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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. június 24-én 
megtartott ülésérıl. 

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

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács 
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 
mindenki jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette, a zárt ülésre még egy napirend 
felvételre került, sürgıssége miatt tárgyalni szükséges az „5000 fı feletti települések 
addóságkonszolidációja” bejelentést. A nyílt ülés utolsó bejelentése is sürgıssége miatt került 
elıterjesztésre, bizottságok nem tárgyalták. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
265/2013.(VI.24.)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 554/2012.(X.29.)sz., 42/2013.(I.28.)sz., 

44/2013.(I.28.)sz., 173/2013.(IV.29.)sz., 184/2013.(IV.29.)sz., 186/2013.(IV.29.)sz., 
197/2013.(IV.29.)sz., 185/2013.(IV.29.)sz., 199/2013.(IV.29.)sz., 206/2013.(V.06.)sz., 
207/2013.(V.06.)sz., 223/2013.(V.27.)sz., 226/2013.(V.27.)sz., 228/2013.(V.27.)sz., 
229/2013.(V.27.)sz., 230/2013.(V.27.)sz., 241/2013.(V.27.)sz., 244/2013.(V.27.)sz., 
248/2013.(V.27.)sz., 251/2013.(V.27.)sz., 259/2013.(V.30.)sz., 260/2013.(V.30.)sz., 
249/2013.(V.27.)sz., 127/2013.(III.25.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
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III./ Beszámoló az önkormányzat hatáskörébe tartozó közszolgáltatások teljesítésérıl, ezen 
belül Városi Közszolgáltató Intézmény munkájáról  

IV./ Helyi Esélyegyenlıségi Program elfogadása 
V./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Közbeszerzési eseti bizottság létrehozása 
VI/2. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapítvány Okiratának módosítása 
VI/3. A Közlekedésbiztonsági napra helyszín biztosítása 
VI/4. MÁV ingatlant eladásra kínál 
VI/5. Szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó társulási megállapodások felülvizsgálata 
VI/6. Intézményi átcsoportosítás 
VI/7. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/8. 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrıl szóló rendeletalkotás 
VI/9. „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda kérelme 
VI/10. Árvízi károsultak megsegítésére 
VI/11. Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje bérezésének felülvizsgálata 
VI/12. Jelzırendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó társulási megállapodás 

felülvizsgálata, feladat ellátási megállapodás megkötése 
VI/13. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
VI/14. Óvodai maximális csoportlétszám átlépése 
VI/15. Társulás megszüntetése- pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
VI/16. Mezıberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
VI/17. Támogatás visszafizetési kötelezettség 
VI/18. A Békési úti pihenıpark kialakítása 
VI/19. Általános Iskola névváltoztatás véleményezése 
VI/20. Berényi Napok 2013. tervezete 
VI/21. Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata 
VI/22. E-Kata kataszteri szoftver beszerzés 
VI/23. Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi földgázbeszerzés 
VI/24. Mezıberény Város Óvodai Intézménye – óvodavezetıi megbízás (sürgısséggel) 
VI/25. Egyéb bejelentés 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. „Mezıberényért” kitüntetı díjra javaslattétel 
VII/2. Önkormányzati lakásfelújítás (180/2013.(IV.29.)sz.) 
VII/3. 5000 fı feletti települések addóságkonszolidációja (sürgısséggel) 

       VII/4. Egyéb bejelentés 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a nyilvánosságot érintı, 2013. május 27-i zárt, a május 
30-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
266/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. május 27-i zárt, valamint a 
május 30-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 beszámolót a jelenlévık, Kábel TV nézık 
tájékoztatása érdekében. Kiegészítésként elmondta, hogy a geotermikus főtési rendszer 
kitapasztalása érdekében a garancia meghosszabbításáról 2014. április 25-ig egyeztek meg. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
267/2013.(VI.24.)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 554/2012.(X.29.)sz., 42/2013.(I.28.)sz., 

44/2013.(I.28.)sz., 173/2013.(IV.29.)sz., 184/2013.(IV.29.)sz., 186/2013.(IV.29.)sz., 
197/2013.(IV.29.)sz., 185/2013.(IV.29.)sz., 199/2013.(IV.29.)sz., 206/2013.(V.06.)sz., 
207/2013.(V.06.)sz., 223/2013.(V.27.)sz., 226/2013.(V.27.)sz., 228/2013.(V.27.)sz., 
229/2013.(V.27.)sz., 230/2013.(V.27.)sz., 241/2013.(V.27.)sz., 244/2013.(V.27.)sz., 
248/2013.(V.27.)sz., 251/2013.(V.27.)sz., 259/2013.(V.30.)sz., 260/2013.(V.30.)sz., 
249/2013.(V.27.)sz., 127/2013.(III.25.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a lejárt határidejő határozat végrehajtásának elfogadását 
szavazásra bocsátotta, annyi kiegészítéssel, hogy a 212/2013.(V.13.) sz. lejárt határidejő 
határozat kimaradt a felsorolásból, végrehajtása megtörtént. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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268/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 554/2012.(X.29.)sz., 
42/2013.(I.28.)sz., 44/2013.(I.28.)sz., 173/2013.(IV.29.)sz., 184/2013.(IV.29.)sz., 
186/2013.(IV.29.)sz., 197/2013.(IV.29.)sz., 185/2013.(IV.29.)sz., 199/2013.(IV.29.)sz., 
206/2013.(V.06.)sz., 207/2013.(V.06.)sz., 212/2013.(V.13.)sz. 223/2013.(V.27.)sz., 
226/2013.(V.27.)sz., 228/2013.(V.27.)sz., 229/2013.(V.27.)sz., 230/2013.(V.27.)sz., 
241/2013.(V.27.)sz., 244/2013.(V.27.)sz., 248/2013.(V.27.)sz., 251/2013.(V.27.)sz., 
259/2013.(V.30.)sz., 260/2013.(V.30.)sz., 249/2013.(V.27.)sz., 127/2013.(III.25.)sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt a 
bizottság döntéseirıl. 156 kérelem esetében pozitív döntés született, 1 ápolási díj 
megszüntetésre került. A szokásosnál alacsonyabb számú kérelem érkezett, az elıirányzat 
kereten belül van az idıarányos felhasználás. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
döntéseit. Városi rendezvényeknél 30 kérelembıl 7 került elutasításra, a nemzetközi 
kapcsolatnál mind a tíz kérelem, a sporttámogatásoknál mind a 12 kérelem támogatást kapott. 
A bizottság a kötelezı tartalék keretet meghagyta, amit most egyelıre nem is kíván kiosztani.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a segélyezéseknél a kiadási oldal az idıarányosnál 
lényegesen alulteljesített. Hét elutasítás történt, oka, hogy nagyon kevesen jogosultak a 
támogatásokra.  
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámolók elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
269/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az elfogadott munkaterv szerint napirenden volt 
„Mezıberény Város rendezési tervének felülvizsgálata”, de mivel okafogyottá vált, nem 
került elıterjesztésre. Pályázati támogatás hiányában nem valósul meg az a tervezett 
beruházás, amihez a rendezési terv módosítása kellett volna. 
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III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat hatáskörébe tartozó közszolgáltatások teljesítésérıl, ezen 

