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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én
megtartott alakuló üléséről.

jlésjiele: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Borgula Györgyné, Dr. Burján
Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi Mihály,
Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor, Oreg István, Szekeres Józsefné,
képviselők.
A helyi választási bizottság elnöke és tagja, Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
meghívottak és érdeklődők.

Az alakuló ülés a Himnusszal vette kezdetét.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző köszöntötte a Mezőberényi Helyi Választási Bizottság választott
tagjait, Pallagi Sándorné elnök asszonyt, Szilágyiné Kemény Mária elnökhelyettest. Külön
köszöntötte Mezőberény Város „régi-új” polgármesterét, Siklósi István urat, továbbá
Mezőberény város megválasztott önkormányzati képviselőit, dr. Csarnai Juditot a Békési
Járási Hivatal Vezetőjét, valamint minden megjelent vendéget és a Kábel TV nézőit.
A mai napon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
43. -a szerinti képviselő-testületi alakuló ülésre kerül sor. A törvény értelmében az alakuló
ülést a polgármester vezeti.

Siklósi István polgármester köszöntötte az alakuló ülés résztvevőit, a Kábel TV nézőit, a
jelenlévő helyi önkormányzati képviselőket. Köszöntötte a helyi választási bizottság elnökét
és tagját, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte dr. Csarnai Juditot a Békési Járási
Hivatal vezetőjét, valamint a Mezőberényiek Szegedi Baráti Körének képviselőit, akik
jelenlétükkel megtisztelték az alakuló ülést. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
képviselőtestület 12 megválasztott tagjából mind a 12 fő jelen van, az ülés lefolytatásnak
törvényi akadálya nincs.
Ismertette, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Agnest bízta meg a jegyző.

A meghívóban kiküldöttek szerint kérte tárgyalni és megszavazni az alakuló ülés napirendjét.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

377/2014.(X.22.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:

.1 Pallagi Sándorné, a helyi választási bizottság elnöke ad tájékoztatást az önkormányzati
képviselő és polgármester választás eredményéről.
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2.! Önkormányzati képviselők esküje
31 Siklósi István polgármester esküje
41 Pallagi Sándorné átadja a képviselőknek és polgármesternek a megbízóleveleket.
5.1 A polgármester programjának ismertetése
6.! SZMSZ módosítása
7.! Szavazatszámláló bizottság megválasztása
8!. Alpolgármester választás titkos szavazással
91 Alpolgármester illetményének megállapítása
10.! Onkormányzat bizottságainak megválasztása
11.! Onkormányzati képviselők illetményének megállapítása
12.! Bejelentések

end:
Pallagi Sándomé, a helyi választási bizottság elnöke ad tájékoztatást az önkormányzati
képviselő ás polgármester választás eredményéről.

iiósiIstyijigrnest felkérte Pallagi Sándomét, a helyi választási bizottság elnökét,
ismertesse a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselő ás polgármester
választások mezőberényi eredményét.

i$ndoné megtartotta tájékoztatóját.
„Tisztelettel köszöntöm Polgármester Urat, a megválasztott képviselő Hölgyeket és Urakat az
alakuló ülésen megjelent vendégeket, érdeklődőket ‚ a város választópolgárait, a Kábel
Televízió nézőit, akik a képernyői előtt követik az ülés eseményeit.
A helyi választási bizottság nevében számolok be a választással kapcsolatos feladatokról és az
eredményekről.
A köztársasági elnök 2014. július 23-án, 2014. október 12-ére írta ki a helyi önkormányzati
képviselők ás polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.
A választási eljárásról szóló törvény a települési önkormányzati képviselők, ás
polgármesterek választásáriak rendszerét különbözőképpen határozza meg, ez fligg attól, hogy
10000 vagy ennél kevesebb lakosú, vagy I 0000-nél több lakosú a település. Mezőberényben
vegyes választási rendszerben — 8 egyéni választókerületben szerezhettek mandátumot a
képviselők. A kompenzációs listát a település egyéni választókerületeinek több mint felében
jelöltet állító jelölő szervezet indíthatott, így 3 mandátum megszerzésére volt lehetőség.
A választási eljárásról szóló törvény szerint a választási eljárás során a jogszabályok
megfelelő alkalmazása a választási szervek feladata.! Választási bizottságok, választási iroda.!
1.!- A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei. Feladatuk:
- a választási eredmény megállapítása
- a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása,
- a pártatlanság érvényesítése,
- szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
2./A választási iroda, melynek a vezetője jegyző, a választási bizottságok mellett a
legfontosabb Szerepet tölti be. Legfőbb feladatai:
- a választások előkészítése, szervezése, lebonyolítása
- a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatása.
- a választási adatok kezelése,
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- a választás tecbnikai feltételeinek biztosítása,
- a választási bizottságok titkársági feladatainak ellátása, a bizottság döntéseinek előkészítése

- a választási szervek tagjainak oktatása
- az informatikai rendszer működtetése
A valasztas knrasát kovetoen, a torvenyes határidon belül, Mezobereny Varos Onkormanyzati

Képviselő testülete a jegyző indítványára megválasztotta a helyi választási bizottság három

tagját és két póttagját, a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. A megválasztott

bizottsági tagok Polgármester Úr előtt letették az esküt.
A Helyi Választási Bizottsag 2014 augusztus 26-an az eskutetelt kovetoen megtartotta

alakuló ülését. Megválasztásra került az elnök, az elnök-helyettes, így 3 taggal elkezdhettük

az érdemi munkát.
Jegyzo ur ismertette a bizottsagra varo feladatokat, tovabba a valasztasi iroda ajanlassal

kapcsolatos feladatait is, elmondta, hogy a jeloltkent indulni szandekozo valasztopolgarok a

nevvel, a jelolo szervezet nevenek, vagy a fuggetlen jeloles tenyenek es a valasztokerulet

feltüntetésének megjelölésével, sorszámmal, vonalkóddal, bélyegzőlenyomattal ellátott

ajánlóíveket a választási irodától igényelhetik.
Egyem valasztokeruleti képviselo jelolt az lehet, akit az adott valasztokerulet

valasztópolgaramak legalabb 1 százaléka jeloltnek ajani
Polgármester jelöltséghez Mezőberényben, legalább 300 választópolgár ajánlása szükséges.

