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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. december 20-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

érdeklıdık. 
 
 
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 megküldött napirendeket ismertette, levette napirendrıl a III. 
Mezıberény Város 2014. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalását, mivel még nincs 
elegendı, új információ a döntések meghozatalához, a Parlament a héten tartotta meg a 
zárószavazását a Magyarország 2014. évi költségvetésérıl. Sürgısséggel kérte megtárgyalni 
zárt ülésen a nemzetiségi stratégiához kapcsolódó szóbeli elıterjesztését.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
516/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
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 79/2013.(II.25.)sz, 383/2013.(IX.30.)sz, 

384/2013.(IX.30.)sz, 386/2013.(IX.30.)sz, 389/2013.(IX.30.)sz, 399/2013.(IX.30.)sz, 
424/2013.(IX.30.)sz, 449/2013.(X.28.)sz, 450/2013.(X.28.)sz, 451/2013.(X.28.)sz, 
456/2013.(X.28.)sz, 458/2013.(XI.20.)sz, 459/2013.(XI.20.)sz, 466/2013.(XI.25.)sz, 
467/2013.(XI.25.)sz, 468/2013.(XI.25.)sz, 472/2013.(XI.25.)sz, 473/2013.(XI.25.)sz, 
474/2013.(XI.25.)sz, 475/2013.(XI.25.)sz, 476/2013.(XI.25.)sz, 477/2013.(XI.25.)sz, 
478/2013.(XI.25.)sz, 479/2013.(XI.25.)sz, 480/2013.(XI.25.)sz, 481/2013.(XI.25.)sz, 
482/2013.(XI.25.)sz, 483/2013.(XI.25.)sz, 484/2013.(XI.25.)sz, 485/2013.(XI.25.)sz, 
486/2013.(XI.25.)sz, 487/2013.(XI.25.)sz, 488/2013.(XI.25.)sz, 489/2013.(XI.25.)sz, 
490/2013.(XI.25.)sz, 491/2013.(XI.25.)sz, 492/2013.(XI.25.)sz, 493/2013.(XI.25.)sz, 
494/2013.(XI.25.)sz, 495/2013.(XI.25.)sz, 496/2013.(XI.25.)sz, 497/2013.(XI.25.)sz, 
498/2013.(XI.25.)sz, 499/2013.(XI.25.)sz, 500/2013.(XI.25.)sz, 501/2013.(XI.25.)sz, 
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502/2013.(XI.25.)sz, 503/2013.(XI.25.)sz, 504/2013.(XI.25.)sz, 505/2013.(XI.25.)sz, 
507/2013.(XI.25.)sz, 508/2013.(XI.25.)sz, 509/2013.(XI.25.)sz, 510/2013.(XI.25.)sz, 
511/2013.(XI.25.)sz, 512/2013.(XI.25.)sz, 513/2013.(XI.25.)sz, 514/2013.(XI.25.)sz, 
515/2013.(XI.25.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

      II/2. Kulturális Koncepció érvényben tartása (430/2012.(VIII..27.) sz. hat.) 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Levéve napirendrıl -Mezıberény Város 2014. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
V./ Bejelentések 

V/1. Belsı ellenırzési feladat ellátása 
V/2. OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzékének tudomásulvétele 
V/3. K&H Bank Zrt. ajánlata  
V/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint 
        A gyermekvédelemi helyi rendszerérıl szóló rendeletek módosítása 
V/5. Békési út 1/B. önkormányzati ingatlan kerékpártároló kérelme 
V/6. Mezıberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
V/7. „Leg a láb” Alapfokú Mővészeti Iskola bérleti díj ügye 
V/8. Gazdaságélénkítı program 
V/9. Térfigyelı rendszer 
V/10. Városi Közszolgáltató Intézmény létszámigénye 
V/11. Intézményi átcsoportosítások 
V/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/13. Szemétszállítás 
V/14. A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
V/15. Városi Közszolgáltató Intézmény 2014. évi munkaterve 
V/16. 2013. évi költségvetés módosítása 
V/17. Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés 
VI/1. Mezıberény, külterület 082/1.hrsz. ingatlan értékesítése 
VI/2. FÁBAFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft. ingatlancsere kérelme 
VI/3. Egyéb bejelentés 
         - nemzetiségi stratégiához kapcsolódó szóbeli elıterjesztés (sürgısséggel) 

 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2013. november 25-i zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
517/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a november 25-i zárt ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl       
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı, és kérte annak elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
518/2013.(XII.20.)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 a 79/2013.(II.25.)sz, 383/2013.(IX.30.)sz, 384/2013.(IX.30.)sz, 

386/2013.(IX.30.)sz, 389/2013.(IX.30.)sz, 399/2013.(IX.30.)sz, 424/2013.(IX.30.)sz, 
449/2013.(X.28.)sz, 450/2013.(X.28.)sz, 451/2013.(X.28.)sz, 456/2013.(X.28.)sz, 
458/2013.(XI.20.)sz, 459/2013.(XI.20.)sz, 466/2013.(XI.25.)sz, 467/2013.(XI.25.)sz, 
468/2013.(XI.25.)sz, 472/2013.(XI.25.)sz, 473/2013.(XI.25.)sz, 474/2013.(XI.25.)sz, 
475/2013.(XI.25.)sz, 476/2013.(XI.25.)sz, 477/2013.(XI.25.)sz, 478/2013.(XI.25.)sz, 
479/2013.(XI.25.)sz, 480/2013.(XI.25.)sz, 481/2013.(XI.25.)sz, 482/2013.(XI.25.)sz, 
483/2013.(XI.25.)sz, 484/2013.(XI.25.)sz, 485/2013.(XI.25.)sz, 486/2013.(XI.25.)sz, 
487/2013.(XI.25.)sz, 488/2013.(XI.25.)sz, 489/2013.(XI.25.)sz, 490/2013.(XI.25.)sz, 
491/2013.(XI.25.)sz, 492/2013.(XI.25.)sz, 493/2013.(XI.25.)sz, 494/2013.(XI.25.)sz, 
495/2013.(XI.25.)sz, 496/2013.(XI.25.)sz, 497/2013.(XI.25.)sz, 498/2013.(XI.25.)sz, 
499/2013.(XI.25.)sz, 500/2013.(XI.25.)sz, 501/2013.(XI.25.)sz, 502/2013.(XI.25.)sz, 
503/2013.(XI.25.)sz, 504/2013.(XI.25.)sz, 505/2013.(XI.25.)sz, 507/2013.(XI.25.)sz, 
508/2013.(XI.25.)sz, 509/2013.(XI.25.)sz, 510/2013.(XI.25.)sz, 511/2013.(XI.25.)sz, 
512/2013.(XI.25.)sz, 513/2013.(XI.25.)sz, 514/2013.(XI.25.)sz, 515/2013.(XI.25.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester az 59 db határozat végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadását 
kérte, mivel a képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
519/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 79/2013.(II.25.)sz, 
383/2013.(IX.30.)sz, 384/2013.(IX.30.)sz, 386/2013.(IX.30.)sz, 389/2013.(IX.30.)sz, 
399/2013.(IX.30.)sz, 424/2013.(IX.30.)sz, 449/2013.(X.28.)sz, 450/2013.(X.28.)sz, 
451/2013.(X.28.)sz, 456/2013.(X.28.)sz, 458/2013.(XI.20.)sz, 459/2013.(XI.20.)sz, 
466/2013.(XI.25.)sz, 467/2013.(XI.25.)sz, 468/2013.(XI.25.)sz, 472/2013.(XI.25.)sz, 