belül Városi Közszolgáltató Intézmény munkájáról  
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a jelenlévık 
tájékoztatás érdekében ismertette írásos beszámolóját, intézménye 2012. évi tevékenységét. 
Az anyaghoz csatolásra került szakfeladatonkénti bontásban egy pénzügyi beszámoló is, ahol 
a dátumnál elgépelés történt. A bizottsági üléseken felvetett kérdéseket elemezve, tudatta, a 
késıi virágültetés oka, hogy korábban a nem várt fagy miatt többszázezer forintos kára 
származott az intézménynek. A piac forgalma mintegy 30%-kal csökkent, a termelıi piac 
bevezetése sem hozta meg a várt eredményt, ezért felfüggesztették. Igény esetén 
természetesen nyitottak rá. Az önkormányzati lakásoknál legnagyobb problémát, a 
lakbértartozásokon kívül, a rezsiköltség hátrahagyása jelenti. A peresítéssel sincs sok remény 
a pénzhez jutáshoz. A tavalyi évtıl próbálják figyelemmel kísérni a befizetéseket, tartozások 
listáját. A kilakoltatás kezdeményezésénél is nagyon lassú az ügyintézés menete. A lakások 
felújítása megérett, zárt ülésen bıvebben ki fogja fejteni. A temetıt érintıen, törvényi 
rendelkezés értelmében szociális temetés lesz bevezetve, külön szociális parcellát kell 
kijelölni, mely temetıbıvítést fog igényelni. A strandon, a nagymedence partszakaszán 
rozsdamentes acél elhelyezése történt meg, véleménye szerint ez több évre megoldja a 
csempeburkolatok megóvását. A strand mőködéséhez 17,5 millió Ft-ot kellett a városnak 
biztosítani, ennyivel kevesebb a bevétel a kiadásnál. A konyha mőködtetése, augusztus 1-tıl 
új feladat az intézmény számára, az idei évben az ingatlan felújítását meg kell oldani. A 
civilszervezetek segítségét kiemelte, megköszönve rendırség, polgárırség, önkéntes tőzoltó 
egyesület, egyesületek munkáját. A képviselık tájékoztatása is segítség a problémák 
megoldásához. Bejelentette, hogy érintettség miatt nem kíván szavazni a napirend 
elfogadásánál. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint az anyag egyértelmően követi a 2008. évi 
intézményi beszámolót, akár összehasonlításokra is adna lehetıséget. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tudatta, hogy az 
olvasmányos, jól átlátható anyagot bizottsági ülésükön az igazgatóval átbeszélték, minden 
szakfeladatáról beszámol az intézmény. A lakásügy a legnehezebb, de azért oda kell hatni, 
hogy ne vegye igénybe olyan bérlı az önkormányzat lakását, aki nem fizet. Több példa 
mutatja, hogy a piacnak kell, hogy legyen hangulata. A helyi piac területérıl „menekülnek” az 
árusok, nincs árnyékos terület. Bizottsága javasolta, kezdeményezze a testület, hogy a 
szociális temetéshez külön parcella biztosítása kerüljön ki a törvény-tervezetbıl, ez 
szegregáció lenne. Mezıberényben van egy felekezetnélküliek temetkezési helye is, nézzen 
utána az intézmény, hova tartozik? 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, az önkormányzatnak nincs joga jogszabályi módosítás 
kezdeményezésére, határozatban fel lehet kérni az arra jogosultakat.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága álláspontját 
ismertette. A Városi Közszolgáltató Intézmény nagyon sokrétő feladatot lát el, az 
önkormányzat legnagyobb intézményévé vált. Az összes szakfeladat ellátásához az 
önkormányzat 90 millió Ft-ot tesz hozzá, hogy a lakosság elégedett lehessen. Véleménye 
szerint a 24 fı alkalmazott sok a strandon, lehetne spórolni. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
elfogadásra ajánlja a beszámolót. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be. Megállapítható, hogy az intézményre rövid idın belül sok új feladat hárult. 
Hozzáértık véleménye szerint, ha az intézmény, a dolgozók nincsenek felkészülve arra, hogy 
folyamatosan újabb feladatokat kapnak, akkor a munka megülhet, káoszhoz vezethet. Az 
anyagból nem olvasható ki adat a dolgozók felkészültségérıl. Pl. hány olyan dolgozója van az 
intézménynek, aki a bérlakásokkal szakma szerint foglalkozik. Meg kellene vizsgáltatni 
kívülálló emberekkel, hogy az egyre növekvı intézmény a jelenlegi dolgozói ellátottsággal, 
képzettséggel, szakértelemmel vajon képes-e – magas színvonalon – ellátni a rájuk bízott 
feladatokat. Év elején létszámgondok, létszámcsökkentés is szóba került, szeretne errıl tudni. 
Felhívta a figyelmet a tervszerőségre, pl. hány cm-es nagyságnál történjen meg a főnyírás.  
Észrevételeit jó szándékkal tette. 
 
 
Barna Márton képviselı korábbi felvetését megerısítve, fontosnak tartotta a munkaterv 
meglétét. Ahogy dolgozik az intézmény, az minısíti a város felé a testületet is. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı köszönetet mondott az intézménynek a közterületeken 
végzett hatékony segítségnyújtásaikért, személy szerint is többször fordult hozzájuk. 
Tevékenységük igen sokrétő, megállapítható, hogy tiszta a város. A testület egy igén szép 
beszámolót kapott kézhez.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, az 
intézményvezetı készségesen válaszolt ülésükön felmerült kérdésekre, nyitott volt az ott 
elhangzott építı jellegő kritikákra. A beszámolót reálisnak tartotta bizottsága, benne 
szerepelnek a gyengeségek és a megoldási javaslatok is. Elfogadásra ajánlották a beszámolót. 
 
 
Siklósi István polgármester a beszámolóból hiányolta, hogy abban nem szerepel, mennyire 
biztosított a létszám, személyi feltételek. Nem lehet látni, hogy a rendelkezésre álló 
létszámmal, szakmai felkészültséggel az intézmény az összes rábízott feladatot elbírja-e látni 
vagy sem. A lakosság számára nem teljesen egyértelmő, mi az, amivel az intézményhez és mi 
az, amivel az önkormányzathoz kell fordulni. Nem tartaná jó megoldásnak, mint korábban 
történt, hogy az igazgató a városházán reggelente megkapta feladatát és aszerint végezte napi 
munkáját. A város lakói azt várják el a hivataloktól, hogy jelzés nélkül érzékelve, megoldva 
legyenek a hiányosságok. A beszámoló elfogadását javasolta, megköszönve az intézmény 
munkáját. Szavazást kért arról is, hogy a térség parlamenti képviselıjéhez, valamint az 
önkormányzati szövetségekhez fordulva kérje, hogy a szociális temetéssel kapcsolatos 
jogszabály módosításra kerüljön, elsısorban a külön parcellák kijelölése tekintetében. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Nagy 
Sándor képviselı, érintett intézményvezetı nem vett részt a szavazásban.) 
 