A jelölt bejelentésekor a kitöltött illetve a kitöltetlen ajánló ívekkel el kell számolni. Az

ajanlasokat a valasztasi iroda ellenorzi, hogy megfelel-e a torvenyi eloirasoknak, s ugy

terjeszti a helyi valasztasi bizottsag de nyilvantartasba vetelre
A tiijekoztto elhangzása utan a valasztási iroda altal ellenorzott ajanlasok alapjan ket egyeni

képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről döntöttünk.
A bizottság, következő ülését 2014. augusztus 29-én tartotta. 3 határozatot hoztunk 2 egyéni

kepviselojelolt es 1 nemzetisegi kepviselojelolt nyilvantartasba vetelero 1

A szeptember 3-an megtartott ulesunkon a Jobbik Magyarorszagert Mozgalom altal delegalt

Hajós Edina és a FIDESZ-KDNP által delégált Pünkösti István Gáborné megbízásáról

döntöttünk, ezt követően a megbízott tagok a polgármester úr előtt letették az esküt.

Az iij tagok tajekoztatast kaptak arrol, hogy a valasztott es meghízott tagok jogai es

kotelezettsegei azonosak
Ugyan ezen ülésen az 5 tagúra bővült bizottság, 25 egyéni képviselőjelölt és 1 nemzetiségi

képviselőjelölt nyilvántartásba vételérő 1 döntött.
A választási bizottság következő ülését szeptember 5-én tartotta. Jegyző Úr a kompenzációs

lista alhtas torvenyi felteteleit ismertette, bejelentette tovabba, hogy 7 egyem kepviselojelolt,

4 nemzetiségi képviselőjelölt kérte nyilvántartásba vételét, továbbá 3 jelölő szervezet - A

Jobbik Magyarországért Mozgalom, a FIDESZ-KDNP, és a Mezőberényi Városszépítő és

Városvédő Egyesület - kérte a kompenzációs lista nyilvántartásába vételét.

A bizottság az előterjesztettek alapján döntött képviselőjelöltek, és a kompenzációs listák

nyilvántartásba vételéről.
Szeptember 8-án 16 órakor lejárt a jelöltek bejeleutésére megadott határidő.

Jegyző Úr tájékoztatta a bizottságot, hogy a megadott határidőig összesen 3 polgármesterjelölt,

37 egyéni képviselőjelölt, 6 szlovák, 10 roma, 7 német nemzetiségi önkormányzati

képviselőjelö lt kérte nyilvántartásba vételét.
A választási iroda által ellenőrzött ajánlások alapján ezen a napon még 3 egyéni

képviselőjelölt, 17 nemzetiségi képviselőjelölt és két polgármester jelölt nyilvántartásába

vételéről határoztunk, 1 polgármesterjelölt ajánlásainak ellenőrzésére nem került sor, azt

szeptember 9-i ülésén bírálta el a bizottság.
További napirendi pontként a jelöltek, illetve a listák sorrendjének kisorsolásáról döntöttünk.

A korábbi szabályozástól eltérően — a választási eljárás alapelvét figyelembe véve, a jelöltek
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és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség érvényesülését hivatott szolgálni az a változás,
hogy a szavazólapon a jelöltek, nem az abc sorrendjében szerepelnek, hanem a választási
bizottság által kisorsolt sorrendben.
Fentiek alapjan harom polgarmesterjelolt, 8 egyem valasztokeruleti hstan szereplo
képviselőjelölt sorrendjét és a nemzetiségi listán szereplők sorrendjét sorsolással llapítottuk
meg.
Szeptember 9-én megtartott ülésünkön döntöttünk a Mezőberényi Városszépítő Városvédő
Egyesület által delegált Kőfalvi Lászlóné megbízásáról. A megbízott tag Polgármester Ur
előtt letette az esküt, jogaira és kötelezettségeire történő tájékoztatás után a bizottság 6 fZ5vel
folytatta munkáját.
A harmadik polgármesterjelölt ajánlásait a helyi választási iroda leellenőrizte, megállapításra
került, hogy az ajánlások száma a törvényben előírt 300 ajánlást nem érte el, ezért a bizottság
a nyilvántartásba vételt elutasította.
Ezutan a mandatumkiosztas biztositasa erdekeben a kompenzacios hstak sorrendjenek
sorsolását is elvégeztük.
Szeptember 15-én a Nemzeti Választási Iroda által elkészített szavazólapok adattartalmát
vizsgálta a bizottsag, es hagyta jova, kiveve a sziovak nemzetisegi szavazolapot, amelyen
tartalmi hibát észleltünk. Az egyik jelölt jelölő szervezetének jelképe (logója) felcserélésre
kerult A hibat a valasztasi iroda jelezte a Nemzeti Valasztasi Irodanak, igy masnap
szeptember 16-an ajavitott szavazolap jovahagyasarol is dontottunk
Október 3-án a választási irodához érkezett névtelen kifogás ügyében elutasító döntést
hoztunk. A kifogás nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek,- miszerint a kifogásnak
tartalmaznia kell a benyujto nevet, lakcimet,- ezert azt erdeim vizsgalat nelkul el kellett
utasítani.
A helyi valasztasi bizottsag a szavazas napjaig 9 ulest tartott, a szavazas elotti teendoi
lezarultak, a valasztasi iroda dolgozoi maradektalanul vegeztek el a dontesek elokesziteset, a
határozatokról a választópolgárokat, az érintett jelölteket, jelölő szervezeteket törvényben Írt
módon tájékoztatták.
A bizottság munkájának segítésén túl továbbvezették a központi névjegyzéket, kiküldték a