 4 

473/2013.(XI.25.)sz, 474/2013.(XI.25.)sz, 475/2013.(XI.25.)sz, 476/2013.(XI.25.)sz, 
477/2013.(XI.25.)sz, 478/2013.(XI.25.)sz, 479/2013.(XI.25.)sz, 480/2013.(XI.25.)sz, 
481/2013.(XI.25.)sz, 482/2013.(XI.25.)sz, 483/2013.(XI.25.)sz, 484/2013.(XI.25.)sz, 
485/2013.(XI.25.)sz, 486/2013.(XI.25.)sz, 487/2013.(XI.25.)sz, 488/2013.(XI.25.)sz, 
489/2013.(XI.25.)sz, 490/2013.(XI.25.)sz, 491/2013.(XI.25.)sz, 492/2013.(XI.25.)sz, 
493/2013.(XI.25.)sz, 494/2013.(XI.25.)sz, 495/2013.(XI.25.)sz, 496/2013.(XI.25.)sz, 
497/2013.(XI.25.)sz, 498/2013.(XI.25.)sz, 499/2013.(XI.25.)sz, 500/2013.(XI.25.)sz, 
501/2013.(XI.25.)sz, 502/2013.(XI.25.)sz, 503/2013.(XI.25.)sz, 504/2013.(XI.25.)sz, 
505/2013.(XI.25.)sz, 507/2013.(XI.25.)sz, 508/2013.(XI.25.)sz, 509/2013.(XI.25.)sz, 
510/2013.(XI.25.)sz, 511/2013.(XI.25.)sz, 512/2013.(XI.25.)sz, 513/2013.(XI.25.)sz, 
514/2013.(XI.25.)sz, 515/2013.(XI.25.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Kulturális Koncepció érvényben tartása (430/2012.(VIII..27.) sz. hat.) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
koncepcióval folyamatosan foglalkozik bizottsága. Korábban törvényi változások történtek 
már a közmővelıdés területén, de várható további változások törvénybe foglalása, ezért az 
érvényben lévı koncepciót tartsa meg a testület a módosításig. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
520/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Kulturális 
Koncepciója dokumentumot 2014. évi módosításáig érvényben tartja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az írásos beszámolót 
ismertette. A bizottság már a decemberi állapotot is ismeri. Címenként belefértek a keretbe, 
néhol megtakarítás mutatkozik. Felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás január 1-vel megszőnik, három segély-nem kerül összevonásra (a polgármesteri 
hatáskörbe lévı átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési 
segély), amibıl lesz egy önkormányzati segély. A jövıben ilyen címen kell keresni a 
lehetıséget a támogatásra. 
 
 
Siklósi István polgármester arról számolt be, hogy a segély, illetve kölcsön feltételeinek egyre 
kevesebben felelnek meg. A decemberi hónapot is ismerve, bıven a képviselı-testület által 
meghatározott keretben tudott maradni. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
521/2013.(XII.20.)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  
       Levéve napirendrıl  -Mezıberény Város 2014. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: A Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos anyagot, melyet valamennyi bizottság 
megtárgyalt. A bizottságok által tett módosító javaslatokat eredeti elıterjesztésként kezelve 
kérte a munkatervet kezelni. Az Értéktár bizottság beszámolóját februárban meg kell, hogy 
tartsa, beszámolási kötelezettsége miatt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére 
augusztusban sor kerülne a nemzetiségi önkormányzatok munkájukról szóló tájékoztatóra is.  
 
Módosító indítvány a képviselık részérıl nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
522/2013.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január: 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Városi elismerések adományozásáról döntés 
     Elıadó: Bizottsági elnökök 
Február:  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása 
      Elıdadó: Siklósi István polgármester 
2./ 25. éves Mezıberény Város 
    Elıadó: Körösi Mihály OKB elnök 
3./ Értéktár bizottság beszámolója 
      Elıadó: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Március:  
1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
     Elıadó: Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Polgárır Egyesület elnök 
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3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
     Elıadó: ÖTE elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Elıadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintézı     
5./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság választási ciklusban végzett 

munkájáról 
 Elıadó: Debreczeni Gábor bizottsági elnök 
Április:  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a 2013. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
      Elıadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
3./ Beszámoló a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról 
 Elıadó: Harmati László bizottsági elnök 
Május:  
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl 
      Elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje 
                   Kovács Lászlóné SZEB elnök 
2./ A szociális és egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, kiemelten a Városi 
 Humánsegítı és Szociális Szolgálat munkájára, valamint  a más szervezetek által 
 ellátott szociális munkára 
      Elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje 
                   Dr. Burján Katalin SZEB tag 
3./ Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról 
 Elıadó: Kovács Lászlóné bizottsági elnök 
Június:  
1./ Mezıberény Város rendezési tervének felülvizsgálata 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az ügyfél kiszolgálásban bekövetkezı 

változásokról  
      Elıadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
3./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
      Elıadó: Barna Márton OKB tagja 
Augusztus: 
1./ Beszámoló Mezıberény Város 2014. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ A Mezıberényben mőködı nemzetiségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 

szervezetek munkájukról tájékoztató. 
      Elıadó: nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek elnökei 
Szeptember: 
1./ 2015. évi ellenırzési terv elfogadása 
     Elıadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
2./ Beszámoló a képviselı-testület választási ciklusban végzett munkájáról 
 Elıadó: Siklósi István polgármester 
3./ Tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeirıl 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
Október:  
Új képviselı-testület alakuló ülése 
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November: 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítése 
     Elıadó: polgármester 
2./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Elıadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
3./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Elıadó: polgármester 
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
        Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
4./ Mezıberény Város 2015. évi költségvetési koncepciója 
     Elıadó: jegyzı 
December: 
1./ Mezıberény Város 2015. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Elıadó: polgármester 
2./ A Képviselı-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
     Elıadó: polgármester 
Állandó napirendi pontok:  
• Beszámoló az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
• Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
• Bejelentések 
Interpelláció 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. Belsı ellenırzési feladat ellátása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A Békési Kistérségi Társulás 
úgy döntött, hogy a feladatokat átmeneti idıre az önkormányzatok saját maguk lássák el. A 
hivatal fog erre vonatkozóan szerzıdést kötni, várhatóan egy külsıs személlyel, 
hatékonyságot elvárva. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
523/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi társulás azon 
döntését tudomásul veszi, hogy 2014. évben a belsı ellenırzési feladatellátást szünetelteti és a 
2014. évi költségvetési hozzájárulást 30 %-os mértékben csökkenti. Hozzájárul ahhoz, hogy 
belsı ellenırzési feladatot, mint az önkormányzat törvény által elıírt kötelezı feladatát, 2014. 
évben belsı ellenırzési szolgáltatás megvásárolásával oldja meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
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V/2. OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzékének tudomásulvétele 
 
 
Siklósi István polgármester tudomásulvételt kért. Az Oktatási és Kulturális bizottság 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
524/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenırzésérıl (leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 3/2013, 
4/2013 törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. december 20. 
 
 
V/3. K&H Bank Zrt. ajánlata  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság egyetértésével kérte 
megszavazni, hogy az önkormányzat ne fogadja el a bank ajánlatát, csak hátránnyal járhat.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
525/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem kívánja megszerezni a 
Mezıberény, Fürjes u. 12. szám alatti ingatlan tulajdonjogát, ezért a K&H Bank Zrt által 
felajánlott lehetıségeket nem fogadja el.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint 
        A gyermekvédelemi helyi rendszerérıl szóló rendeletek módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elmondta, a rendeletmódosítás egy minimum követelménynek 
igyekszik megfelelni, hogy január 1-tıl is folyósíthatóak legyenek az ellátások. Az 
önkormányzati segély fogalma lesz használatos.  A bizottsággal együttmőködve, nyár elejére 
egy új alapokra helyezett szociális rendelet létrehozása a cél. Mivel az ügyintézési határidık 
igen jelentısen módosulnak, a bizottságtól átkerül a polgármester úr hatáskörébe. A Szociális 
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és Egészségügyi Bizottságnak értékes észrevételei voltak a rendelet-tervezethez, kérve, hogy 
kivételes méltánylást érdemlı esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság is – amennyiben 
jogszabály nem tiltja – a rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy attól eltérı 
mértékben megállapíthasson önkormányzati segélyt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke hirdette az új 
rendszert, miszerint három segély összevonásra kerül, a hivatal bírálja folyamatosan a 
kérelmeket. Új feltételeket nyomtatvány tartalmazza. Kérte a rendeletek megalkotását. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a nyomtatvány elkészült, csak fejlécet kellett még 
módosítani.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a két rendelet-tervezet elfogadását kérte. A 
rendeletalkotáshoz minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
10/2011. (III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
31/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 