 
270/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
2012. évi munkájáról szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja, megköszönve az 
intézmény eddig végzett munkáját. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
271/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
hogy forduljon a térség parlamenti képviselıjéhez, valamint az önkormányzati 
szövetségekhez, hogy a szociális temetéssel kapcsolatos jogszabály módosításra kerüljön, 
elsısorban a külön parcellák kijelölése tekintetében.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlıségi Program elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az anyag a jelenlegi helyzetet, másrészt a 
felmérések alapján a jövıbeni teendıket méri fel, annak érdekében, hogy az esélyegyenlıség 
valamilyen szinten megvalósuljon. A helyi esélyegyenlıségi program fontos, meg kell vele 
próbálni az esélykülönbségek csökkentését elérni. Program nélkül az önkormányzat  a 
jövıben pályázatokat sem tudna benyújtani. A megyében elsık között lesz a testület a 
program elfogadásában. A folyamatos odafigyeléssel, aktualizálással, fırum létrehozásával, 
annak fenntartásával egyre több problémát lehet majd megoldani. Mind a négy bizottság 
megtárgyalta az anyagot, a kötelezı egyeztetések is megtörténtek. Az egyeztetéseknek 
köszönhetıen kerültek is megjegyzések az anyagba. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a 
civilekkel való egyeztetésen jelen volt, minıségben jónak ítélték meg a programot, kritikusan, 
javaslataikkal megtámogatva fogadták el. A létrejövı esélyegyenlıségi fórumnak az lesz a 
szerepe, hogy a kéréseket meghallgassa, lehetıség szerint meg is valósítsa. Bizottsága a 
programot jónak tartotta, köszönet mondva a készítıknek, elfogadásra ajánlják. A Szociális és 
Egészségügyi Bizottság személyre tett javaslatát is támogatták.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bízott benne, hogy 
jó az elkészített anyag. Meglepte, hogy bizottságát gondolták a fórum létrehozására, 
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semmilyen elıkészítı munkában nem vettek részt. Az elmúlt idıszakban az oktatási bizottság 
foglalkozott vele. Az anyagban nagyon sok értékes adat található, ezt tovább kell vinni, 
mőködnie kell. Minden terv annyit ér, amennyi megvalósul belıle. Nagyon sok esetben 
pénzkérdés, ezt a költségvetésnél figyelembe kell venni az eredmény elérése érdekében. Az 
egymás iránti tisztelet, segítségnyújtás fontos. A megvalósításhoz sikert kívánt, bizottsága 
elfogadásra ajánlja az anyagot. Véleménye szerint nem képviselıi feladat a koordinálás, a 
hivatal munkatársának kell érdemben vinni a feladatot, de bizottsági tagja Dr. Burján Katalin 
vállalta a megbízatást.  
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy szinte lehetetlen lesz látványos eredményeket 
felmutatni, folyamatos munka mellett apró sikerek lehetnek, amivel még nem valósul meg az 
esélyegyenlıség. Véleménye szerint a program és az intézkedési terv inkább tartozik a 
szociális ágazathoz, mint az oktatáshoz. Az természetes, hogy a hivatal segítséget biztosít. A 
fórumhoz kapcsolódna a kerekasztal, ebbıl jöhetne létre egy olyan mőködı rendszer, 
amelyben ténylegesen tenni is lehetne. Azt tudni kell, hogy soha nem lesz esélyegyenlıség a 
világban. 
 
 
Kovács Edina képviselı véleménye szerint az esélyegyenlıségre való törekvésnek van 
létjogosultsága, mert bizonyos változók mellett differenciálódik a társadalom. A 
helyzetelemzés részletes, szépen kidolgozott, bizonyos intézkedési terveket fogalmaz meg, 
felhívja a figyelmet, hogy milyen hiányosságok, hátrányok érik a megcélzott csoportokat. A 
legnagyobb hozadékát abban látja, hogy kialakítja a helyi társadalomban az egyeztetı 
fórumot. A helyben tartott egyeztetésen nagyon sok hasznos ötlettel gazdagították a 
meghívottak a programot, ami beépítésre is került. A szociálpolitikai kerekasztalt is érdemes 
ebben a fórumban mőködtetni. Nagyon sok a megoldásra váró feladat, ezért is kell egy ilyen 
figyelemfelhívó anyag, ami változásra készteti az itt élıket.  
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a program jogszabályi elıírások szerint készült el, 
a korábban elkészített tervet, abban a formában nem tartották megfelelınek. Fontos, hogy a 
problémák eljuthassanak azokhoz a szervekhez, akik tudnak érdemben tenni. Az anyagot 
elfogadásra javasolta, a határozati javaslatot kiegészítve a bizottságok által javasolt képviselı, 
Dr. Burján Katalin megbízásával.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
272/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Helyi 
Esélyegyenlıségi Programját elfogadja. 
Megbízza Dr. Burján Katalin képviselıt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a 
HEP Felelıs Fórumot létrehozza és munkáját koordinálja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Dr. Burján Katalin SZEB tagja 
Határidı: értelem szerint 
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V./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja ismertette írásos 
beszámolóját. Elıterjesztése azért csúszott egy hónapot, hogy az eredményekrıl is be lehessen 
számolni. Változás, hogy a felsıbb osztályba, NB I.B-be jutó férfi kosárlabda csapat 
visszalépett alsóbb osztályba, mivel sem anyagi, sem személyi feltételük nem biztosított. Az 
asztalitenisz csapat a megyei I-ben szerepelt, ık még úgy érzik, hogy továbbra is tudják 
anyagilag és lelkesedéssel is teljesíteni. A 22 egyesületbıl 12 kap támogatást az 
önkormányzattól, pontrendszer vagy % számítás alapján. Új egyesületként szerepelnek az 
íjászok, szépen debütáltak. A Football Club esetében nem sikerült az együttmőködés, 
ismételten szétvált az utánpótlás a felnıtt csapattól. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
kiegészítésekkel élt a beszámolóhoz. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, bizottsága 
elfogadásra javasolja a beszámolót a kiegészítıben felsoroltakkal. A sikereket elérı 
versenyzıknek gratulált.  
 