választópolgárok részére az értesítőket, ellátták a jelöltajánlással, nyilvántartással kapcsolatos
feladatokat, felkeszitettek a szavazatszarnlalo bizottsagok tagjait, biztositottak a tecbnikai
hátteret a választás napján.
Október 12-én reggel 6 órakor a 8 egyéni és 1 nemzetiségi szavazókörben elkezdődött a
szavazas 7 oiatol 17 30-ig ketorankent jelentest kuldtek a szavazason megjelentek szamarol
Eszerint 7 órakor 1,2%, 9 órakor 8,8%, 11 órakor 17,7%, 13 órakor 23,8%,15 órakor 29,1%,
17.30 —kor 37,3%-os volt arészvételi arány.
Napközben a szavazókörökben rendkívüli esemény nem történt, és a választási bizottsághoz
sem érkezett bejelentés. A mozgóurnát a választási irodánál 89, a választókörzetekben 11
választópolgár igényelte.
A szavazókörökben 19 órakor befejeződött a szavazás, megkezdődött a szavazatok
számlálása, amely zavartalanul befejeződött. Elsőként a polgármester jelöltekre leadott
szavazatokat számlálták meg, erről a helyi választási irodát telefonon tájékoztatták.
A szavazatszámláló bizottságok 9 óra után folyamatosan adták át a választási irodának a
szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, és egyéb választási iratokat.
Az iroda munkatársai a jegyzőkönyvek jogi és számszaki ellenőrzése után elvégezték az
adatbeviteli teendőket, majd átadták a választási bizottságnak. Ezt követően a jegyzőkönyvek
alapján összesítettük a polgármester-választás, az egyéni választókerületi választás, a
nemzetiségi képviselő választás szavazóköri eredményeit, és megállapítottuk a választás
eredményét, melyről külön-külön kétpéldányos jegyzőkönyvet állítottunk ki, E
jegyzőkönyvek alapján rögzítették a választási eredményt az informatikai rendszerben is.
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A továbbiakban számokkal, arányokkal is ismertetem az elért eredményt.

A választási névjegyzékben 8623 választópolgár szerepelt A választáson megjelent

választópolgárok száma 3404, ez 39,47 %-os megjelenési arányt jelent. Az egyéni

választókerületi képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma 3325, ez a megjelentek

97,6%-át jelenti. A polgármester-jelöltekre leadott szavazatok száma 3341, ez a megjelent

választópolgárok szavazatának 98,1%-a.
Oreg István polgármester-jelölt 499 szavazattal a megjelent szavazók szavazatának 14,93%-át

kapta, Siklósi István polgármester-jelölt 2842 szavazatával a megjelent választópolgárok

szavazatáriak 85,06%-át kapta. Az arányokból, a számokból kiderül, hogy a polgármester

ismét Siklósi István lett.
Az 1-es számú választókerületben Barna Márton 247 szavazatot, a szavazóként megjelent

választópolgárok szavazatának 57,8%-át kapta.
A 2-es számú választókerületben Körösi Mihály 222 szavazatot, a szavazóként megjelent

választópolgárok szavazatának 55,2%-át kapta.
A 3-as számú választókerületben Szekeres Józsefhé 211 szavazatot, a szavazóként megjelent

választópolgárok szavazatának 41,3%-át kapta.
A 4-es számú választókerületben Mezeiné Szegedi Erzsébet 124 szavazatot, a szavazóként

megjelent választópolgárok szavazatáiiak 28,3-át kapta.

Az 5-ös számú választókerületben Kovács Edina 203 szavazatot, a szavazóként megjelent

választópolgárok szavazatának 42,2%-át kapta.
A 6-os számú választókerületben Dr. Burján Katalin 150 szavazatot, a szavazóként megjelent

választópolgárok szavazatának 47,7%-át kapta.
A 7-es számú választókerületben Borgula Györgyné 232 szavazatot, a szavazóként megjelent

választópolgárok szavazatának 49,7%-át kapta.
A 8-as számú választókerületben Halász Ferenc 100 szavazatot, a szavazóként megjelent

választópolgárok szavazatának 27,3 %-át kapta.
A megjelenési arány az 5-ös számú választókerületben 49%-kal a legmagasabb volt, ezt

követte a 3-as számú választókerület 46%-kal, a 7-es számú választókerület 43,3%-kal és a 4-

es számú választókerület 41 %-kal, a további választókerületekben 40% alatti volt a

megjelenési arány.
A nemzetiségi önkormányzati választáson a képviselőkre a listás választás szabályai szerint

szavazhattak azok a választópolgárok, akik valamely nemzetiséghez tartoznak, s kérték, hogy

ez a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre. Mezőberényben a regisztrált

választópolgárok száma 504. A listán szereplő jelöltek közül a négy legtöbb szavazatöt elért

jelölt lett a nemzetiségi önkormányzat képviselője.
A szlovák nemzetiségi képviselőválasztáson a névjegyzékben levő választópolgárok száma

155, ebből szavazóként megjelent 130 választópolgár (83%). A megválasztott képviselők:

Cservenák János 115 szavazatot, Borgula György 104 szavazatot, Drenyovszki Györgyné 95

szavazatot, Bartó Andrásné 66 szavazatot kapott.
A roma nemzetiségi képviselőválasztáson a névjegyzékben levő választópolgárok száma 219,

ebből szavazóként megjelent 99 választópolgár (45,2%). A négy legtöbb szavazatot elért

jelölt: Mezei Tibor 54 szavazattal, Mezei Tibor 49 szavazattal, Csőke István 46 szavazattal,

Burai Eva 30 szavazattal lett a roma nemzetiség képviselője.

A német nemzetiségi képviselőválasztáson a névjegyzékben levő választópolgárok száma

130, ebből szavazóként megjelent 79 választópolgár (60,7%). Wagner Márton 53 szavazatot,

Hofiann Szilvia 52 szavazatot, Rau Mihály 39 szavazatot, Schön András 34 szavazatot

kapott, tehát ők lettek a német nemzetiségi önkormányzat képviselői.

