egy.  
 Intézmények,Kis önk  365 
 Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesülete 20 
 Baráti Egylet Mezıberényért 130 
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 Tartalék 360 
 Mindösszesen 1200 

D). A Nemzetközi kapcsolatok támogatás keretszámának részletezése: 
 Petıfi és Goethe Alapítvány 110 
 " Leg a láb" Alapfokú Mőv. Iskola 60 
 Mb-i Kistérs. Ált. Isk. DSE 200 
 Intézmények,Kis önk 35 
 ÖTE 60 
 Tartalék 435 
 Mindösszesen: 900 

E).Társ.szoc. pol. juttatás fogalom helyett: Ellátottak pénzbeli juttatásai. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: Folyamatos. 
 
 
V/12. Megállapodás kötése az Alföldvíz Regionális Víziközmőszolgáltató Zrt-vel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, kérte a tulajdonosi hozzájárulás 
megadását. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
187/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
ALFÖLDVÍZ Zrt., mint „A Békés Megyei Vízmővek Zrt. üzemeltetésében lévı vízbázisok 
biztonságba helyezése” címő KEOP-2.2.3/B09-2010-0004 számú projekt kedvezményezettje 
a folyamatban lévı beruházást változatlan formában, a támogatási szerzıdésben vállalt 
kötelezettségek szerint végezze el. 
A beruházás megvalósítása után a Vksz tv. 10.§ alapján a létrejött vagyoni elemet az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. átadja az önkormányzat részére az önkormányzatot megilletı hányadban. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
V/13. Árajánlat könyvvizsgálói feladatok ellátására 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálóval lejár a 
megállapodás, a folyamatosság érdekében árajánlat bekérése történt. A három ajánlat közül 
Dr. Orosz Tivadaré volt a legkedvezıbb, aki az elmúlt évben a hivatal és az önkormányzat 
megelégedésére végezte el feladatát, segítette a pénzügyi munkát. A Pénzügyi, Gazdasági 
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Bizottság az 1. sz. határozati javaslatot támogatta elfogadásra, a megbízási szerzıdés Dr. 
Orosz Tivadar könyvvizsgálóval kerüljön megkötésre. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
188/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy „Mezıberény Város Önkormányzata 2013-2014. évek költségvetési 
beszámolóit érintı folyamatos  könyvvizsgálói feladatok ellátására” tárgyában a megbízási 
szerzıdést megkösse Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálóval, a megbízási díj: 100.000,-Ft 
+Áfa/hó, azaz bruttó 1.524.000,-Ft/év összegben kerüljön rögzítésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
 V/14. A „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 

azonosítószámú projekt keretében benyújtott Támogatási Szerzıdés módosítások 
elfogadása   

 
 
Siklósi István polgármester a kilenc módosítási indítványt kérte megszavazni. A belvíz-
elvezetési munkálatok annyiban kezdıdtek meg a városban, hogy a szintezések nagy része 
elkészült, illetve folyamatban van.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
189/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt keretében 
benyújtott 9 darab Támogatási Szerzıdésmódosítást az elıterjesztett tartalommal elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/15.Ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Kálvin téri, templom elıtti zöldterület 
tulajdonjogának átadása ténylegesen megtörténhet, a vagyonrendelet módosítása az elmúlt 
ülésen megtörtént. Az ülés elıtt a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén támogatta 
a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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190/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló Mezıberény, Kálvin tér, 914/3. hrsz. alatti ingatlan 
tulajdonjogát ingyenesen átruházza a Mezıberényi Református Egyházközség részére, a 
Református Egyház által készített Kálvin téri zöldterület rendezésérıl és fejlesztésérıl szóló 
koncepcióban foglaltaknak megfelelı hasznosítási cél kikötésével. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény elıírásainak megfelelıen az ingatlan tulajdonjogának 
átruházásáról intézkedjen. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/16. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévı önkormányzatok számára - ÁROP 

pályázat  
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a járási hivatalok bizonyos feladatokat 
átvettek az önkormányzatoktól, de azért jelentıs feladat itt maradt. Több feladat maradt, mint 
amennyi létszám áll rendelkezésre, ezért a feladatok elosztását, szervezetfejlesztését át kell 
gondolni a lakosság, az ügyfelek megelégedésére. A pályázat 100%-ban támogatott, 
minimális mennyiségben eszközvásárlást is biztosít. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
191/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a „Szervezetfejlesztés 
konvergencia régiókban levı önkormányzatok számára” címő, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú 
kiírásra benyújtandó pályázat pénzügyi kötelezettségvállalás nélküli, 100%-os támogatottsági 
intenzitásra történı elıkészítését-benyújtását és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
elıkészítéséhez-benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: A pályázat benyújtási lehetıségének megnyílását követıen azonnal. 
 
 
V/17. Dél- Alföldi Jogpont+ együttmőködési megállapodás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a jogsegélyszolgálatot a lakosok 
is igénybe vehetik. A határozati javaslatot annyi módosítással bocsátotta szavazásra, hogy a 
jogpontra vonatkozó együttmőködési megállapodást pénzügyi költségek nélkül írhassa alá. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
192/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok 
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Országos Szövetségével, a Jogpont+ -ra vonatkozó együttmőködési megállapodást, pénzügyi 
költségek nélkül aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint. 
 
 
V/18. Pályázat térfigyelı rendszer kiépítésére  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a rendkívüli ülésén 
ezt a bejelentést is megtárgyalta, támogatásáról szavazott. A többkörös egyeztetés eredménye 
mostanra készült el, a rendszert késıbb lehet majd bıvíteni, most az összeállított anyag 12 
helyszínen, 21 db kamera telepítését célozza, 11.692.080,- Ft bruttó áron. 
 
 
Barna Márton képviselı kérdése, hogy a központi hely hol lesz, ki üzemelteti, rongálás, hiba 
esetén ki mozgósítható?  
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, adatvédelmi szempontból biztosítani kell, 
hogy illetéktelenek ne férjenek a rendszerhez. Felügyelni a közterület-felügyelı, rendırség 
jogosult. Egy rögzítıs megfigyelı rendszer fog mőködni, a központi rendszer a Városházán 
lesz, 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
193/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet által biztosított támogatásra Mezıberényben - döntıen a meglévı informatikai 
hálózatra telepítendı - térfigyelı rendszer kiépítésének költségeivel pályázik. A kiépítésének 
költségeit maximum bruttó 12 millió Ft-ban határozza meg, melynek maximum 2 millió Ft 
összegő saját erejét a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/19. Pályázat Sportcsarnok parkettázására 
 
 
Siklósi István polgármester a testülettıl a pályázat benyújtásához, nyilatkozat kiadásához 
kérte a felhatalmazást, végleges döntést majd akkor kell hozni, ha a pályázat nyert. 
Összességében bruttó ~ 26.300 eFt a beruházási költség, ennek 30%-át kellene majd 
bevállalni a pályázónak, ami most nem áll rendelkezésére. A beruházás a város vagyonát 
gyarapítaná. Az ülés elıtt a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén támogatta a 
határozati javaslatot. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
194/2013.(IV.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezıberényi Kosárlabda Klub pályázatának beadásához szükséges 
nyilatkozatokat kiadja. A pályázat a Molnár Miklós Sportcsarnok sport parketta borításának 
megvalósítására irányul. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
V/20. Egyéb bejelentés                                                                                                                      
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a soron következı testületi ülés idıpontja 2013. 
május 27. Napirendje: 1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó 
gyermekvédelmi munkáról; 2./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, befejezettnek 
nyilvánította az ülést, a képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 

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