 
Harmati László képviselı a lakosság tájékoztatása érdekében elmondta, hogy hasonló 
településekhez képest nagyon színes a mezıberényi sportélet. Eredménytıl függetlenül 
dicséret illeti valamennyi sportegyesületben mőködı sportolót. A biliárd klubot érintıen 
jelezte, hogy a leírtakkal ellentétben a csapat részt vett az Európa Bajnokságon, szép 
eredményeket értek el. A klubban OB I-es és OB II-es csapat is versenyez. Külön gratulált a 
Mezıberényi Kosárlabda Klub lánycsapatának, az országos bajnokságon, melyet 
Mezıberényben bonyolítottak le, a csapat negyedik helyezett lett. A képviselı-testület 
összességében kb. 20 millió Ft-tal támogatja a sportot, látszik, jó helyre kerül, nem is kellene 
ezen csökkenteni. A beszámolót elfogadásra ajánlotta. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, a sporteredmények a szakosztályoktól származnak. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a beszámolót értékesnek tartotta, de hiányolta az anyagból a 
vadászok és a horgászok egyesületét, sıt koronglövészet is van. Többek véleménye szerint az 
önkormányzatnak nem az lenne a feladata, hogy a versenysportot támogassa, hanem a 
tömegsportért tegyen.  
 
 
Siklósi István polgármester reagálva az elmondottakra tudatta, hogy egyik említett egyesület 
sem kívánta, hogy az önkormányzati beszámolóba bekerüljön. Sajnálatos módon a 
gyerekeken kívül kevesen vannak, akik a tömegsportban mozognak. A támogatási rendszeren 
változtathat a testület, át kell gondolni.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke egyetértett azzal, hogy a 
tömegsportot támogatni kellene, a bizottsága gondolkodik megoldásokon.  
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Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja elmondta, a diáksport 
egyesületek valamilyen szinten gondoskodnak a tömegsportról, a felnıtt korosztály pedig 
megválasztja a saját sportját. Köszönet illet mindenkit, akik tettek azért, hogy Mezıberényben 
ilyen szép sporteredményekrıl lehet beszámolni. 
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerinti sincs elzárva a lehetıség a tömegsport elıl. A 
sporttelep, sportcsarnok rendelkezésre áll, igaz a termekért bérleti díjat kell fizetni. Jó 
szervezés a lényeg.  
 
 
Siklósi István polgármester a beszámolót elfogadásra ajánlotta az Oktatási és Kulturális 
Bizottság javaslata alapján. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
273/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Sportéletérıl szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. június 24. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Közbeszerzési eseti bizottság létrehozása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a bizottságot benyújtandó 
pályázat miatt kell létrehozni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
274/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város közbeszerzési 
szabályzat 4.3.1.pontja alapján „TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő "Szociális szolgáltatások 
hálózati együttmőködésének fejlesztése Mezıberény szociális ellátási területén” címő projekt 
megvalósításában Szervezetfejlesztési, szociális hálózatépítési, képzési feladat ellátása.” 
elnevezéső pályázattal kapcsolatban közbeszerzési bíráló bizottságot állít fel, egyben 
tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Borgula Péter beruházási csoportvezetı/projekt menedzser Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság elnöke 



 11 

- Dr. Földesi Szabolcs jegyzı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- Bende-Engelhardt Judit közbeszerzési szakértı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- Harmati László képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Körösi Mihály képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Kovács Lászlóné képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő 
"Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése Mezıberény szociális 
ellátási területén” címő projekt megvalósításában Szervezetfejlesztési, szociális hálózatépítési, 
képzési feladat ellátása.” elnevezéső pályázat közbeszerzési elbírálással kapcsolatosan 
történik, a megvalósulást követıen a bizottsági tagok megbízatása megszőnik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/2. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapítvány Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a leírtak szerint kérte az alapító okirat jóváhagyását. A módosítás 
azért szükséges, mert  általános iskolai mőködtetés, feladat átkerült az Városi Közszolgáltató 
Intézményhez.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
275/2013.(VI.24.)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 
 
 
VI/3. A Közlekedésbiztonsági napra helyszín biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a hagyományossá vált közlekedésbiztonsági nap lebonyolításhoz 
javasolta a helyszín biztosítását. Az „A” határozati javaslatot támogatták a bizottságok is.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
276/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Rendırkapitányság 
szervezésében 2013. szeptember 14-én 9.00-15.00 óráig megrendezésre kerülı 
„Közlekedésbiztonsági nap” elnevezéső rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében 
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Mezıberény Piac tér, valamint a Vásárcsarnok használatát 2013. szeptember 13-án 12.00 
órától szeptember14. 20.00 óráig a Mezıberényi Rendırırs részére biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a rendezvénnyel 
kapcsolatban a további intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/4. MÁV ingatlant eladásra kínál 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az eladásra kínált ingatlan esetében a rajta lévı 
épület nem a MÁV-é, csak a terület. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát kérte 
megszavazni, 0 Ft térítésmentes árajánlat megküldésével. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
277/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a MÁV Vagyonkezelı ZRT. által 
eladásra kínált, Mezıberény 684/6 hrsz-ú ingatlanára vételi ajánlatot kíván tenni 0,-Ft 
(térítésmentes) árajánlat mellett. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan adás-
vételével kapcsolatban a további intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/5. Szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó társulási megállapodások felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy június 30-vál meg kell szüntetni az eddigi 
társulási formákat, ezért szükséges az 5 db határozati javaslat megszavazása. Mezıberény 
döntésével nem zárja ki a többi település feladat ellátási lehetıségét, de csak abban az 
esetben, ha a költségeit tudják finanszírozni. Eddig azért volt elınyös a társulás fenntartása, 
mert többlet normatívát lehetett a feladatellátáshoz igényelni. A változás szerint az 
intézményeket kellene bevinni társulásba, a társult településekkel meg kellene osztani a 
döntés felelısségét, jogát.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
278/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete, Kamut Község Önkormányzat Képviselı-testülete, valamint Murony 
Község Önkormányzat Képviselı-testülete által megkötött étkeztetési feladatokat ellátó 
önkormányzati társulási szerzıdésrıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Társulási 
Megállapodás) 2013. július 1. nappal felmondja, egyúttal a Megállapodás keretében 