Október 15-én a helyi választási bizottság a töredékszavazatok alapján döntött a

mandátumok kiosztásáról, A számított eredmény szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom

412 töredékszavazattal 1 mandátumot, a Fidesz-KDNP 595 töredékszavazattal I mandátumot,



6

a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 376 töredékszavazattal 1 mandátumot
szerzett. A kompenzációs listákról megválasztott képviselők: Nagy Sándor, Harmati László és
Oreg István.
Ezt követően megállapítottuk, hogy a választás törvényes és eredményes volt, a
választópolgárok fegyelmezettségének is köszönhetően zavartalanul lezárult, a bizottság
befejezte munkáját.
Megköszönöm a helyi választási bizottságban, a szavazatszámláló bizottságokban helytálló
választott és delegált tagok és ajegyzőkönyvvezetők kitartó munkáját.
A bizottság és a magam nevében köszönetet mondok Jegyző Urnak és a vezetésével iiiűködő
helyi választási iroda valamennyi munkatársának, különösen Zolnai Magdolnának, aki
munkánk kezdetétől végéig szakértő segítőnk volt. Gulyásné Dr. Sáli Henrietta aljegyzőnek
szintén, aki az utolsó üléseinken és a szavazás napján segítette munkánkat.
Tisztelt választópolgárok! Köszönet illeti azokat, akik állampolgári kötelezettségüknek
eleget téve, szavazatukkal hozzájárultak abhoz, hogy településünkön az önkormányzat
törvényesen megválasztott polgármesterrel és képviselőtestülettel működjön.
A választási bizottság nevében gratulálok Polgármester Umak, a megválasztott
képviselőknek, s kívánom, hogy munkájukat eredményesen, választási ígéretüknek
megfelelően, Mezőberény város lakosságának érdekeit szem előtt tartva végezzék, melyhez
sok erőt és jó egészséget kívánunk.”

Siklósi István polgármester megköszönte a tájékoztatót.

Siklósi István polgármester felkérte Pallagi Sándornét, a helyi választási bizottság elnökét,
hogy az eskütételt vezesse le.

Pallagi Sándomé HVB elnök kérte ajelenlévőket, álljanak fel és az önkormányzati képviselők
előtte, mint a HVB elnöke előtt, tegyék le a képviselői esküt.

Eskü szövege (Mötv. 1. melléklete szerint):
“En, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségernből eredő feladatairnat Mezőberény
Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

A képviselők letették az esküt, Pallagi Sándorné HVB elnök megköszönte az eskütételt.

/Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.!
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end:

Siklósi István polgármester jelezte, hogy a polgármesteri eskü következik, átadta a szót
Pallagi Sándornénak, a helyi választási bizottság elnökének.

gjSándomé HVB elnöke kérte a polgármestert, a képviselőket és vendégeket, álljanak
fel, es a polgármester elotte, mint a helyi valasztasi bizottsag elnoke elott, tegye le a
polgármesteri esküt.

Eskü szövege (Mötv. 1. melléklete szerint):
1’En, (eskutevo neve) becsuletemre es lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarorszaghoz es annak Alaptorvenyehez hu leszek, jogszabalyait megtartom es
másokkal is megtartatom, polgarmesteri tisztsegembol eredo feladataimat Mezoberény
Varos fejlodesenek elomozditasa erdekeben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsegemet a
magyar nemzet javara gyakorlom
(Az eskutevo meggyozodese szermt)
Isten engemugy segeljen’

Siklosi Istvan polgarmester letette az esküt, Pallagi Sandome HVB elnok megkoszonte az
eskutetelt

!Az aláírt eskűokmány a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.!

írend:
Pallagi Sándorné átadja a képviselőknek és polgármesternek a megbízóleveleket.

Siklósi István polgármester felkérte Pallagi Sándömét a helyi választási bizottság elnökét,
hogy a képviselőknek és a polgármesternek a megbízóleveleket átadja.

Pallagi Sándorné HVB elnök átadta a megbízóleveleket.

Siklósi István polgármester megköszönte a helyi választási bizottság felelősségteljes és
precízen végrehajtott munkáját, nagyban segítették, hogy a választások zavartalanul
bonyolódhassanak le a városban, természetesen a szavazatszámláló bizottságok munkája is
fontos volt ebből a szempontból.
Megállapította, hogy Mezőberény város képviselő-testülete hivatalosan is megalakult.

LNend
A polgármester programjának ismertetése

Siklósi István polgármester ismertette programját:
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„Tisztelt Képviselő-testület,
Tisztelt Jelenlévők, Kábel Televízió Nézők, kedves Vendégeink!
A 2010. október 12-i választásokon a rendszerváltás óta nem tapasztalt támogatási aránnyal
egyértelmű felhatalmazást kaptam - a most esküt tett képviselő-testülettel együtt -‚ hogy
folytassuk tovább az elmúlt négy év pozitív folyamatait. De kimondatlanul is érezhető
elvárás, hogy igyekezzünk mindent megtenni annak érdekében, hogy még eredményesebbek
legyünk. Ehhez erősebb összefogásra van szükség, mint az előző 4 évben volt.
A választások alkalmával a független jelöltek dominanciája volt tapasztalható. Rövidesen
kiderül, hogy a jelölő szervezet és párt a választási eredményekből levonva a
következtetéseket akar-e, képes-e megújulni?
Megismétlem, amit 2010-ben beiktatásomkor mondtam: “a választásokkal nem új korszak
kezdődik Mezőberény életében, hanem folytatódik egy véget nem érő folyamat, melynek csak
egy része volt az elmúlt négy, illetve húsz év, s csak kis szelete a most kezdődő
önkormányzati ciklus.”
Polgármesteri tevékenységem során első sorban ezen, a több évtized óta folyó eredményes
munka folytatásán akarok dolgozni. De folytatni akarom a közéleti kapcsolatok városon belüli
és kívüli erősítését, a civil szféra törvénytisztelő támogatását. Az elképzelések
megvalósításának garanciáját, a személyi összetételében szinte alig változott képviselő
testület tagjainak munkájában és a mezőberényiek összefogásában látom!
Remélem, mindenki akar együttdolgozni, s nem az esetleges sebeit nyalogatva csak a hibákat
keresni, vagy elsősorban a jelölő szervezete érdekeit képviselni. Igaz ezt nem is tehetné meg
senki, hiszen a nem rég letett képviselői esküje kötelezi! Idézem: “képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Mezőberény Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem,
Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Mezőberényiek!
A polgármester programja nem egyezik meg a képviselő-testület programjával. Az egy elvi
nyilatkozat a ciklusra, ami a későbbiekben a képviselő-testület által a választási ciklusra
elfogadandó gazdasági program alapja lehet.
Az előző ciklusra megfogalmazott gazdasági program összefoglalójában azt írtam:
“Még remélni is alig lehet, hogy a felsoroltak egy ciklus alatt megvalósulhatnak.”
Ez a kijelentés a következő 5 év terveire is vonatkozik, hiszen menetközben sok minden
változik, sok minden történik, jogszabályok, gazdasági környezet átalakulhat, s ezeket előre
nem lehet látni, így tervezni is lehetetlen.
De vannak alapvető célok, amiket rögzíteni lehet. A célokhoz rendelhető feladatok
változhatnak, illetve új célok és azokhoz új feladatok fogalmazódhatnak meg.
Egy képzésen mondták - természetesen nem hivatalos tananyag részeként -‚ hogy “tervek
azért vannak, hogy legyen min változtatni”. Ezt a nem hivatalos kijelentést az élet már
sokszor igazolta, így a következőkben leírt elképzelésekben is fenntartom a változtatás jogát.
Akövetkezőötéves ciklusban