12/2011.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
V/5. Békési út 1/B. önkormányzati ingatlan kerékpártároló kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos kérelmet. A lakók elmondták a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatójának, hogy az ingatlan mögött (fecskelakás) gondoltak 
összeszerelni egy fedett, zárt területet. Véleménye szerint a városkép szempontjából nem 
célszerő ilyet kialakítani, egy komolyabb tároló pedig költséges lenne. Felmerült az is, hogy 
egy földszinti lakás kerüljön átalakításra, de mivel a lakások pályázati keretek között épültek 
meg, a feltételek nem engednek ilyen megoldást. Kérte a válaszlevelének támogatását, 
amennyiben megfelelınek ítéli meg a testület.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy a 
pályázati kötelezettség miatt nem lehet átalakítást eszközölni, kívül rontaná a városképet, és 
olyan precedenst teremtene, hogy jogosan jöhetnének a többi önkormányzati lakások lakói is 
kérelemmel. A lakók tudomásul vették beköltözéskor, hogy mi tartozik a lakáshoz. Bizottsága 
elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
526/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
válaszlevelet, melyet a Mezıberény, Békési u. 1/B. szám alatti önkormányzati ingatlan 
lakóinak írt a kerékpártároló kialakítása tárgyában.  
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: azonnal 
 
 
V/6. Mezıberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy két szakfeladat hozzáadása miatt indokolt a 
technikai jellegő módosítás. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, illetve az 
önkormányzatok és társulások elszámolásai szakfeladatok kerültek bele.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
527/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Polgármesteri Hivatal 
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/7. „Leg a láb” Alapfokú Mővészeti Iskola bérleti díj ügye 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A mővészeti iskola továbbra is 
bajban van, megismételve korábbi kérésüket, kérnék a bérleti díj elengedését, illetve 2014-tıl 
mérsékelve legyen a szakszolgálat tornatermében.   
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága 
akceptálta az alapfokú mővészeti iskola kérelmét. Pro és kontra érvek hangzottak el. A 
kormánytól most kevesebb támogatást kapnak, bizonytalan így az iskola mőködése. A 
határozati javaslatot pontosították, kéri annak megszavazását. A gyerekek sok helyre viszik a 
város hírnevét.  
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, a mővészeti iskola nem csak az 
önkormányzathoz fordult segítségért, megtették mindazon lépéseket, ami szükséges lenne 
ahhoz, hogy a forrásokat elı tudják teremteni. 16 polgármester által jegyzett levélben 
minisztériumhoz is fordultak, válasz még nem érkezett. A parlament alelnökéhez, Lezsák 
Sándorhoz is segítségért fordultak, hiszen itt volt Mezıberényben, látta milyen eredményt 
érnek el a gyerekek a táncegyüttesben.  
 
 
Körösi Mihály képviselı támogatta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát, hiszen hosszú 
évek óta Mezıberény ifjúságát a régi hagyományok megismerésére, felelevenítésére nevelik. 
Évszaknak megfelelıen bemutatják a népszokásokat. Fontos a népszokások megırzése, a 
nemzeti hagyományok ápolása, legyenek segítve, ahogy csak lehet. Kérte a bizottsági javaslat 
támogatását.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
528/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felmenti a „Leg a láb” Alapfokú 
Mővészeti Iskolát a Luther tér 1. szám alatti tornaterem bérleti díj fizetése alól a 2013. 
szeptember 1-tıl 2013. december 31-ig terjedı idıszakra, és 2014. január 1-tıl a 2013-2014-
es tanév végéig (2014. augusztus 31.) terjedı idıszakra a szakszolgálat tornatermének bérleti 
díját 2.100 Ft/óráról 700 Ft/órára mérsékli.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/8. Gazdaságélénkítı program 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, több alkalommal volt már szó arról, hogy az 
adósságrendezéssel kapcsolatban az állam elıreláthatólag gazdaságélénkítı programot fog 
kérni az önkormányzattól. Az elıkészítés során szem elıtt volt tartva, hogy elsısorban az 
élénkítés legyen segítve, természetesen a központi elvárások kielégítésének szem elıtt 
tartásával. Ismertette az írásos elıterjesztés három alapelvét. Ahhoz, hogy a 
munkahelyteremtésben eredményeket mutathasson fel a város, a helyi vállalkozásokat, 
cégeket kell segíteni. A munkahelyteremtı -megırzı, beruházást segítı rendeletet részben 
azért kellene majd megalkotni, hogy a munkahelyek védve legyenek, létrejöhessenek, 
másrészt azért is szükség lenne rá, hogy pályázni tudjanak akkor is, ha az önerejük mellett 
nincs forrásuk arra, hogy egy utófinanszírozott pályázat megvalósulhasson. Az önkormányzat 
kamatmentes kölcsönt tudna nyújtani addig, míg meg nem kapják a támogatást. A helyi 
termékek piacra jutásának segítése is célként van megjelölve. A januári testületi ülésre 
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megtörténhet a részletesebb kidolgozás. Két elírást javított, jelenleg nem 1,8%, hanem 1,9% 
az iparőzési adó mértéke, valamint nem C&A, hanem C&C a kereskedelmi lehetıség. Az 
elsıkörös tárgyalást kérte továbbtárgyalásra alkalmasnak ítélni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsága 
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a programot, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlják. 
A ciklus program hasonlónak mondható, bár abból nem sok minden valósult meg. A kormány 
állásfoglalása miatt kötelesség is bemutatni, mit próbál tenni a város helyi szinten a gazdaság 
élénkítéséért. Sokat nem lehet várni a fellendüléstıl addig, míg itt autópálya nem épül. A 
helyi piacot próbálni kell erısíteni. Jónak tartja azt a támogatási rendszert, amit a rendelet fog 
tartalmazni, de támogatást fıleg azok kapjanak, akik új munkahelyet hoznak létre. A tovább 
tárgyalást támogassa a testület. 
 
 
Körösi Mihály képviselı fontos dolognak tartotta a program megvalósítását, ezen belül a 
befektetés ösztönzésének meghatározását. Hagyományokra épülı célok vannak 
meghatározva. A gyógy-túrizmus talán kivezetı utat jelente, ha kiépülne olyan hely, ahol 
télen-nyáron el tudnák látni a gyógyulásra vágyókat. Részletesebb tájékoztatást kért az 
alternatív földhasználatról, valamint miért került ide az erdıtelepítések ösztönzése. Egyetért a 
széleskörő települési marketing kidolgozásával, jó lenne, ha a Békés megyei országgyőlési 
képviselık azon lennének, hogy az úthálózat eljusson legalább Békéscsabáig.   
 
 
Siklósi István polgármester reagált az elmondottakra. Az erdıtelepítéssel munkahelyet lehet 
teremteni, eddigi próbálkozás a Boldisháton jónak mondható. A gyógy-túrizmus nagyon 
kezdeti stádiumban van, a lehetıségek lettek ismertetve. A részletek megtárgyalása egy 
következı körnek a dolga. Kérte a képviselıket, bármilyen észrevételük van, jelezzék, küldjék 
javaslataikat, hogy beépíthetı legyen a programba. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
támogatását tolmácsolta. Számára az anyag egyben kezelendı a gazdasági ciklusprogrammal 
és a korábbi, befektetést ösztönzı lehetıséget tartalmazó anyaggal. December 31-én le fog 
zárulni egy 7 éves költségvetési ciklus az Európai Unióban, új operatív programok lesznek 
meghatározva. Az önkormányzat programja készen lesz a megnyíló pályázati konstrukció 
fogadására, lehívására.   
 