 13 

létrehozott Mezıberény és környéke Étkeztetési Társulása – mikro-térségi társulást (a 
továbbiakban: Társulás) 2013. július 1. nappal megszünteti. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Igazgatóját, hogy a Társulásban tag önkormányzatok képviselı-testületeinek azonos 
tárgykörben minısített többséggel hozott döntését követıen készítse elı a Társulási 
Megállapodás 10.) pontja szerinti elszámolást. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Társulás 
megszüntetésével, valamint a vonatkozó elszámolással kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
   Kovács Edina Igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
279/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete, Kamut Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Murony Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete, valamint Bélmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete által megkötött családsegítı szolgálati feladatokat ellátó önkormányzati 
társulási szerzıdésrıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 2013. 
július 1. nappal felmondja, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Mezıberény és 
környéke Családsegítı Szolgálat Társulása – mikro-térségi társulást (a továbbiakban: 
Társulás) 2013. július 1. nappal megszünteti. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Igazgatóját, hogy a Társulásban tag önkormányzatok képviselı-testületeinek azonos 
tárgykörben minısített többséggel hozott döntését követıen készítse elı a Társulási 
Megállapodás 10.) pontja szerinti elszámolást. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Társulás 
megszüntetésével, valamint a vonatkozó elszámolással kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
   Kovács Edina Igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
280/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete, Kamut Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Murony Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete, valamint Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselı-
testülete által megkötött a Szociális törvényben szabályozott nappali ellátás kötelezı 
önkormányzati szociális feladat közös ellátásáról szóló Társulási Megállapodást (a 
továbbiakban: Társulási Megállapodás) 2013. július 1. nappal felmondja, egyúttal a 
Megállapodás keretében létrehozott Mezıberény és környéke Nappali Ellátásának 
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Intézményfenntartó Társulása – mikro-térségi társulást (a továbbiakban: Társulás) 2013. július 
1. nappal megszünteti. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Igazgatóját, hogy a Társulásban tag önkormányzatok képviselı-testületeinek azonos 
tárgykörben minısített többséggel hozott döntését követıen készítse elı a Társulási 
Megállapodás IV./1. pontja szerinti elszámolást. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Társulás 
megszüntetésével, valamint a vonatkozó elszámolással kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
   Kovács Edina Igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
281/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete, Kamut Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Murony Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete, valamint Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselı-
testülete által megkötött házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati társulási 
szerzıdésrıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 2013. július 1. 
nappal felmondja, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Mezıberény és környéke 
Házi segítségnyújtás Társulása – mikro-térségi társulást (a továbbiakban: Társulás) 2013. 
július 1. nappal megszünteti. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Igazgatóját, hogy a Társulásban tag önkormányzatok képviselı-testületeinek azonos 
tárgykörben minısített többséggel hozott döntését követıen készítse elı a Társulási 
Megállapodás 10. pontja szerinti elszámolást. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Társulás 
megszüntetésével, valamint a vonatkozó elszámolással kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
   Kovács Edina Igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
282/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete, Kamut Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Murony Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete, valamint Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselı-
testülete által megkötött gyermekjóléti szolgálati feladatokat ellátó önkormányzati társulási 
szerzıdésrıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 2013. július 1. 
nappal felmondja, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Mezıberény és környéke 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás – mikro-térségi társulást (a 
továbbiakban: Társulás) 2013. július 1. nappal megszünteti. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Igazgatóját, hogy a Társulásban tag önkormányzatok képviselı-testületeinek azonos 
tárgykörben minısített többséggel hozott döntését követıen készítse elı a Társulási 
Megállapodás 10. pontja szerinti elszámolást. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Társulás 
megszüntetésével, valamint a vonatkozó elszámolással kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
   Kovács Edina Igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/6. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés határozati javaslatait a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
283/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
4.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
  2. Felhalmozási kiadások  
   2.1 Intézményi beruházási kiadási elıirányzatát  csökkenti      8.000 e Ft-tal 
  Gépek, berendezések beszerzése 
és ezzel egyidejőleg 
  2. Felhalmozási kiadások 

2.2 Felújítási kiadások elıirányzatát     megemeli     8.000 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
284/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése: 
6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

Bevételi elıirányzatán belül az egyéb mőködési bevételek  
4.1./Mőködési célú támogatás értékő bevételi elıirányzatát megemeli:   12.858 eFt-al      

      Kiadási elıirányzatán belül mőködési kiadások 
      1.1. Személyi juttatások elıirányzatát megemeli                                        2.747 eFt-al 
      1.2. Szociális hozzájárulási adót megemeli:                                                   667 eFt-al 
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1.3 Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:                                             1.771  eFt-al     
2.1. Beruházási kiadások elıirányzatát megemeli:                                      7.673 eFt-al                             

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/7. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés 5 db határozati javaslatát a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
285/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.2. Központosított elıirányzatát                   megemeli: 2186 eFt-tal 
 (Gyermekszegénység elleni program keretében nyári  
 étkeztetés és biztosítása) 841901 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 2186 eFt-tal 
 (Gyermekszegénység elleni program keretében nyári  
 étkeztetés és biztosítása) 841126 szakfeladat 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.2. Központosított elıirányzatát                   megemeli: 113 eFt-tal 
 (Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás) 841901 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 113 eFt-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)        megemeli: 113 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 2.1. Beruházási kiadások elıirányzatát   megemeli: 113 eFt-tal 
 (Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás)  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
286/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése        megemeli: 840 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 841901 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 840 eFt-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)        megemeli: 840 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   megemeli: 840 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 882119 szakfeladat  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át megemeli:1859 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Társ.-tól 2012. évi normatíva elszámolás)  
 841901 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát          megemeli: 1897 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át    megemeli: 98 eFt-tal 
 Murony Önkormányzattól átvétel (Békési Kistérségi Társ.-tól 
  2012. évi normatíva elszámolás) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át     csökkenti: 60 eFt-tal 
 Bélmegyer Önkormányzattól átvétel (Békési Kistérségi Társ.-tól 
  2012. évi normatíva elszámolás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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288/2013.(VI.24.)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: 
2.1.Beruházási kiadások elıirányzatát:                                          csökkenti:      5.656 eFt-tal 
- Megvalósíthatósági tanulmányok ei.-csökk:        358 E Ft-tal 
- Geotermikus II.ütem: 841403-9 szakf.:  
  Mezıberény Geotermikus Energiahasznosítás 
  II. ütem:KEOP-2012-4.10.0/C ei.-  csökk.:      5.298  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
2.5. Felhalmozási célú cél tartalék/ Mb. kötvénybıl betét../ ei.-át    megemeli: 5.656 eFt-tal 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
1.10. Mőködési célú Támogatási kölcsön nyújtása / Békési Kistérségi 
Társulás részére/                                                                    ei.-át  csökkenti: 19.980  eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
2.5. Felhalmozási célú cél tartalék/ Mb. kötvénybıl betét../ ei.-át  megemeli: 19.980 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú  céltartalék/ Általános tartalék/ ei.-át               csökkenti: 19.980 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
1.10. Mőködési célú Támogatási kölcsön nyújtása / Békési Kistérségi 
Társulás részére/                                                                   ei.-át  megemeli: 19.980  eFt-tal 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2.5. Felhalmozási célú cél tartalék/ Mb. kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti: 36.585  eFt-tal 
K&H Bank Zrt-tıl: 
- Geotermikus  ber esetében,2012.évi lehívások 
 Kötvény bevételbıl történı lehívás teljesítése               17.319 E Ft 
-2012.évi képviselı-testületi felhatalmazás alapján  
2012 .évi beruházások , Kötvény bevételbıl történı 
 lehívás teljesítése:                                                           19.266 E Ft 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú  céltartalék/ Általános tartalék/ ei.-át              megemeli: 36.585 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
289/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. június 7-10.-én Szovátán  
megrendezett , az „Európa a polgárokért” program keretében „Aktív együtt mőködés a közös 
jövıért”rendezvényen 4 fıs delegációval képviseltette magát. Az utazás költségeit, a 
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220.000.- Ft-ot ( útiköltség, ajándék,) a 842155-0 szakfeladat terhére hivatalos városi szintő 
feladatok finanszirozásának keretébıl (fedezet biztosítás 841126-0 szakfeladat dologi kiadási 
elıirányzatának emelésére) biztosítja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/8. 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrıl szóló rendeletalkotás 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a támogatás keretében rászorult gyermekek 
számára ingyenes ebédet tud az önkormányzat biztosítani nyári étkeztetésként. 200 
gyermeklétszámra nyújtották be a pályázatot, 92 fıre biztosítottak támogatást.  Az elmúlt 
évben is sikeres volt a megvalósítás, akkor 151 gyermek kapott ingyenes ebédet. 2013-ban a 
Minisztérium a tavalyi évhez hasonlóan 440 Ft-ban határozta meg egy adag étel a támogatás 
keretében finanszírozott térítési díját. Ennek az összegnek a beépítésével elkészült a jelenlegi 
évre vonatkozó önkormányzati rendelet tervezete. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy a 
rendelet-tervezetben a „rezsivel” kifejezés helyesen „rezsi”. Bizottsága támogatta a 
rendeletalkotást. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért, a rendelet megalkotásához minısített többségi 
(7igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
18/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete 