1. A lakó népesség megtartása, növelése
2. A mezőberényi emberek megfelelő munka-, és lakáskörülmények között, minél

Jobb közérzettel élhessenek
Ezekhez az alapcélokhoz azonban rengeteg tenni való, feladat, és részcél tartozik, olyanok is
Szép számmal, amelyekről nem lehet egyértelműen elhatárolni, hogy az melyik alapcélból
következik, melyiket erősíti.
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Néhányat szeretnék a részcélok, feladatok közül - szinte csak felsorolásként felvillantani.
Akik a kampány során megjelent elképzeléseimet olvasták, nagy meglepetést nem fognak
találni a listában.

L Munkahelyek, gazdaság:
- folytatni kell az ipari területek kialakítását, akár ipari park építését
- gazdasági társaságot, céget kell létrehozni az önkormányzati bevételek növelése

érdekében
- Újszerű termelési technológia feltételeinek kialakítása a kertészetnél
- geotermikus rendszer továbbépítése neincsak önkormányzati, de más gazdasági

hasznosításra is
- logisztikai terulet epitese a vasutnal
* napelerties rendszerek építése és hasznosítása a mezőberényi közintézményekben
- Kálmán Fürdő gyógyászati fejlesztése, meglévő gyógyvíz jobb kihasználása, gyógy

turizmus elősegítése, esetleg téli használatra alkalmassá tétel
- tejfeldolgozó üzem építése

munkahelyvédelmi alap további alkalmazása
- a geotermakus futesi rendszer lehetosegeanek mmcl teljesebb kihasznalasa erdekeben

II lepcso kiepitese
- “Ongondoskodo haztaji progiam folytatasa, kiteljesatese
2 Infrastruktura

a szennyvlztisztito telep tecbnologiai felujitasa elkerulhetetlen (beadott palyazat van a
feladatra)

- belteruleti utjamk folyamatosan romlo allapotban vannak, javitanunk kell a helyzeten
- az utak allapotanak vecielmeben meg kell vazsgalni, hogy a gyujto utak kavetelevel

milyen suly- illetve sebessegkorlatozas vedhetne eredmenyesen a meglevo, illetve a
felújítás utáni állapotokat

- folytatni kell az intézmények felújítását
- bár állami feladat, továbbra is cél az elkerülő út minél előbbi megépítése
- a sportolás feltételeinek javítása
- folytatni kell a kistersegi mformatikai halozat boviteset, az intelligens varos muszaki

hatterenek megteremtese a ccl
- belteruleti csapadekviz halozat korszerusitese, II utem megvalositasa
- kerékpárutak felújítása és fejlesztése
- közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben
- a gyermekek körülményeinek javítása az óvodákban és az általánós iskolában
- közintézménye

-
p1. Városháza, Széchenyi úti egészségügyi épület - akadálymentesítés

- Puskin utcai szociális otthon komplex fejlesztése
* folytatni kell a Wenckheim-Fejérváry kastély épületének felújítását, korszerűsítését
- városközpont korszerűsítése, élhetőbb központ kialakítása
- a peremterületeken élők körülményeinek javítása
3. Intézmények:
- a lakosság által már megszokott szolgáltatási színvonal emelésére kell törkedni

minden területen: oktatás, közigazgatás, egészségügy, szociális ellátás,
városüzemeltetés (közterületek tisztasága, Virágos VárOs, hó eltakarítás, temető
állapota stb.)

- bár vannak az intézményhálózat működésének átszervezésére vonatkozó elképzelések,
(p1. az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése), ezek azonban csak a
kormányzat intézményeket érintő elképzeléseinek ismeretében tervezhető ek
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- első sorban az intézményhasználók igényeinek kielégítése a legfontosabb cél, ezért az
intézmények dolgozóinak folyamatos szakmai fejlődést biztosítunk képzésekkel,
tapasztalatcserével

4, Civilek, közélet:
- a civilek támogatása, a velük való együttműködés kiemelten fontos része kell legyen a

következő 5 éves ciklusnak is, folytatni kéll az anyagi támogatásukat
- a városlakók biztonságának fokozása érdekében a térfigyelő kamerarendszer bővítése

szükséges
- létre kell hozni a településőri szolgálatot, amelynek kiemelt feladata a szegregációval

érintett városrészeken élők életvitelének, öngondoskodásának segítése
-. fiatalok bevonása a döntés-előkészítésbe
- kapcsolataink ápolása, bővítése

Beadott pályázataink megvalósítása
a.) tartalék listán lévő pályázatok:
- Petőfi Sándor Gimnázium fejlesztésére, természettudományi laboratóriumok

modernizációja
Puskin utcai Idősek Otthonának korszerűsítése

- Belterületi útfejlesztés
- Közösségi közlekedés fejlesztése
b) elbírálás alatt lévő pályázatok:
- Mezőberény szennyvíztisztító telepének technológiai korszerűsítése
- Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben II. ütem
c) Újra beadni tervezett pályázatok:
- Wenkcheim-Fejérváry kastély felújítása
- Ovodafejlesztés
- és még nagyon sok mindent lehetne sorolni
d) a 2014-2020 évi EU-s fejlesztési ciklusban megjelenő lehetőségekkel élni kell

Az előző 4 év tanulságaiból kiindulva mindenféleképpen kiemelten kell kezelni
- közmunka hatékonyságának növelése
- az egész városra vonatkozóan felülvizsgálni és felújítani, bővíteni a közvilágítást,

meglévő járdafelújítási tervet módosítani szükséges, új fontossági sorrendek
megállapításával.