 
Kovács Lászlóné képviselı fontosnak tartotta a pályázatok figyelését, a mezıberényiek a 
LEADER programban is nagyon nagy noszogatásra vettek részt, pedig vannak lehetıségek. 
Felhívta a figyelmet, hogy az elemzésbıl hiányzik a termálvíz, csak a geotermikus energiáról 
van írva, legyen belevéve. Számára kérdés, mi a piaccsarnok C&C átalakítása? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, egy olyan rendszer kialakítása történne meg, 
hogy a termelı a terméket értékesítésre leadja, addig tárolják, míg ı úgy gondolja. Az a dolga, 
hogy figyelje elfogyott-e a terméke. Számítógépes rendszeren történne a nyilvántartás, 
üzemeltetés. Nem egyszerő, de elképzelhetı, hogy a tanyaprogramhoz kapcsolódóan 
ilyesmire is lehetne pályázni. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta a 
polgármester. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
529/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztett gazdaságélénkítı 
programot továbbtárgyalásra alkalmasnak ítéli. 
Megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a programot a 2014. januári testületi ülésre a 
bizottsági és testületi üléseken elhangzott kiegészítésekkel átdolgozza. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014. januári testületi ülés 
 
 
V/9. Térfigyelı rendszer 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett a két ülés között történt eseményekre, ahol jelezte, 
hogy nem 3, hanem 4 elhelyezett kamera van a városban, amelyek rögzítik az eseményeket a 
rendırség által elfogadottan, kísérleti jelleggel. A határozatot ennek értelmében kérte 
meghozni. A kistérségi informatikai hálózat vezetékrendszerére történik a csatlakoztatás. A 
négy térfigyelı kamera teljes legalizálásához szükséges a rendırség általi befogadás. Még 
további 16 kamera elhelyezése a terv, amelybıl 8-hoz még forrást is szükséges biztosítani, 
helyüket meg kell határozni határozatban. A kamerák a belterületen belül biztosítanak 
védelmet a vagyonok fölött. Ezeknek a költsége olcsóbb, mint a városba bejövı utak 
kamerázása. Kérte a határozatok támogatását.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága mind a 
két határozati javaslatot támogatja, összesen 20 kamera megjelölésével, valamint a még 
szükséges forrás biztosításával. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
530/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbi helyszíneken 
összesen 20 db térfigyelı kamera kihelyezését kívánja megvalósítani: 
Kísérleti jelleggel már üzemelnek: 

Gyomai út- Mátyás király utca sarok bejövı-kimenı forgalom megfigyelésére 1 db 
Berény Szálló Eötvös utca felöli sarkán a szökıkút felıli részt figyelve 1 db 
Városháza épületén a körforgalmat és a Fı út egy részét megfigyelve 1 db 
Fortuna tér egy részét megfigyelve 1 db 

További helyszínek: 
Sportpályán, a mőfüves pályát és a lelátót figyelve 2 db 
Liget utcai buszmegállók, kerékpártárolók és a piactér megfigyelésére 3 db 
Luther téri iskolaépület fıbejárat megfigyelésére 1db  
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Civil Fejlesztı Központ mögötti parkoló és a Pihenı Parkra nézve 2 db  
Köröstarcsai út 96 elıtt bejövı-kimenı forgalom megfigyelésére 1 db 
Vésztıi út 75 elıtt bejövı-kimenı forgalom megfigyelésére 1 db  
Békési út Fába-Fém elıtt bejövı-kimenı forgalom megfigyelésére 1 db 
Csabai út 52 elıtt bejövı-kimenı forgalom megfigyelésére 1 db 
Ligetben a színpadtól a bejárat felé és a Madarak Háza felé irányítva 2 db 
Szabó Árpád utca vége, sorompó elıtt bejövı-kimenı forgalom megfigyelésére 1 db 
Hısök útja játszótér 1 db 

A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a térfigyelı kamerák 
legális mőködéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
531/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbi helyszíneken 
összesen 8 db térfigyelı kamera felszereléséhez a 2013. évi költségvetésbıl forrást biztosít: 

Sportpályán, a mőfüves pályát és a lelátót figyelve 2 db 
Liget utcai buszmegállók, kerékpártárolók és a piactér megfigyelésére 3 db 
Luther téri iskolaépület fıbejárat megfigyelésére 1db  
Ligetben a színpadon, a bejárat felé és a Madarak Háza felé irányítva 2 db 

A kamerák felszereléséhez, valamint a kamerák által szolgáltatott jelek fogadásához és 
rögzítéséhez szükséges eszközökre maximum nettó 3 millió Ft-ot biztosít, amely összeg a 
költségvetés 841403-41 során szereplı térfigyelı rendszer kiépítése keretbıl (2500 e Ft) 
valamint a 841403-29 sportcsarnok és piaccsarnok naperımő fejlesztés keret egy részébıl 
(1310 e Ft) tevıdik össze. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a térfigyelı kamerák 
felszereléséhez szükséges megállapodásokat, szerzıdéseket aláírja, illetve a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal,  
                a kamerák telepítésére, beüzemelésére 2014. március 20. 
 
 
Harmati László képviselı kérdése, a kamerák mőködtetése mennyibe fog kerülni? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, a mőködtetést jelenleg a békési kistérség 
keretén belül végzi a rendszer üzemeltetıje, többlet költséget nem eredményez. A rendırség 
egy lezárt szerveren keresztül saját maga tud betekinteni a felvételekbe. Azt még meg kell 
vizsgálni, hogy tudná a közterület-felügyelı adatgazdaként kezelni legalább a belsı területen 
lévı kamarákat. A beüzemelésnek március 20-ig meg kellene történnie. 
 
 
V/10. Városi Közszolgáltató Intézmény létszámigénye 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos kérelmet. 
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Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jogosnak ítélte meg a 
két állandó létszám kérését. A munkaterv elkészítése (késıbb tárgyalja a testület) abból a 
szempontból is jó volt, hogy beleláttak a kollegák leterheltségébe. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága részérıl 
indokoltnak tartotta a két fı teljes munkaidıs álláshely biztosítását. Bizottsága a határozati 
javaslatot annyiban pontosította, hogy az álláshelyek 2014. március 1-tıl kerüljenek 
engedélyezésre. 
 
 
Körösi Mihály képviselı a pontosítás kedvéért leszögezte, hogy 2 fıvel meg lesz emelve a 
létszám, ezzel szinten tartás történik, mivel egy fı nyugdíjba ment, másik áthelyezésre került, 
valamint a karbantartás nem csak a futballpályára vonatkozik, hanem minden 
sportlétesítményre. 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy a 2014. évi költségvetéshez beadott 
intézményi koncepcióban annak a két álláshely leépítésének tettek eleget, amit a testület 
elrendelt. Most ennek a két álláshelynek a visszaadása történne meg. A sportlétesítmények 
karbantartását végzı alkalmazott munkavégzésénél arról is szó volt, hogy a liget és a strand 
koordinálását is ellátná, nem csak a tornatermekét és sportpályáét. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
pontosításával bocsátotta szavazásra a határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
532/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2 fı teljes munkaidıs álláshelyet 
biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2014. évi költségvetés elfogadását 
követıen, 2014. március 1-tıl.  
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/11. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, a két intézmény 
átcsoportosítási kérelmének elfogadását támogatta bizottsága. A cafetéria juttatással 
kapcsolatban az elmúlt ülésen elértette valószínőleg, hogy nem csak bérmegtakarításból 
fedezik a kifizetést, nem tartja túl szerencsésnek dologi kiadásból csoportosítani bérjellegő 
kiadásra.Véleménye szerint a testület a cafetériát nem jutalomnak szánta, tudomására jutott, 
hogy az egyik intézményben nem mindenki részesült a juttatásból, hanem mint egy 
jutalomként „osztogatták”. Az intézményvezetı jó lenne, ha válaszolna a felvetésre.  
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Siklósi István polgármester leszögezte, nem bér, hanem pénzmaradványuk volt annyi az 
intézményeknek, amibıl a juttatás biztosíthatóvá vált. Az intézményvezetık, ha másként 
rendelkeztek a kiosztásról, mint ahogy a felhatalmazást megkapták, nyilván következményei 
lesznek, ki kell vizsgálni a hivatal részérıl. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
megszólíttatva érezte magát. Intézményében nem kapott mindenki cafetéria juttatást, úgy 
gondolta, olyan dolgozók, akik év közben fegyelmi, illetve írásbeli figyelmeztetésben 
részesültek, nem feltétlenül érdemlik meg. A cafetéria egyfajta jutalomként került kiosztásra, 
mivel az intézménynek jutalomkerete nem lehetett, illetve nem is jutott volna ilyen célra. 
 
 
Siklósi István polgármester a három határozati javaslat elfogadását követıen, arról is kért 
szavazást, hogy a hivatal pénzügyi osztálya vizsgálja meg, az intézményekben jogszerően 
lettek-e kifizetve azok az összegek, amit a képviselı-testület meghatározott ebben az évben 
cafetéria címszó alatt juttatni a dolgozóknak.  
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint nincs szükség kivizsgálásra, a testület 
felhatalmazást adott, hogy a juttatás kifizetésre kerüljön, és ha nem úgy lett kifizetve az 
intézményvezetı valószínőleg helytelenül járt el. 
 
 
Siklósi István polgármester a kivizsgálásról döntést kért, mert az alapján egy újabb 
elıterjesztést kell a testület elé hozni, a következmények rendezésére. Szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
533/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
4.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési költségvetés 

1.1 Személyi juttatás kiadási elıirányzatát   megemeli 2.650 e Ft-tal 
            1.2 Munkaadókat terhelı jár. kiadási elıirányzatát csökkenti      40 e Ft-tal 
            1.3 Dologi kiadási elıirányzatát csökkenti 2.610 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
    Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
534/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
4.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I.1 Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli     13.100 e Ft-tal 

és ezzel egyidejőleg 
1 . Mőködési kiadások 
1.3 Dologi kiadási elıirányzatát      megemeli     13.100 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: 
 
535/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a következı saját hatáskörő 
elıirányzat módosításokról rendelkezik.  
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít: 
Személyi juttatások elıirányzatát                                   megemeli 4072 eFt 
(Erzsébet utalvány 6 hó, 8.000 Ft/fı/hó) 
Munkáltatói adó és járulék kiadási elıirányzatát         megemeli        678 eFt 
(Utalványok után fizetendı EHO) 
Dologi kiadások elıirányzatát                csökkenti             4750 eFt 
Felhalmozási kiadások elıirányzatát                 megemeli      1705 eFt 
(1db étel melegentartó kocsi, 2db betegágy, 3db mosógép, 
 1db labdafürdı medence) 
Felújítási kiadások elıirányzatát                csökkenti             1539 eFt 
Dologi kiadások elıirányzatát                csökkenti                 166 eFt 
Felújítási kiadások elıirányzatát                 megemeli            1371 eFt 
(Családsegítı szolg. fal vizesedés megszüntetése) 
Dologi kiadások elıirányzatát                 csökkenti            1371 eFt 
Felújítási kiadások elıirányzatát                 megemeli                545 eFt 
(Bölcsıde elıtetı, Juhász Gyula u. 1. szoc. elıtetı) 
Felújítási kiadások elıirányzatát                 csökkenti               198 eFt 
Dologi kiadások elıirányzatát                 csökkenti                347 eFt 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát        csökkenti           2340 eFt 
(Háziorvosi szolg. fin. csökk.) 
Dologi kiadások elıirányzatát                  csökkenti           2340 eFt 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát         megemeli      1524 eFt 
(OEP - védınıi szolgálat többlet finanszírozás) 
Személyi juttatások elıirányzatát                   megemeli      1200 eFt 
Munkáltatói adó és járulék kiadási elıirányzatát                 megemeli   324 eFt 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát        megemeli           20 eFt 
(Idısek karácsonya) 
Dologi kiadások elıirányzatát                   megemeli               20 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
536/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármester Hivatal 
Pénzügyi osztályát, vizsgálja meg, hogy az önkormányzati intézményekben jogszerően lett-e 
kifizetve az az összeg, amit a képviselı-testület meghatározott ebben az évben cafetériaként 
juttatni a dolgozóknak, történjen meg az ellenırzés a cafetériára biztosított összegeknek a 
jogszerő felhasználásáról. 
Felelıs: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a 16 db átcsoportosítás, fedezetbiztosítás elfogadását a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta: 
 
537/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                    csökkenti: 430 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.           megemeli: 430 E Ft-tal 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény  bevételi elıirányzatán belül: 
      Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.       megemeli:  430 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
            1.3./ Dologi  kiadások elıirányzatát                                      megemeli:   430 E Ft-tal 
            A 2013. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, 
            a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált elıirányzatok 
            különbözetének :430 E Ft,  biztosítása a többlet kiadások fedezetére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
538/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2013. évi költségvetése: 
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1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            1.6./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át                          csökkenti: 881 E Ft-tal 
             -"Katicabogár" Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodától:                                                                    
          A 2013. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, 
         a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált elıirányzatok 
         különbözetének :881 E Ft,  elvonása  
  1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            1.6./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át                          csökkenti: 590 E Ft-tal 
            (Mezıberényi Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
            és Kollégiumtól: 
         A 2013. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, 
         a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált elıirányzatok 
         különbözetének :590 E Ft,  elvonása  
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                     megemeli: 1471 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
539/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
A.) 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
     IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk. átvét. ei.-át    megemeli: 619 E Ft-tal 
    Közfoglalkoztatás  szakf.: 2013-2014.évi . 
    ( 2013.évet érintı) Téli közfoglalkozás 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
  1./1. Személyi juttatás elıirányzatát:                                                          248 E Ft-tal 
  1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát:                                            33 E Ft-tal 
  1./3. Dologi kiadások elıirányzatát:.                                                          338 E Ft-tal 
   Közfoglalkoztatás  szakf.: 2013-2014.évi . 
   ( 2013.évet érintı) Téli közfoglalkozás 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
    IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk.átv.ei.-át megemeli: 13468 E Ft-tal 
    Közfoglalkoztatás  szakf.: 2013-2014.évi . 
    ( 2013.évet érintı) Téli közfoglalkozás 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át          csökkenti:    289 E Ft-tal 
  1.1. Személyi juttatás elıirányzatát:                                      megemeli:  8173 E Ft-tal 
  1.2. Szociális hozzájárulási adó   ei.-át:                                 megemeli:  1104 E Ft-tal 
  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:.                                       megemeli: 2521 E Ft-tal 
  2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                megemeli: 1959 E Ft-tal 
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  Közfoglalkoztatás  szakf.: 2013-2014.évi . 
  ( 2013.évet érintı) Téli közfoglalkozás 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
540/2013.(XII.20.)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:       
  2.5. Felhalm. c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:200 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
         2.1. Beruházási kiadások ei-át                                            megemeli:200 E Ft-tal 
    841403-5 szakf. KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus energia felhasználás I.ütem. 
     - ebbıl:  
     - Vezeték építés földmunkái:   200 E Ft. 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.8. Egyéb fejlesztési célú központi támogatás  
 5000 fı feletti önkormányzatok adósságkonszolidációra kapott  
            felhalmozási célú támogatás:                    csökkenti: 2882 E Ft-tal 
 (841901 szakfeladat   
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
-1.8. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             csökkenti: 2882 E Ft-tal 
 841126-0 szf. Felhalmozási kamatkiadások áht-n kívülre (Kötvénykamat) 
C.) 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
        IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átv. ei-át  megemeli:9627 E Ft-tal 
        Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 9627 E Ft-tal 
        TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0489 számú projektesetében az  
        Önk. által elıfinanszírozott összeg visszautalása 
        és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   csökkenti:    9627 E Ft-tal 
   1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát           megemeli: 9627 E Ft-tal 
    TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0489 számú projektesetében az  
        Önk. által elıfinanszírozott összeg visszautalása 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
     1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát         csökkenti:   160 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
     1.6.Mőködési célú  pénzeszköz átadása kiad. elıirányzatát        megemeli: 160 E Ft-tal 
     a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola DSE részére 
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     a 2013. évi Molnár Miklós Kosárlabda Emléktorna  
      megrendezéséhez tám. bizt. 
E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát          csökkenti:   650 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                        megemeli: 650 E Ft-tal 
 („Itthon vagy-„Magyarország Szeretlek”)  
 841126-0 szakfeladat 
F.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
1.10. Mőködési célú Támogatási kölcsön nyújtása / Békési Kistérségi 
Társulás részére/ ei.-át                                                                    csökkenti: 1480  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
2.5. Felhalmozási célú  tartalék/ Egyéb./ ei.-át                               megemeli: 1480 E Ft-tal 
G.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     1.6.Mőködési célú  pénzeszköz átadása kiad. elıirányzatát         csökkenti:     50 E Ft-tal 
    Réti Csaba operaénekes életútjáról szóló könyv kiadásához  
bit. tám. 
  és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                      megemeli:  50 E Ft-tal 
   841126-0 szakfeladat: Réti Csaba operaénekes életútjáról szóló  
   könyv kiadásához fedezet biztosítás. 
H.) 
 2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
    1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                              csökkenti : 20 E Ft-tal 
    841126-0 szakf. 
és ezzel egyidejőleg: 
  1.5.Mőködési célú támogatás értékő kiadás átadás ei-át :  
 Városi Humánsegítı és Szoc, Szolg.-nak/Idısek karácsonya tám./  megemeli: 20 E  Ft-tal 
I.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
   VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át     csökkenti: 6 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                       csökkenti:  6 E Ft-tal 
   841126-0 szakfeladat: 
   2012.évi Egyszeri gyermekvédelmi tám.(utalvány) visszaadásának  
   elıirányzat rendezése.: 
és  ezzel egyidejőleg:  
 1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át     megemeli: 6 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    1.5.Mőködési célú támogatás értékő kiadás átadás ei-át                megemeli: 6 E Ft-tal 
    2012.évi Egyszeri gyermekvédelmi tám.(utalvány) visszaadásának  
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   elıirányzat rendezése.: 
J) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  2.5. Felhalm. c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti: 6053  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 6053 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
      Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.   megemeli: 6053 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
      2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                   megemeli: 6053 E Ft-tal 
     Városháza tetıszerkezet felújítása (újra lécezés és átfedés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
                        Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
  Smiriné Kokauszki Erika Intézményvezetı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
541/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatások elıirányzatát        megemeli: 4941 E Ft-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 4941 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 853 E Ft-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 1581 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 1978 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 165 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül:  