 
a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrıl 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
VI/9. „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az óvoda számára elfogadhatatlan nagyságú 
főtési költségek jelentkeztek az idei évben. A több épületrész főtésfogyasztását nem lehetett 
külön mérni, ennek ellenére a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat tovább számlázta az 
óvoda részére a költségeket. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén kérte, ne hozzanak most 
döntést, várják meg a főtési idıszak végét. A kivitelezıvel kellene egyeztetni, milyen módon 
lehetne a teljes idıszakra az óvoda költségeit ellentételezni.  
 
 



 20 

Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy a 
bizottság támogatta a polgármester kérését. Az óvoda kérelme jogos, a volt bölcsıde épülete, 
az óvodai gondnokság, az óvoda gázfogyasztása egy mérıórán van. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
290/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Katicabogár” Evangélikus Német 
Nemzetiségi Óvoda 2011.10.19.- 2013.04-15-ig terjedı idıszakra vonatkozóan a gázdíj óvoda 
által kimutatott elfogadható összeg feletti rész biztosításáról a főtési idıszak végén, a 
következı főtésszámla ismeretében dönt.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. augusztusi testületi ülés 
 
 
VI/10. Árvízi károsultak megsegítésére 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Konkrét település került 
megjelölésre a közvetlen segítségnyújtás érdekében.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
egyhangúlag támogatta a határozati javaslat megszavazását. Személy szerint annyi felvetése 
volt, hogy a központi elosztási rendszer is tudja, melyik településen milyen károk voltak, 
jogosabban tudják odaítélni a megfelelı összeget. 
 
 
Barna Márton képviselı tájékoztatásként elmondta, négy fıvel a helyszínen is segítséget 
szerettek volna nyújtani, de már csak a hivatásosakat engedték a területre.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
291/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az árvízi károk 
enyhítése érdekében vissza nem térítendı támogatást nyújt közvetlenül Pilismarót 
önkormányzatának, a településen folyó, árvíz okozta helyreállítási munkák finanszírozására. 
A támogatás mértéke 1.000 eFt, melyet a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
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Tisztelettel megkérjük Pilismarót önkormányzatát, hogy a felhasználásról tájékoztatni 
szíveskedjen önkormányzatunkat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/11. Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje bérezésének felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a költségvetés tárgyalása során felmerült, hogy 
az intézményvezetık bérezése kerüljön rendezésre, az intézmény nagyságától, a 
feladatnagyságrendjétıl függıen. Akkor a döntést a testület elhalasztotta a költségvetés 
elfogadása utánra, konkrét idıpont meghatározása nélkül. A Városi Közszolgáltató Intézmény 
vezetıje kérte, hogy térjenek vissza a kérdésre. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem tudott 
dönteni a kérdésben, leginkább az kristályosodott ki, hogy egyszerre, valamennyi intézményre 
vonatkozóan legyen tárgyalva a vezetık bérezése. Való igaz, hogy az intézményvezetık közül 
a legnagyobb intézmény, a legtöbb feladattal ellátott intézményvezetıjének a legalacsonyabb 
a bérezése, a felelısség pedig ugyanúgy rajta van, mint a többieken.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy 
egy korábbi testület eltérítette az intézményvezetık bérezését a munka arányában. Biztos, 
hogy nagyobb a felelısség egy sokrétőbb munkát végzı intézménynél, mint pl. a kultúra 
területén a könyvtárnál. Nagy Sándor esetében már megválasztásakor is a kötelezı 
minimumtól magasabb lett a bére, egyáltalán van még mód további eltérítésre? 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı válaszként közölte, az eltérítésnek van %-os felsı határa, de lehet 
találni konstrukciót a jogszerő béremelésre.  
 
 
Siklósi István polgármester javasolta, hogy a testület az összes intézményvezetı bérezése 
elıkészítés után, együttesen, komplexen legyen megtárgyalva az augusztusi testületi ülésen.  
 
 
Körösi Mihály képviselı támogatta a javaslatot. Nem tartotta jogosnak példaként hozni a 
kultúra területét, hogy hogyan kell leépíteni, vagy pénzt elvonni.  
 
 
Harmati László képviselı megerısítette, példája arra irányult, nem mindegy, hány beosztottja, 
feladata van egy intézményvezetınek, még ha az iskolázottsága alacsonyabb is. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Nagy 
Sándor képviselı érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.) 
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292/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati intézményvezetık 
bérezésének felülvizsgálatáról, elıkésztés után, komplexen az augusztusi testületi ülésen 
foglalkozik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. augusztus 26.  
 