A felvillantott elképzelések a képviselő testület gazdasági programjában kerülhetnek
kidolgozásra, kiegészítésre, bővítésre, esetleg szűkítésre, vagy pontosításra.
Azt tudjuk mindannyian, akik feladatot vállaltunk a város vezetésében, hogy a célokat könnyű
kimondani, vagy leírni, de sokkal nehezebb elérni, sőt már a legfontosabbakat megfogalmazni
sem egyszerű! Es azt is tudnunk kell, hogy a célok eléréséhez sok-sok részcél, és még több
feladat rendelődik, amelyek sora szinte végtelenségig bővíthető aszerint, hogy kinek-kinek ini
a legfontosabb területe a település életének.
Tisztelt Választópolgárok, Mezőberényiek!
Polgármesteri prograrnon ismertetésének végén köszönetet mondok a választás napján
szavazatokban megmutatkozó - 85% feletti - országosan is nagyon kevés helyen tapasztalt,
elsöprő támogatásért. Jól eső érzés, hogy nemcsak személyem iránt volt hatalmas a bizalom,
hanem több, az előző ciklusban is egyéni körzetből bejutott képviselő irányában szintén
tapasztalható volt.
Tisztában vagyok azzal, és biztos vagyok benne hogy a képviselők is, hogy ez a
támogatottsági arány mekkora felelősséget ró ránk,
Tudjuk, hogy a választás nem a kampányidőszakban dőlt cl, hanem az elmúlt önkormányzati
ciklus egészében végzett munka, emberi kiállás eredményeként jöhetett létre.
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Azt. ig tudjuk, hogy most jön a neheze, a mindennapok feladatai, a hétköznapok munkája.
Vállaljuk és folytatjuk!
Továbbra ig nyítottan, alázattal kívánok dolgozni Városunkért, Onökért, értetek!”

LNűpiiend
SZMSZ módosítása

polgármester elővezette, hogy az eltelt ciklusba az önkormányzat négy
bizottsággal működött, de sajnálatos módon az Oktatási és Kulturális Bizottság feladatai
lényegesen csökkentek azzal, hogy sem általános iskolával, sem ginináziummal szakmai
munka nincs, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 1eladatai is lesziikültek azzal,
hogy a polgármesterhez kerültek át bizonyos jogosultságok, kötelezettségek. Ezen indokok
alapján az előterjesztett javaslatban három bizottság szerepel. 1. Humánügyi Bizottság —

magában foglalná az oktatás-nevelés területét (elsősorban a nevelés területét), az
egészségügyet, a szociális területet, valamint a sportot. 2. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
szerepköre változatlan az előző testületi időszakhoz képest, hozzátartoznak a pénzügyek,
gazdasági és városfejlesztés. 3. Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság,
amely az esélyegyenlőséggel bővül ki az előző ciklushoz képest. Mezőberény is azon
települések közé tartozik, ahol az esélyegyenlőséggel nem csak szavakban, de tettekben is
foglalkozni kell, Az SZMSZ módosítása kitér a „Mezőberény város” név használatára is,
bármely mezőberényi, vagy Mezőberény városhoz kötődő jogi személy, valamint jogi
személyiség nélküli szervzet elnevezésébe az önkormányzat külön engedélye nélkül
felvehető, használható. A Békési Kistérségi Tanácsba delegálásról ig rendelkezés történik a
mindenkori polgármester érintően, akit akadályoztatása esetén a mindenkori alpolgármester
teljes jogkörrel helyettesít. Az 1. sz. melléklet 1. pontjában pontosítás történt.
Az SZMSZ-t a közeljövőben Újra szükséges lesz módosítani, de a működőképesség érdekében
kérte a felülvizsgálat elfogadását.
A rendelet módosításához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
29/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.!

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

Siklósi István polgármester ismertette, hogy az alpolgármester és a bizottságok titkos
szavazással történő megválasztása érdekében szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni.
Erre az egy alkalomra (alakuló ülésre) háromtagú bizottságra tett javaslatot, Halász Ferenc,
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Kovács Edina és Körösi Mihály képviselők személyében. A javasolt személyek a megbízást
elfogadták, kéri, majd egymás között válasszanak elnököt. A testület jóváhagyó szavazatát
kérte.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

378/2014.(X.22.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő -testülete a titkos szavazással történő
valasztasok lebonyolitasara szavazatszamlalo bizottsagot hoz letre, melynek tagjai Halasz
Ferenc, Kovács Edina és Körösi Mihály képviselők.

Jjnd
Alpolgarmester valasztas titkos szavazassal

Siklosi Istvan polgarmester tudatta, jogszabalyi kotelezettseg, hogy az alakulo ulesen
alpolgármester választása megtörténjen. Az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel kell megválasztani. Az alpolgármester feladatai között, az
előző 4 éves ciklusban elsősorbán a pénzügyi ellenőrzések, a gazdasági terület, valamint a
protokoll szerepelt. A következő ciklusra ezeket a feladatokat a közfoglaikoztatással való
foglalkozás egészítené ki. Bízik benne, hogy nagyobb hatékonysággal, több energiával, idővel
tudja működtetni, mint ahogy eddig a polgármestertől ez idejében lehetséges volt.
Alpolgármesternek, ugyanúgy, mint 4 évvel ezelőtt, Szekeres Józsefhét javasolta. Az elmúlt
négy évben tudtak együtt dolgozni, voltak viták, de meg tudták. beszélni. A polgármester
munkáját nagymértékben segítette, a rábízott feladatokat ellátta. Otödszörre nyeri egyéni
körzetben a választásokat, ez is arra ad felhatalmazást, hogy ismét Szekeres Józsefnét
javasolja alpolgármesternek. Megkérdezte van-e más javaslat.

A képviselők részéről más javaslat nem hangzott el.

Siklósi István polgármester szavazást kért arról, hogy az alpolgármester választás titkos
szavazással történő megválasztásához jelöltként Szekeres Józsefhé neve felkerüljön a
szavazó lapra.
Szekeres Józsefné bejelentette, hogy érintettség miatt a napirendnél nem vesz részt a
szavazásban..