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)      megemeli:  364 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 672 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 181 E Ft-tal 
 Ezen belül:            Szjutt.   Munkaa.terh.bef.köt. 
 - 841112 szakfeladat   37      10 
 - 841126-0 szakfeladat  225    61 
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 - 841126-1 szakfeladat  86     23 
 - 841126-3 szakfeladat  213    58 
 - 841133 szakfeladat   73    19 
 - 842421 szakfeladat   38    10 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1245 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 336 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1557 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 421 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 130 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 35 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül:  
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 287 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 77 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 167 E Ft-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 94 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 25 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

841403-27 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 38 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 10 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
542/2013.(XII.20.)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: 
       IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: 169 E Ft-tal 
 (Klebelsberg Intézményfenntartótól Mővészetoktatási Intézménynek 
 befizetett tagdíj 30%-a 841126-0 szakfeladat)  
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát     megemeli: 169 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
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      IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át csökkenti: 2056 E Ft-tal 
 (Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás, 890442-0 szakfeladat) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát              csökkenti: 2056 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
     IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át  megemeli:  519 E Ft-tal 
 (Közfoglalkoztatás mintaprogram-erdı 890442-4) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                 megemeli: 519 E Ft-tal 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
    IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át   megemeli:1206 E Ft-tal 
 (Közfoglalkoztatás mintaprogram-belvíz 890442-3) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                megemeli:1206 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
    IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át  csökkenti:1222 E Ft-tal 
 (Közfoglalkoztatás mintaprogram-mezıgazd. 890442-1) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát               csökkenti:1222 E Ft-tal 
E) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
    IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk. átvétele ei-át  csökkenti:68.142 E Ft-tal 
 Költségvetési bevételeket javító támogatás 841126-0 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 II.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 

            II.1.7.1. Szerkezetátalakítási tartalék                 megemeli:34.319 E Ft-tal  
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                      csökkenti: 27.425 E Ft-tal 
    2.5. Felhalm. c. céltart./ Egyéb/ ei.-át                                        csökkenti:  6.398  E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
543/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékő pénzeszköz átvétel elıir.-át megemeli: 665 E Ft-tal 
 (Belvízrendezés az élhetıbb településekért 370000-4 szakfeladat) 
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és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Pénzforgalom nélküli kiadások 
1. 9. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                                       megemeli: 665 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV.2. Felhalm-i célú támogatásértékő pénzeszköz átvétel elıir.-át       csökkenti: 494 E Ft-tal 
(Sporttelep tribün felújítás 841403-15 szakfeladat) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  Pénzforgalom nélküli kiadások 
1.9. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                                        csökkenti: 494 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
IV.2. Felhalm-i célú támogatásértékő pénzeszköz átvétel elıir.-át    csökkenti: 8512 E Ft-tal 
 (Hosszú-tó tájrendezési munkái 841403-3-1 szakfeladat) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2.4 Felhalm. célú pénzeszköz átadás elıirányzatát                 csökkenti: 8512 E Ft-tal 
 (841403-3-1 szakfeladat Hosszú-tó rehabilitációja pályázati támogatás megérkezését 
követıen: Támogatás megelılegezı elıirányzat rendezése a K&H részére) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
544/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatások elıirányzatát             megemeli: 650 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                        megemeli: 650 E Ft-tal 
 („Itthon vagy – Magyarország Szeretlek” programsorozat)  
 841126-0 szakfeladat 
B) 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.4.1.Központosított elıirányzatok elıirányzatát       megemeli: 312 E Ft-tal 
  (882129 közmőfejlesztési támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát       megemeli: 312 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 



 26 

 V.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elıirányzatát      megemeli: 312 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát        megemeli: 312 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése        megemeli: 560 E Ft-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: 560 E Ft-tal 
 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 560 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   megemeli: 560 E Ft-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 882119 szakfeladat  
D)  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése    csökkenti: 46.906 E Ft-tal 
 Ezen belül: 
 - Rendszeres szociális segély  - 2.343 E Ft 
 - Lakásfenntartási támogatás  - 8.414 E Ft 
 - Foglalkoztatást helyettesítı tám. - 35.876 E Ft 
 - Ápolási díj    - 273 E Ft 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 46.906 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  csökkenti: 46.906 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   csökkenti: 46.906 E Ft-tal 
 Ezen belül: 
 - Rendszeres szociális segély  - 2.616 E Ft 
 - Lakásfenntartási támogatás  - 8.414 E Ft 
 - Foglalkoztatást helyettesítı tám. - 35.876 E Ft 
 - Ápolási díj               0 E Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 27 

545/2013.(XII.20.)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: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétel ei-át csökkenti: 2025 E Ft-tal 
 (Új Magyaro. Vidékfejl. Pr. (IV.Leader) Civil központ kialakítása Mb-ben) 
 841126-6 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2.5. Fejlesztési (egyéb) céltartalék              csökkenti: 2025 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 V. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elıirányzatát csökkenti: 1085 E Ft-tal 

 (ÁHT-n kívülrıl (Mb.Környezetvédelemért Alapítványtól  
érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamő Társ. fejlesztéssel kapcs.) 
370000-1 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás elıirányzatát csökkenti: 1085 E Ft-tal 

(ÁHT-n kívülrıl (Mb.Környezetvédelemért Alapítványtól  
érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamő Társ. fejlesztéssel kapcs.) 