 
VI/12. Jelzırendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó társulási megállapodás 

felülvizsgálata, feladat ellátási megállapodás megkötése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladatait 
is állami feladatellátássá minısítették július 1-tıl, ellenben változatlan feltételekkel a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálat a feladat ellátását megteheti. A két határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
293/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény, Csárdaszállás, Békés, 
Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Tarhos, Gyomaendrıd, Hunya és Kétsoprony 
települések önkormányzatainak képviselı-testülete által megkötött jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerzıdésrıl szóló Megállapodást 
(a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 2013. július 1. nappal felmondja, egyúttal a 
Megállapodás keretében létrehozott Mezıberény és környéke Jelzırendszeres Házi 
Segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési Kistérségi Társulás 
keretein belüli mikro-térségi társulást (a továbbiakban: Társulás) 2013. július 1. nappal 
megszünteti. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Igazgatóját, hogy a Társulásban tag önkormányzatok képviselı-testületeinek azonos 
tárgykörben minısített többséggel hozott döntését követıen készítse elı a Társulási 
Megállapodás 10.) pontja szerinti elszámolást. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Társulás 
megszüntetésével, valamint a vonatkozó elszámolással kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
   Kovács Edina Igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
294/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat fenntartója, nevezett intézménye feladatellátása keretében – a jelenlegi 
feltételekkel – vállalja a Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatósággal kötött feladatellátási 
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megállapodás alapján 2013. július 1-tıl 2013. december 31-ig a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás feladat ellátását. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a döntésrıl az 
érintetteket értesítse. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
   Kovács Edina Igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/13. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelı 
számítások alapján év elején lejjebb kellett vinni a térítési díjakat. Azóta változott a 
feladatellátáshoz kapcsolódó önköltség, a díjak magasabbak lettek. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs  jegyzı emlékeztetett arra, hogy az intézményvezetı jelezte, csak pár 
hónapig lesz olcsóbb a szolgáltatás, a tényleges adatok alapján a magasabb önköltség miatt 
emelkedik a térítési díj összege. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elfogadásra 
javasolta a rendelet-tervezetet, meg kell bízni az intézmény hozzáértésében. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
megerısítette, hogy a térítés emelésére szükség van, de így sem fogja meghaladni az elmúlt 
évi térítési díjat.  
 
 
Siklósi István polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, a rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló  

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szó szerint szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
VI/14. Óvodai maximális csoportlétszám átlépése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, javasolta a maximális 
csoportlétszám túllépés engedélyezését. Az Oktatási és Kulturális Bizottság és az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság azzal a kiegészítéssel támogatták a határozati javaslatot, hogy 



 24 

ne a létszám, hanem a jogszabályban meghatározott mértékig terjedı túllépést engedélyezze a 
testület.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
295/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésének 2013. 09.01-tıl hatályos 
rendelkezése értelmében, engedélyezi a Mezıberényi Kistérségi Óvoda (2013.07.01-tıl a 
jogutód Mezıberény Város Óvodai Intézménye) részére a Kálvin utcai tagóvodája egy 
csoportjában, valamint a Kinizsi utcai tagóvoda egy csoportjában a törvényi elıírásoknak 
megfelelı csoportlétszám túllépését. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Kissné Wagner Mária óvodavezetı 
Határidı: Értelem szerint 
 
 
VI/15. Társulás megszüntetése- pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy hasonlóan, ahogy Mezıberénynek meg kellett 
szüntetni a szociális alapszolgáltatás, illetve a jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetében a 
társulást, ugyanígy Békés is megszünteti a társulást. Két határozati javaslat lett elıterjesztve, 
az önkormányzat a feladatellátás területén az ellátásra vonatkozóan csatlakozni tud a 
költségeket finanszírozásával. Felhatalmazást kér, hogy a feltételekrıl tárgyalhasson. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
296/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, 
Murony, Kamut, Bélmegyer és Tarhos települések Önkormányzatának Képviselı-testületei 
által megkötött pszichiátriai betegek közösségi ellátása feladatokat ellátó önkormányzati 
társulási szerzıdésrıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 2013. 
július 1. nappal felmondja, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Békés és környéke 
Térségi pszichiátriai betegek közösségi ellátása Társulása – mikro-térségi társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 2013. július 1. nappal történı megszüntetését támogatja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodás 10.) pontja szerinti Társulás megszőnésének esetére vonatkozó elszámolással 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Siklósi István Polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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297/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a pszichiátriai betegek közösségi 
ellátása tekintetében szándékát fejezi ki, hogy csatlakozzon a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ által nyújtott ellátásra létrejövı társuláshoz, feladatellátási szerzıdést 
kössön vele. 
A Képviselı-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása feladatra vonatkozó feladatellátás, valamint a vonatkozó társuláshoz való 
csatlakozás feltételeirıl Békés Város Polgármesterével egyeztessen, és a tárgyalás 
eredményérıl tájékoztassa a Képviselı-testületet. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/16. Mezıberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be, a szokásos év közbeni rendelet-módosítás, átvezetés történt meg, nıtt a 
költségvetés bevételi, kiadási oldala. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, a rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
20/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
VI/17. Támogatás visszafizetési kötelezettség 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Civil Fejlesztı Központ 
kialakítása pályázaton kapott támogatást érintıen jelezték, hogy az elsı kifizetési kérelemben 
jogosulatlanul került elszámolásra több tétel is, melynek összegét vissza kell fizetni. Ennek 
határideje már lejárt, de az összeg visszautalásáról idıben intézkedett, mivel kamatfizetési 
kötelezettsége lett volna az önkormányzatnak.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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298/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 1551553953 iratazonosító számú határozatát és ennek megfelelıen 
intézkedik a visszafizetendı 1.071.012,-Ft, azaz egymillió-hetvenegyezer-tizenkettı forint 
átutalásáról az önkormányzat 2013. évi költségvetési tartaléka terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/18. A Békési úti pihenıpark kialakítása 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Békési úti 4/6. hrsz-ú területen 
közadakozásból pihenıpark kerülne kialakításra. Ehhez szükséges az önkormányzat 
jóváhagyása. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
299/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja, hogy a Békési úti 
zöldterületen (4/6 hrsz.) pihenıpark kerüljön kialakításra. A képviselı-testület felhatalmazza 
Siklósi István polgármestert, hogy a Békési úti pihenıpark kivitelezési munkáira az elkészített 
tervdokumentációnak megfelelıen a vállalkozói megállapodásokat megkösse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/19. Általános Iskola névváltoztatás véleményezése 
 
 
Siklósi István polgármester a névváltoztatás érintıen két határozatot kért meghozni, 
tudomásul kell venni a január 1-tıl érvényben lévıt, valamint azt módosulást, hogy 
szeptember 1-tıl megszőnik a Pedagógiai Szakszolgálat az intézményen belül mőködni.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
300/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a városban mőködı általános iskola új 
nevét "Mezıberényi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat" megnevezéssel tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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301/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a városban 2013. szeptember 1-tıl 
mőködı általános iskola új nevét "Mezıberényi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola 
és Kollégium" megnevezéssel tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett a pedagógiai szakszolgálat 
áthelyezésérıl, annak érdekében, hogy a telephelyváltozás a szükséges helyeken 
bejelenthetıek legyenek. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
302/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény, Luther tér 1-2. sz. 
ingatlant jelöli ki a Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1-tıl történı elhelyezésére.  
A Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésére szolgáló ingatlanrész szükséges mértékő 
átalakítását az önkormányzat a szakszolgálat fenntartójával egyezteti és 2013. augusztus 15-ig 
vállalja. Az egyezetett, legszükségesebb munkák fedezetérıl a költségek ismeretében dönt.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a jognyilatkozatok megtételére.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/20. Berényi Napok 2013. tervezete 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a kiosztott 
programot, jelezve, hogy még változás lehetséges. A lakosság felé azzal a kéréssel fordult, 
hogy aki családfa megrajzolással bír, bocsássa rendelkezésre, ha úgy gondolja, hogy az 
kiállítható. Civilszervezetektıl, magánszemélyektıl is várnak még ötleteket, javaslatokat.  
 