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Szekeres
Józsefné nem vett részt a szavazásban)

14. X. 22. sz. hat ározat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy alpolgármester
választás titkos szavazással történő megválasztásához jelöltként Szekeres Józsefné neve
felkerüljön a szavazólapra.
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Siklósi István polgármester szünetet rendelt el a titkos szavazás idejére.

Kíösijyijhál képviselő, szavazatszámláló bizottság elnöke a titkos szavazásról készült

jegyzőkönyv szerint ismertette a szavazás eredményét. Szekeres Józsefné jelölt 1 érvénytelen

szavazat mellett, 10 támogató igen szavazatot kapott, alpolgármesterré választása megtörtént.

Siklósi István polgármester kérte határozattal megerősíteni a szavazatszámláló bizottság

tájékoztatásának tudomásulvételét,

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Szekeres

Józsefné nem vett részt a szavazásban)

380!2014.(X.22,)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a szavazatszámláló

bizottság tájékoztatását, mely szerint az alpolgármesterrel kapcsolatos választást 10 támogató

szavazattal Szekeres Józsefié képviselő nyerte, aki ez által Mezőberény Város

alpolgármestere lett.

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 4, sz. melléklete.!

Szekeres Józsefné alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, Kábel Tv nézőit, akik

figyelemmel kísérik az alakuló ülést. Külön köszöntötte a 3-as számú választókerület

szavazóit, lakóit, megköszönve megtisztelő szavazataikat. Nagyarányú volt a részvétel a

kerületben. A polgármester úrnak megköszönte a bizalmat, képviselőtársainak a támogató

szavazatokat. Az elkövetkező időben is igyekezni fog a megbízásoknak megfelelően

maradéktalanul ellátni a rábízott feladatokat.
Négy évvel ezelőtt is arra kért minden képviselőtársat, hogy az eskü letétele után a választási

kampányban kialakult ellentétek ajtón kívül legyenek hagyva, innentől kezdve a városért

együtt kell megpróbálni dolgozni. Most is azt kéri, segítve legyen egymás munkája, mindenki

a lehetőségekhez mérten a városért, az itt élő emberekért, akár lobbi tevékenységének

bevetésével dolgozzon a közös célok megvalósításáért. Az elmúlt időszak bebizonyította,

hogy csak szeretettel, összefogással lehet eredményt elérni. A gyűlölködés nagyon rossz

tanácsadó, és nem vezet célhoz. Az elkövetkezendő 5 év legyen sikeres, eredményes, a

testület munkájával segítse a Város fejlődését, javítva az itt élők életszínvonalát. Ehhez

kitartást, erőt, egészséget kívánt.

9.! Napirend
Alpolgármester illetményének megállapítása

Siklósi István polgármester gratulált az alpolgármester megválasztásához, aki nem csak

körzetéért, hanem az egész városért is felelős beosztásánál fogva. Jogszabály hja elő

kötelezően azt is. hogy az alakuló ülésen az alpolgármester illetinényét meg kell határozni. Az
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Mötv. 71 . (4) bekezdés d) pontja értelmében Mezőberény lakosságszámát figyelembe véve a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja bruttó 261.700.- Ft lenne. A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a Képviselő-testület döntése alapján a fenti összeg
70-90%-a között határozható meg. Mivel több feladat lesz rábízva az alpolgármesterre, mit az
előző négy évben történt, ellentételezésként tiszteletdíját a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 80%-ban határozná meg. Szekeres Józsefné jelezte, hogy
érintettség miatt e napirendnél sem vesz részt a szavazásban.

Szekeres Józsefhé alpolgármester indítványozta, kezdésként, még nem ismerve a rá bízott
feladat súlyát, a törvényi előírás 70%-ában állapítsa meg tiszteletdíját a képviselő-testület.

Siklósi István polgármester az indítványt szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Szekeres
Józsethé nem vett részt a szavazásban)

014. X. 22. sz. határozat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatva az alpolgármester
indítványát, egyetért azzal, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 43. (3) bekezdése, 71 .-a, valamint 80. (2) bekezdése alapján illetménye
2014. október 13. naptól a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ában
kerüljön meghatározásra.

Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta az alpolgármester illetményének
megállapítását. A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét 2014. október 13. naptól
havi bruttó 183.190,- Ft-ban, költségtérítését az illetmény 1 5%-ában: 27.479,- Ft-ban állapítja
meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Szekeres
Józsefné nem vett részt a szavazásban)

014. X. 22. sz. határozat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
43. (3) bekezdése, 71 .*-a, valamint 80. (2) bekezdése alapján Szekeres Józsefné társadalmi
megbízatású alpolgármester illetményét 2014. október 13. naptól a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 70%-ában határozza meg. A társadalmi megbízatású
alpolgármester illetményét 2014. október 13. naptól havi bruttó 183.190,- Ft-ban,
költségtérítését az illetmény 1 5%-ában: 27.479,- Ft-ban állapítja meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István
polgármestert az illetménnyel és a költségtérítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint
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10.! Napirend

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Humánügyi Bizottság 4 képviselő + két külsős

taggal, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 képviselő + 2 külsős taggal, Ugyrendi, Jogi,

Kozbiztonsági es Eselyegyenlosegi Bizottsag 3 kepviselo + 2 kultaggal kerul megalakitasra az

SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően. A mai ülésen a képviselői tagok megválasztása

történik meg, az írásos előterjesztés a lefolytatott egyeztetések alapján került kiküldésre mind

a bizottsági elnökök, mind a bizottsági tagokra vonatkozóan. A 8 egyéni körzetben nyertes

kepviselokkel egyeztetett, illetve a Jobbik jeloloszervezetnek a kepviselojevel is egyeztetett,

aki megkereste a választások után, és a képviselő-testületi munkáról kívánt egyeztetni. A

másik két jelölő szervezet nem kereste az egyeztetést.
Ismertette az írásos előterjesztés szerinti bizottságok összetételét, jelezve, hogy a jelöltek

vállalták a felkérést. Amely jelölt esetében nem lesz sikeres a szavazás, további egyeztetésre

lesz szukseg A szavazas titkos szavazassal fog torteiini, melyet a szavazatszamlalo bizottsag

bonyolít le. Egy szavazólapon történik a szavazás, a jelöltek neve mellett történő, egymást

metsző két vonallal lehet támogató szavazatot adni. Szavazást kért a jelöltek szavazólapra

kerüléséről.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

0l4. X.22. sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a bizottságok

elnökeinek és tagjainak titkos szavazással történő megválasztásához jelöltként felkerüljön a

szavazólapra:
Ugvrendi Jogi Kozbiztonsagi es Eselvegvenlosegi Bizottsag valasztasara
Mezeiné Szegedi Erzsébet elnök
Halász Ferenc tag
Oreg István tag
Pénzügyi-. Gazdasági Bizottság választására
Kovács Ediria elnök
Harmati László tag
Nagy Sándor tag
Humánügyi Bizottság választására
Körösi Mihály elnök
Barna Márton tag
Borgula Györgyné tag
Dr. Buiján Katalin tag.