 370000-1 szakfeladat 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 V. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elıirányzatát csökkenti: 797 E Ft-tal 
 (Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-bıl Csatornamő Társuláshoz) 
 841403-2 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás elıirányzatát csökkenti: 797 E Ft-tal 
 (Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-bıl Csatornamő Társuláshoz) 
 841403-2 szakfeladat 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
546/2013.(XII.20.)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. 1.6.2. Óvodaped.-ok, pedagógus munkáját seg. bértám.     csökkenti: 2.992 E Ft-tal 

 (Segítık 4 havi tám)  
841901 szakfeladat 
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és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  csökkenti: 2.992 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  csökkenti: 2.992 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg csökkenti: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 2.356 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terh. bef. kötelezettség elıirányzatát 636 E Ft-tal  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.3. Óvodamőködtetési támogatás                megemeli: 36 E Ft-tal 

 (Óvodamőködtetési támogatás 4 hónap)  
841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  megemeli: 36 E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  megemeli: 36 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                36 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés     csökkenti: 4590 E Ft-tal 

 II.3.b(2) rendszeres gyermvéd. kedv. -3.774 E Ft 
 II.3.b(3) három v több gyermekes családban élı  -408 E Ft 
 II.3.b(4) tartósan beteg v fogyatékos gyerm. -408 E Ft 

 (Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás 12 hónap)  
841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  csökkenti: 4590  E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)  csökkenti: 4590 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg csökkenti: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                4590 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés      csökkenti: 1428 E Ft-tal 

 (Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés ) 841901 szakfeladat 
 II.3.b(5) rendszeres gyermvéd. kedv.  -1938 E Ft 
 II.3.b(7) tartósan beteg v fogyatékos gyerm.    510 E Ft 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       csökkenti:1428 E Ft-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     csökkenti: 1428 E Ft-tal 
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és ezzel egyidejőleg: 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            csökkenti: 1428 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés csökkenti: 102 E Ft-tal 

  II.3.a.(1) Gyermekek napközbeni ellátása  102 E Ft 
  841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   csökkenti: 102 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   csökkenti: 102 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                       csökkenti: 102 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.     csökkenti: 4.731 E Ft-tal 

  Ezen belül: 
  III.3.c(1) Szociális étkeztetés   3.986 E Ft 
  III.3.c(2) Szociális étkeztetés  -4.080 E Ft 
  III.3.d(1) Házi segítségnyújtás  6.525 E Ft 
  III.3.d(2) Házi segítségnyújtás  -7.729 E Ft 
  III.3.f(1) Idıskorúak nappali ellátása 6.867 E Ft 
  III.3.f(2) Idıskorúak nappali ellátása -10.300 E Ft 
  841901 szakfeladat 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   csökkenti: 4.731 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   csökkenti: 4.731 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                       csökkenti: 4.731 E Ft-tal 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. Támogatások 
 II.1.5. Egyéb központi támogatások elıirányzatát                     megemeli: 9.361 eFt-tal 

(Egyszeri gyermekvédelmi támogatás)  
841901 szf. 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)-át megemeli: 9.361 eFt-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 9.361 eFt-tal  
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások  
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 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát                        megemeli: 9.361 eFt-tal 
(Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
882124 szf. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
547/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A.) 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül:  

IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk. átv. elıir.-át   megemeli: 176 E Ft-tal 
Hosszú közfoglalkoztatás  

és ezzel egyidejőleg: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül:  
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            megemeli: 331 E Ft-tal 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzata                                            csökkenti: 155 E Ft-tal 
B.) 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül:  
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát                                         csökkenti: 1063 E Ft-tal 
            1./2.Szoc. hozzájár.adó elıirányzatát                                        csökkenti:  200 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
            1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                          megemeli: 1263 E Ft-tal 
Felelıs: Mezıberény Város polgármestere 
              Mezıberény Városi Óvodai Intézmény igazgatója. 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
548/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                  megemeli:  3788 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg. 
 2.5. Felhalmozási c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:3788 E Ft-tal 
A fedezet cserénél figyelembe veendı tételek az alábbiak: 
-   588 E Ft. A  Mezıberény 16/A és Mezıberény 16/B, 3721 hrsz.-on fellelhetı erdırészletek 
    telepítésének 587.756,- Ft ,588 E Ft biztosítása./Beruházás/399/2013.(09.30.) sz. hat. 
alapján. 
- 200 E Ft. A Mezıberényi Római Katolikus Egyházközség harangjának 
     felújításához fedezet biztosítás:200 E Ft. (Fejl.c. pénzeszköz átadás) 454/2013.(10.28.) sz. 
hat. alapján. 
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- 3000 E F Beruh: Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész 
biztosítás: 
    max.     3000 E Ft.-ig. 459/2013.(11.20.) sz. hat. alapján.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
549/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                       megemeli: 2300 E Ft-tal 
841126-0 Mők. kamatbevétel 
és ezzel egyidejőleg:       
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              csökkenti:  3500 E Ft-tal 
    841403-0 szakf 
 és ezzel egyidejőleg:       
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              megemeli:  5800 E Ft-tal 
    841126-0 szakf 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
550/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 6000 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                  megemeli:  6000 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 6000  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
    1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                csökkenti:  6000 E Ft-tal 
    841126-0 szakf 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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551/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                 csökkenti: 5756 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)                megemeli: 5756 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)                megemeli: 5756 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                           megemeli: 5756E Ft-tal 
        /Társulási kieg. norm. 
- Házi segítségnyújtás szakf ei. emelése :                      1936  E Ft. 
-Idıskorúak nappali ellátása szakf ei. emelése :            3435  E Ft. 
- Szociális étkeztetés szakf ei. emelése :                           385 E Ft. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
552/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi elıirányzatán belül:  
   VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.2.Elızı évi felh. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át csökkenti:  6236 E Ft-tal 
 és  ezzel egyidejőleg: 
    VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át megemeli:    6236 E Ft-tal 
 Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/13. Szemétszállítás 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy Mezıberény a Békés-Manifest Kft.-én keresztül 
40 településsel együtt láttatja el a kötelezı közszolgáltatási feladatát, a szemétszállítással, a 
lakossági kommunálishulladékkal kapcsolatos feladatait. Ezt a feladatot a Békés-Manifest 
Kft. tovább adja, itt pl. a Tappe Kft-nek. Az év végére odáig jutott a Békés-Manifest Kft., 
hogy különbözı kintlévıségei vannak a leírtak szerint. Mezıberényre kimutatott mínuszt 
érintıen, az egyeztetések után tisztázásra került, hogy az idei évre nincs semmilyen 
lemaradás, a 2013. évet rendezettnek kell tekinteni. Ellenben a 2014. évre prognosztizálható 
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problémák meg lesznek A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait 2014. december 31. 
napjáig törvény rögzíti, ezért a 2014. évben az ez évinél is magasabb mőködési hiánnyal lehet 
számolni. Mezıberényben a kukánkénti ürítés díja 203,64 Ft, ehhez az összeghez képest, mint 
egy 29 millió Ft-os hiány mutatkozik a következı évben a tényleges mőködési költség és a 
befizetett összegek között. Az ilyen összegek fedezetére kéri a Békés-Manifest Kft, tagi 
kölcsönnel járuljanak hozzá az önkormányzatok, hogy a tényleges költségeket tudják 
meghatározni. A kormány, pontosan még nem lehet tudni, de egy olyan pályázatot kíván 
kiírni, ahol a települések, cégek pályázhatnak a különbségre, elsısorban a hulladéklerakási 
járulékból eredı többletköltségek kompenzálására. A támogatás nélkül nem fog tudni 
elindulni a szolgáltatás. Mezıberény abban a helyzetben van, hogy 2013. december 31-el lejár 
a Békés-Manifest Kft.-vel kötött szerzıdés. 2014. január 1-tıl vagy további szerzıdést kell 
kötni, vagy másik szolgáltatót kell választani, amely utána nézve, több mint 7 millió Ft-tal 
drágább lenne. A Békés-Manifest Kft. a mai napon taggyőlést tartott, ahol a települések döntı 
többsége nyilatkozott arról, hogy az idei évi mínuszt is vállalják, illetve a következı évi plusz 
költségeket is azzal a kikötéssel, hogy akár a Kft., vagy akár az önkormányzat tud pályázni, a 
települések amennyi pénzt csak lehet, kapjanak vissza. Két olyan település volt, amely nem 
vállalta, kettı volt olyan, ahol fizikálisan nem tudják biztosítani a többletköltséget. A 
testületnek döntenie kell a közszolgáltatás ellátásának megbízásáról, valamint kíván-e tagi 
kölcsönt nyújtani a kiosztott, pontosított határozati javaslatokban megfogalmazottak szerint. 
A megbízást 2015. december 31-ig célszerő megkötni, mivel a következı évben különbözı 
fejlesztésekbe kezd bele a DAREH a hulladékszállítással kapcsolatban. A 219 millió Ft tagi 
kölcsön ütemezése még nem ismert, de biztosan nem egy összegben és nem év elején kell 
megfizetni, valószínősíthetı, hogy átalánydíjas lenne havonta, negyedéves elszámolással. A 
képviselık véleményét kérte. 

 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága 
döntést nem tudott hozni, mivel még a mai napon is újabb fejlemények történtek, de az volt a 
véleményük, hogy nem lenne célszerő szolgáltatót váltani. Mezıberénynek azért nincs 
hátraléka a Békés-Manifest Kft. felé, mert a lakosságtól beszedett adóból az önkormányzat 
fizeti a szilárdhulladék elszállításának díját. Véleménye szerint a kft. biztosan tud pályázni, a 
veszteség legalizálva lehet, akkor az önkormányzatnak sem kell a 29 millió Ft-ot befizetni. A 
három határozati javaslatot támogatásra ajánlotta. 
 
 
Siklósi István polgármester is javasolta a határozatok meghozatalát, a tagi kölcsön fizetését 
érintıen abban próbál megegyezni, hogy egy átalánydíjas rendszer legyen. 
 
 
Kovács Edina képviselı támogatta a Békés-Manifest Kft. megbízását, egy tıkeerıs 
önkormányzati tulajdonban lévı cég.  
 
 
Harmati László képviselı a lakosság felé tolmácsolta, hogy a városban nem drága a 
szemétszállítás, de még olcsóbb lehet a szelektív-hulladékgyőjtés bevezetésével, 
berögzıdésével.  
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett az elmondottakkal. Szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatokat.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
553/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi a Békés-Manifest Kft 
ügyvezetıjének 2013 évi 2. félévi gazdasági beszámolóját. A Kft. ügyvezetıjével, Bondár 
Lajossal lefolytatott egyeztetések eredményeként 2013. évet a lakossági kommunális 
hulladékkezelés kötelezı közszolgáltatás tekintetében anyagilag rendezettnek tekinti a Kft. 
felé. 
A döntésrıl a Békés-Manifest Kft.-t haladéktalanul értesíteni kell. 
Határidı: értelem szerint  
Felelıs: polgármester 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
554/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
1. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi a Békés-Manifest 

Kft ügyvezetıjének a 2014. évi költségvetési tervezetét. Annak érdekében, hogy a 
településen a lakossági kommunális hulladékkezelés kötelezı közszolgáltatás folyamatos 
fenntartása biztosított legyen a képviselı-testület a Város 2014. évi költségvetésében 
tervezi, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja tagi kölcsön formájában a Békés-
Manifest Kft. részére mindaddig, amíg pályázatból vagy egyéb központi forrásból erre a 
feladatra fedezetet nem biztosítanak. A szükséges pénzügyi fedezetett a Békés-Manifest 
Kft kizárólag közszolgáltatás során Mezıberényben keletkezett mőködési hiányának 
kompenzációjára fordíthatja. A tagi kölcsön 2014. évi költségvetési tervezetben szereplı 
összege: 29.804.132,.- Ft, azaz huszonkilencmillió nyolcszáznégyezer 
egyszázharminckettı forint, mely negyedévente felülvizsgálatra, pontosításra kerül. 

2. A Békés-Manifest Kft. köteles Mezıberény önkormányzata részére visszafizetni a 
mőködéshez biztosított pénzügyi fedezetet, amennyiben a feladat ellátására „A 
hulladéklerakási járulék megfizetésérıl és felhasználásának céljairól” szóló 318/2013. 
(VIII. 28.) kormányrendelet alapján vagy más központi forrásból támogatásban részesül. 

3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hulladékgazdálkodással 
összefüggésben hozott döntések végrehajtásában, és központi forrásokra kiírt pályázat 
esetén az önkormányzat nevében eljárjon, szükséges adatokat szolgáltasson, 
nyilatkozatokat adjon ki, illetve megállapodásokat kössön. 

Határidı: Intézkedésre azonnal, végrehajtása folyamatos  
Felelıs: polgármester, Békés-Manifest Kft. ügyvezetı 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
555/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2014. január 01 napjától - 2015. 
december 31. napjáig a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-t bízza meg a lakossági 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával. Felhatalmazza a polgármestert az 
elıterjesztés mellékletét képezı közszolgáltatási szerzıdés aláírására. 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
 
V/14. A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A Városi Közszolgáltató 
Intézmény által megküldött 1. sz. melléklettel kérte a rendelet megalkotását.  
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet szövegében javításra 
került a Medvefejes-tó megnevezése, valamint a Piknik park és a strand kikerült a közterület 
kategóriából. Az intézmény által benyújtott 1. sz. melléklettel bocsátotta szavazásra a 
rendeletmódosítást. A rendelet megalkotásához többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
32/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete 

A közterület használat szabályozásáról  
63/2005(XII.23.)MÖK számú rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
V/15. Városi Közszolgáltató Intézmény 2014. évi munkaterve 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, az intézmény részére nem kötelezı a munkaterv 
benyújtása, Barna Márton képviselı kérésének tettek eleget. Elırelépésnek ítélt meg a 
leírtakból, hogy a közterületek tekintetében meghatározta az intézmény a hó eltakarítás 
sorrendjét, fázisát. A munkaterv tudomásulvételét kérte, ajánlotta honlapra tételét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
556/2013.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 2014. évi 
munkatervét tudomásul vette. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
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V/16. 2013. évi költségvetés módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a VI. módosítást ismertette a szöveges indoklás értelmében. Az 
éve költségvetési fıösszeg 4.299.967 eFt, megegyezı kiadási és bevételi oldallal. A 
rendeletmódosítást a szakbizottságok támogatásával kérte megszavazni. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
               33/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
V/17. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester befejezésként megköszönte az óvodások aranyos kis karácsonyi 
ajándékát. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy január végéig vagyonnyilatkozatot kell 
leadniuk. Jelezte, hogy a Békés Megyei Önkormányzat január 15-ig vár javaslatokat 
munkatervéhez. Advent negyedik vasárnapján mindenkit szeretettel várnak gyertyagyújtásra. 
Megköszönte a képviselık, valamint tevékenységük segítıinek egész éves munkáját.  
A következı tervezett képviselı-testületi ülés idıpontja: 2014. január 27. Napirendje: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése, valamint a Városi elismerések 
adományozásáról döntés. 
Áldott, békés Karácsonyt, boldog Új évet kívánva megköszönte a figyelmet, az ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

           Siklósi István                                                                            Dr. Földesi Szabolcs 
            polgármester                                                                                  jegyzı 
 