 
Siklósi István polgármester kérte a programtervezet tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
303/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
A Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Berényi Napok programtervezetét 
tudomásul veszi. 
 Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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VI/21. Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata 
VI/22. E-Kata kataszteri szoftver beszerzés 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı beszámolt arról, hogy Mezıberényben szükség van egy olyan 
ingatlanvagyon-kataszter felállítására, amely egyrészt megfelel a pillanatnyi törvényi 
elıírásoknak, másrészt oly módon szolgáltat adatot mindenki számára, amelyek jól 
kezelhetıek. A két határozatot kérte megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
304/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Térnyerı Mérnöki Iroda 
(5600 Békéscsaba, Pásztor u. 23. 1/4.) bruttó 3.000.000 Ft-os ajánlatát Mezıberény Város 
Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálatáért, valamint az adatok E-kata 
programba történı rögzítéséért. A megbízott az adatok felfektetéséért négy résszámla 
benyújtására jogosult. Mezıberény Város Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Térnyerı Mérnöki Iroda képviselıjével a megbízási szerzıdést aláírja, 
melynek fedezetét Mezıberény Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére biztosítja  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
305/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az E-Szoftverfejlesztı Kft. 
bruttó 480.000 Ft-os ajánlatát Mezıberény Város Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter 
nyilvántartó szoftver beszerzésére.  
Mezıberény Város Képviselı-testülete felhatalmazza Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetıt, 
hogy az E-kata szoftver beszerzésére a szükséges lépéseket tegye meg. A beszerzés fedezetét 
Mezıberény Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetése általános tartaléka terhére 
biztosítja  
Felelıs: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/23. Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi földgázbeszerzés 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, a földgázbeszerzés lényege az lenne, hogy jobb 
feltételek legyenek a közbeszerzésnél, mint amilyet a tavalyi, 92 település konzorciuma 
nevében folytattak le. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
306/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı eljárást megindító felhívást és az ajánlati dokumentáció tervezetet a települési 
önkormányzat és intézményei 2014. évi földgáz beszerzése tárgyában. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert és Dr. Stumpf- Csapó Ágnes 
ügyvédet, közbeszerzési tanácsadót, hogy gondoskodjanak az ajánlattételi felhívás 
közzétételérıl. 
Felelıs: Siklósi István 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/24. Mezıberény Város Óvodai Intézménye – óvodavezetıi megbízás (sürgısséggel) 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, a Kormányhivatallal egyeztetve, olyan információ 
érkezett, hogy az óvoda, mint társulási óvoda megszüntetése után, jogutódként nem kell az 
óvodának új mőködési engedélyt beszerezni, ellenben a vezetı megbízását vissza kell vonni. 
Az intézményvezetıi állást újra pályáztatni kell, illetve a pályázat lebonyolításáig megbízott 
vezetı kell. A három határozati javaslat az elmondottakat tartalmazza. Jogszabálynak meg 
kell felelni, kérte a határozatok meghozatalát.    
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
307/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Kissné Wagner Mária (Mezıberény, 
Mátyás kir. u. 26. sz.), a Mezıberényi Kistérségi Óvoda óvodavezetıjének az óvodavezetıi 
megbízását 2013.június 30. nappal – a Mezıberényi Kistérségi Óvoda megszüntetésével 
egyidejőleg – visszavonja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
308/2013.(VI.24.)sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye óvodavezetıi feladatainak ellátására – a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. 
rendelet 5.§ (17) bekezdése értelmében – helyettesítési megbízást ad Kissné Wagner Mária 
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(Mezıberény, Mátyás kir. u. 26. sz.) részére 2013.07.01-tıl, 2014.06.30-ig terjedı 
idıtartamra. 
A Képviselı-testület Kissné Wagner Mária illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
232.000,-Ft-ban (Kettıszáz-harminckettıezer forint) állapítja meg a következı részletezés 
szerint: 
- alapilletmény (Kjt  „G” fizetési osztály, 10 fizetési fokozat)  

+  további szakképzettség  miatti illetmény  (Kjt. 66. § (4) bek. 5%) 
177.165,-Ft 
    8.858,-Ft 

Garantált illetmény kerekítve 186.000,-Ft 
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 230 %-a)   46.000,-Ft  
Összesen: 232.000,-Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
309/2013.(VI.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye intézményvezetıi állására a következık szerint írja ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdetı szerv Mezıberény Város Önkormányzati 

Képviselı-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Mezıberény Város Óvodai Intézménye  
5650 Mezıberény, Kálvin utca 2-4. 

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezetı (magasabb vezetı) 
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama 5 év, kezdı napja 2014. 07.01, zárónapja 

2019. 06.30. 
Szükséges végzettségek Felsıfokú óvodapedagógus diploma, 

pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetıi szakképzettség 

Szakmai gyakorlat Öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat 
Elınyfeltételek A vezetıi megbízásnál elınyt jelent a 

szlovák nyelv alapfokú szintő, nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint az 
óvodavezetıi, óvodavezetı-helyettesi 
szakmai gyakorlat 

A vezetıi beosztással járó lényeges feladatok A Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
intézményvezetıi feladatainak az ellátása a 
hatályos jogszabályi elıírások és szakmai 
elvárások szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülı vezetıi programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
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adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
A Képviselı-testület a pályázattal 
kötelezıen benyújtandó iratok 
tekintetében hiánypótlásra nem ad 
lehetıséget. 

A pályázat benyújtásának feltételei 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat benyújtásának határideje 
 
 
 
A pályázat elbírálásának határideje 

A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 
borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezıberény 
Kossuth tér 1. „Óvodavezetıi pályázat” 
felirattal, valamint a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosítószám 
feltüntetésével. A vezetıi programot CD 
mellékleten is csatolni kell. 
A pályázati kiírás Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal honlapján 
(www.kozigallas.hu) való megjelenésétıl 
számított 30 nap 
2013. október (Mezıberény Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének soron 
következı ülésén) 
A képviselı testület fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek minısítse. 

Juttatások A Kjt vonatkozó elıírásai alapján 
A pályázat elbírásának a határideje A hatályos jogszabályi elıírások szerint. 
További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 

Tel.: 66/515-500 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/25. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a soron következı testületi ülés idıpontja 2013. 
augusztus 26. Napirendje: 1./ Beszámoló Mezıberény Város 2013. I. félévi költségvetésének 
teljesítésérıl; 2./ Az önkormányzat fásítási programjának felülvizsgálata, egy élhetıbb és 
„zöldebb” kisvárosi modell kialakításának lehetısége. 
 
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 