Siklósi István polgármester megjegyezte, a 3 ellenszavazó közül egy emberrel egyeztetett,

akkor még nem volt problémája. A szavazás idejére szünetet rendelt el.
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Körösi Mihály képviselő, szavazatszámláló bizottság elnöke a titkos szavazásről készült
jegyzőkönyvek szerint ismertette a szavazás eredményét:

Mezeiné Szegedi Erzsébet elnök 9
Halász Ferenc tag 12
Üreg István tag 12
Ihirn4xiüizottsá
Körösi Mihály elnök 11
Barna Márton tag 12
BorgulaGyörgyné tag 12
Dr. Burján Katalin tag 12
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság
Kovács Edina elnök 9
Harmati László tag 12
Nagy Sándor tag 11 támogató szavazatot kapott.
Jó munkát kívánt a bizottságoknak.

Siklósi István polgármester kérte határozattal megerősíteni a szavazatszámláló bizottság
tájékoztatásának tudomásulvételét. Gratulált a megválasztottaknak, jó munkát kívánt.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

384/2014.(X.22.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a szavazatszámláló
bizottság tájékoztatását, mely szerint a Képviselő-testület valamennyi bizottsága a minősített
többségi támogató szavazat alapján az alábbiak szerint jött létre:

Pénzügyi

Gazdasági Jogi, Ügyrendi, KözbiztonságiHumanugyi Bizottsag .

Bizottsag es Eselyegyenlosegi Bizottsag

4fő 3fő 3fő
elnök Körösi Mihály Kovács Edina Mezeiné Szegedi Erzsébet
tag Dr. Burján Katalin Nagy Sándor Halász Ferenc
tag Barna Márton Harmati László Öreg István
tag Borgula Györgyné
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: az SZMSZ alakuló ülésen elfogadott hatályba lépésének napja

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvek a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.!

Kovács Edina képviselő megköszönte az 5. sz. választókerület választópolgárainak
szavazatait, bizalmát. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökeként megköszönte a
polgármester és képviselő társainak bizalmát. A feladat új kihívást jelent számára, igyekszik
megfelelni a megtisztelő bizalomnak.
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i±LMpirend
Önkormányzati képviselők illetményének megállapítása

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Javaslat, hogy a képviselő
testület a 34/2006.(X. 17.) MOK számú rendeletét ne módosítsa.

A képviselők részéről más javaslat nem hangzott el, a polgármester az előterjesztés határozati
javaslatát bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

385/201 4.(X.22.)sz. határozat:
Mezőberény Város Ónkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MOK számú
rendelet értelmében egyetért azzal, hogy 2014. október 22-től, az alakuló ülés időpontjától,
továbbra is
- a képviselői tiszteletdíj 47.000.- Ft/hó (alapdíj) összegben
- a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja — több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-kal

növelt összegben
- a bizottsági elnök tiszteletdíja több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90 %-

kal növelt összegben
- a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-ában
kerül meghatározásra, így a fenti számú MÖK rendeletet nem kívánja módosítani.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

121 Napirend
Bejelentések

Siklósi István polgármester szót adott a Mezőberényiek Szegedi Baráti Köre elnökének, aki
jelezte, szeretné a képviselő-testületet köszönteni.

Perényi János a Mezőberényiek Szegedi Baráti Körének elnöke megkülönböztetett tisztelettel
köszöntötte a megválasztott polgármestert, alpolgármestert és a képviselőket. A Szegeden és
Hódmezővásárhelyen élő, Mezőberényből elszármazottak képviseletében jöttek többen
„haza”, hogy megismerjék az Új képviselő-testületet, együtt örülve a választási sikerüknek. A
kapcsolat már régmúltra tekint vissza, kezdődött Szűcs Lajos tanácselnök idejében, aztán
folytatódott Cservenák Pál Miklós polgármester időszakában. Nagy szerencsénektartva, hogy
ennek egy jó, pozitív folytatása lett, barátias kapcsolat alakult ki Siklósi István polgármester
úrral is. Hódmezővásárhelyen közel 30 család van a baráti kör látókörében, akinek vagy
mindkét, vagy valamelyik tagja Mezőberényből származott el, Szegeden ez a létszám
többszörös. Az elszármazottak nevében az elkövetkezendő 5 évre sikeres együttműködő
munkát kívánt a testületnek képviselői feladatukhoz.
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Siklósi István polgármester megköszönte a bíztató szavakat, Jelezte a képviselők felé, hogy
30 napon belül vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van, és ez időn belül a NAV-nál
közteherrnentes nyilvántartásba kell bejelentkezniük, illetve amennyiben összeférhetetlenség
állna fenn, azt megszüntetni vagy a képviselői mandátumtól visszalépni.
Beszámolt arról, hogy a polgármester illetményét korábbi időszakban a testület határozata
meg, ez változott, törvény rendelkezik arról, hogy az 10000 lakos feletti településén a
polgármestereknek milyen illetmény jár. Mezőberényt illetően ez bruttó 523.514,-Ft + 15%

költségtérítés.
Jelezte, hogy a következő testületi ülés időpontja: 2014. november 10-e. Október 23-án 9
órától a temetőben Ünnepi megemlékezésre kerül sor, 10 órakor a Városházán Ünnepi Ülés
keretében „Mezőberényért”, illetve „Mezőberényért posztumusz” kitüntetések átadására kerül
sor.

Tisztelettel megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította.

A Szózat elhangzásával zárult az alakuló képviselő-testületi ülés.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző


