
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-én
megtartott üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, 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 képviselők.

Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, meghívottak, intézményvezetők,
érdeklődők.

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Dr. Farkas Lászlót a Békési Járási
Hivatal vezető-helyettesét, képviselőket, intézményvezetőket, érdeklődőket, a Kábel TV
nézőit. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fZ5s
képviselő-testület tagjai teljes létszámmal részt vesznek az ülésen.

Ismertette, hogy a jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg.

Siklósi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt emlékeztetett arra, hogy négy
évvel ezelőtt alakult meg a testület a választók akaratából. A négy év emlékeként egy
mezőberényi alkotó által készített emléktárgyat adott át a képviselőknek, a bizottsági
kültagoknak megköszönve azt a munkát, amit a négy év alatt végeztek, sokat segítettek a
testület döntés előkészítésében, a döntéshozatalokban.

Ismertette az írásban megküldött napirendet, tárgyalását kérte megszavazni

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

35 1/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja cl:
I.! I/l. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
II.! Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről
II/l. Beszámoló a 3/201 4.(I. 1 0.)sz., 98/20 14.(II.28.)sz., 99/201 4.(II.28.)sz., 231/201 4.(V.26.)sz.,

255/2014.(VI.30.)sz., 256!2014.(VI.30.)sz., 258!2014.(VI.30.)sz., 259/2014.(VI.30.)sz.,
260/20 14.(VI.30.)sz., 263/201 4.(VI.30.)sz., 267/201 4.(VI.30.)sz., 284/201 4.(VI.30.)sz.,
301/201 4.(VIII.2 1 .)sz., 307/201 4.(VIII.25.)sz., 308/201 4.(VIII.25.)sz., 309/20 14.(VIII.25.)sz.,
31 1/2014.(VIII.25.)sz., 31 2/2014.(VIII.25.)sz., 3 14/2014.(VIII.25.)sz., 315/2014.(VIII.25.)sz.,
316/201 4.(VIII.25.)sz., 317/201 4.(VIII.25.)sz., 318/201 4.(VIII.25.)sz., 319/20 14.(VIII.25.)sz.,
320/201 4.VIII.25.)sz., 321/201 4.(VIII.25.)sz., 322/201 4.(V1JI.25.)sz., 323/20 14.(V1II.25.)sz.,



2

324/201 4.(VIII.25)sz., 325/201 4.(VIII.25.)sz., 326/201 4.(V11L25.)sz., 327/20 14.(VIII.25.)sz.,

328/20 14.(V11L25.)sz., 329/201 4.(V11L25.)sz., 330/201 4.(VIII.25.)sz., 331/20 14.(V11L25.)sz.,

332/201 4.(VIIJ.25.)sz., 333/201 4.(V11L25.)sz., 339/201 4.(VIII.25.)sz., 340/201 4.(V11L25.)sz.,

342/2014.(IX.01 .)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

11/2. Költségvetési fedezet számszerű bemutatása a 173/2014.(IV.28.)sz. és a

275/201 4(VI, 3 0.)sz. határozatok végrehajtásaként
11/3. A 182/201 4.(IV.28.)sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása a végeleges

felhasználás ismeretében
11/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

III.! Mezőberény Város Önkormányzata 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a

2015. évi éves ellenőrzési terve
IV./ Beszámoló a képviselő-testület választási ciklusban végzett munkájáról, valamint

tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeiről
VI Bejelentések

V/l. Atcsoportosítások
V/2. Intézményi átcsoportosítások
V/3. Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet IV. módosítása

V/4. „A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat

megvalósítása érdekében” AROP pályázat előfmanszírozása

V/5. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felújítási kiadások felhasználása

V/6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2015.

V/7. Kner Tánc-Sport Egyesület támogatási kérelme

V/8. Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. nevelési év munkaterve

V/9. „Komplex belvízrendezési program — Mezőberény” vállalkozási szerződés 5. sz. módosítása

V/l 0. „KEOP-201 4-4.1 0.0/F —épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati projekthez

felújítási tervdokumentáció és energetikai audit készítésére fedezetbiztosítás

V/l 1. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár állományleltára, illetve egyes

könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési jegyzékeinek tudomásul vétele

V/l 2. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kit részére díjkompenzáció biztosítása

V/13. Mezőberény Város Önkormányzat pályázata a 7!2014.(I.31.) BM rendelet alapján

elérhető forrásokra
V/14. Egyéb bejelentés

VI.! Zárt ülés
VI/l. Lakásvásálás
VI/2. Egyéb bejelentés

I.! napirend

Tárgy: I/l. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről

Dr. Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a 2014. augusztus 25-i zárt, a szeptember l-i,

szeptember 1 5-i, szeptember 19-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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352/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. augusztus 25-i zárt, a
szeptember 1 -i, szeptember 1 5-i, szeptember 19-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok
kihirdetését tudomásul veszi.

1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elő, kérte annak elfogadását.

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

353/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.

IbLnpiiend

Tárgy: Beszámoló a lejárt hatáidejű határozatok végrehajtásáról ás az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről

II/l. Beszámoló a 3/201 4.(I. 1 O.)sz.. 98/201 4.(1L28.)sz., 99/201 4.(II.28.sz., 231/201 4.(V.26.)sz.,
255/201 4.(VI.30.)sz.. 256/20 14.(VI.30.)sz., 258/201 4.(VI.30.)sz.. 259/201 4.(VI.30.)sz.,
260/201 4.(VI.30.)sz.. 263/201 4.(V1.30.)sz., 267/201 4.(VI.30.sz., 284/201 4.(VI.30.)sz..
301/20 14.(VIIL21 .)sz., 307/2014.(V1II.25.)sz.. 308/20 14.(VIII.25.)sz., 309/2014.(V11L25.)sz..
311/201 4.(VIII.25.)sz.. 312/201 4.(V11L25.)sz., 314/201 4.(VIII.25.)sz., 315/201 4.(VIII.25.sz.,
316/201 4.(VIII.25.)sz.. 31 7/2014.(VIII.25.)sz., 318/201 4.(VIII.25.)sz., 319/201 4.(VIII.25.)sz..
320/201 4.(VIII.25.)sz., 321/201 4.(VIII.25.)sz.. 322/20 14.(VIII.25.)sz., 323/201 4.(VIII.25.)sz..
324/20 14.(V11L25.)sz., 325/20 14.(V11L25.)sz., 326/201 4.(V11I.25.)sz., 327/201 4.(VIII.25.sz.,
328/201 4.(VIII.25.)sz.. 329/20 14.(VIII.25.)sz., 330/201 4.(V1II.25.)sz., 331/201 4.(VJII.25.)sz.,
332/201 4.(VJfl.25.)sz., 333/201 4.(VIII.25.)sz., 339/2014.(VflI.25.)sz.. 340/20 14.ÍVJII.25.)sz.,
342/2014. (IX.0 1 .)sz. lejárt határidelű határozatok végrehajtásáról.

Siklósi István polgármester a 41 db tudomásulvételt igénylő beszámoló elfogadását
szavazásra bocsátotta, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről.

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

354/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a 3/2014.(I.10.)sz.,
98/201 4.(II.28.)sz., 99/201 4.(II.28.)sz., 231/201 4.(V.26.)sz., 255/201 4.(VI.30.)sz.,
256/201 4.(VI.30.)sz., 258/201 4.(VI.30.)sz., 259/201 4.(VI.30.)sz., 260/201 4.(VI.30.)sz.,
263/201 4.(VI.30.)sz., 267/201 4.(VI.30.)sz., 284/201 4.(VI.30.)sz., 301/201 4.(VIII.2 1 .)sz.,
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307/201 4.(VIII.25.)sz., 308/201 4.(VIII.25 .)sz., 309/201 4.(VIII.25.)sz., 311/201 4.(VIII.25.)sz.,
3 12/2014.(V11L25.)sz., 3 14/2014.(VIII.25.)sz., 3 15/2014.(VIII.25.)sz., 31 6/2014.(VIII.25,)sz.,
317/201 4,(VIII.25.)sz., 318/201 4.(VIII.25.)sz., 319/201 4.(VIII.25.)sz., 320/201 4.(VIIL2S .)sz.,
321/201 4.(VIII.25.)sz., 322/201 4.(V11L25 .)sz., 323/201 4.(VIII.25.)sz., 324/201 4.(V11L25.)sz.,
325/201 4.(VIII.25.)sz., 326/201 4.(VIII.25 .)sz., 327/201 4.(VIII.25.)sz., 328/201 4.(VIII.25.)sz.,
329/2014.(V11L25.)sz., 330/2014.(VIII.25.)sz., 33 1/2014.(VIII.25.)sz., 332/2014.(VIII.25.)sz.,
333/201 4.(VIII.25.)sz., 339/201 4,(VIII.25.)sz., 340/201 4.(VIII.25.)sz., 342/201 4.(JX.01 .)sz.
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Szó ló beszámolót elfogadja.

a 173/014.(W..)és a 275/20 l4.30jsz.

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést a nyári gyermekétkeztetés
beszámolásáról. Két szakbizottság tárgyalta az anyagot. A Szociális és Egészségügyi
Bizottság kérte, hogy a Szociális Iroda kapja meg a névsort az önkormányzat által támogatott,
10 f5 igénybevevő gyermek adataival.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tudatta, hogy még
az ülésükön a pénzügyi osztály vezetője bemutatta a névsort, a szociális iroda megkapta.
Rendben lesz, a programba fel lesznek téve az adatok.

Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

355/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés
2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet alapján támogatási igényt
nyújtott be a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása céljából, a maximális 54
munkanapra 205 fö rászoruló gyermek tekintetében, mely létszámon belül 10 gyermek
melegétkeztetését saját forrásból biztosítja, a 2014. évi költségvetésének rendkívüli
gyermekvédelmi keret terhére az alábbiak szerint.:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
104051-0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások KOT
Helyi megállapításúrendkívüli gyermekvédelmi támogatás(Gyvt.21 *)
-Családi támogatás ONK /K42/előirányzatát: csökkenti: 238 E Ft-tal
- intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: -238 E Ft
- autóbusz közlekedés: O E Ft
és ezzel egyidejűleg
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadások előir.:
Egyéb szolgáltatások /K337/ KOT megemeli: 187 E Ft-tal
Működési célú előzetesen felsz. le nem vonható AFA
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA /K351/ KOT megemeli: 51 E Ft-tal
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0111 30-O kf Önk. ált. ig. tev.
(Nyári étkeztetés)

Felelős: Siklósi István polgármester
Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés.

11/3. A 182/2014.(IV.28.)sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása a végeleges felhasználás
ismeretében

Siklósi István polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta a
határozat végrehajtását, az átcsoportosítást elfogadásra ajánlotta.

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

356/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város OnkormÉtnyzata 2014. évi költségvetése:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

9000’70-O Fejezeti ás általános tartalékok elszámolása:
/ElkülönítettiTartalékok előirányzatát KÖT K512 csökkenti: 1.000 E Ft-tal

ás ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-O kf Onk. ált. ig. tev.
Dologi kiadások előir.:
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés
Uzemeltetési a.-ok beszerzése /K312/ KOT ei.-át megemeli: 787 E Ft-tal
Működési célú előzetesen felsz. le nem vonható AFA
Működési célú előzetesen felszámított AFA /K351/ KOT
előirányzatát megemeli: 213 E Ft-tal
Muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatásának felhasználása

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

11/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális ás Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt az

augusztusi döntésekről. Az időarányos teljesítés jó. Továbbra sem érkezett az általános
iskolából a gyermekintézmények étkezési térítéséhez adat. A helyi járatú autóbuszbérlet

rendben van, ha nem lesz áremelés marad pénz, mert magasabbra lett tervezve. Jelenleg

ápolási díjon senki nincs.
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Siklósi István polgármester is arról számolt be, hogy összességében a teljesítés jó, az 50%-ot
a temetési kölcsön, és a háztáji program felhasználása haladja meg, de a háztáji program
befejeződött, Most jönnek a nehéz hónapok, az időjárástól rnggően lehet szükség segélyre.
Kérte a beszámolók elfogadását.

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

7L4. IX. 29. sz. határo zat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Polgármester által, átrüházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat
elfogadja.

IIbLnpi[end

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési terve.
valamint a 2015. évi éves ellenőrzési terve

Dr. Földesi Szabolcs jegyző ismertette az írásos előterjesztést a jelenlévők tájékoztatása
érdekében. Az elmúlt évben a belsőellenőrzés rendszere megváltozott, a jelenlegi belső
ellenőr, Molnárné Tárnai Klára készítette cl az anyagot. A jegyző felügyelete mellett
üzemeltetett ellenőrzésnek stratégiai lépéseiről van szó. A következő évi belsőellenőrzési terv
is meghatározásra került, a pénzügyi osztállyal egyeztetve kerülnek összeállításra az
ellenőrzési programok. A belső ellenőr nincs jelen az ülésen, de az elkészített munkájáért
köszönet illeti. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta az anyagot.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy
bizottsága támogatja a tervek elfogadását, Molnárné Tárnai Klára egy nagy tapasztalattal
rendelkező belső ellenőr, igen alapos és részletes anyagot tett a testület elé. Négy
intézményben történik következő évben ellenőrzés, mely 70 munkanapot vesz igénybe.

Siklósi István polgármester az elmondottakhoz hozzáfüzte, az érintett intézmények időben
értesítve lesznek. Az előterjesztés két határozati javaslatának elfogadását kérte.

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

358/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város
Onkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: folyamatos
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

359/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város
Onkormányzatának 2015. évi éves ellenőrzési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete

szerint elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: folyamatos

IV.! Beszámoló a képviselő-testület választási ciklusban végzett munkájáról, valamint

tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeiről

Siklósi István polgármester jelezte, hogy a beszámoló elején kritikával illette a képviselőket,

mert kérés ellenére nem kapott visszajelzést, mit szeretnének látni, olvasni a beszámolóban.

Védelmükre mondva, valamennyi bizottság beszámolt a négy év során végzett munkájáról,

elmondhatták mi volt fontos a testület munkáját érintően is. Az anyagban igyekezett

tárgyilagosan, önkritikusan felsorolni azokat a dolgokat, amiket fontosnak ítélt meg,

felsorolva a végzett munkát, eredményeket. Arról is szólt miből kell tanulni. Cégalapítás nem
valósult meg, holott az önkormányzat számára valószínűleg hosszú távon ez fontos lesz. A

közmunka hatékonysága meglehetősen alacsony színvonalú volt, ezt mindenféleképpen a
továbbiakban javítani kell. Erősebb lobbi tevékenységre van szükség az elkövetkezendő

időszakban. A közfoglalkoztatási program kiegészítéseként tudni érdemes, hogy a 2011-ben
indult start mintaprogramok és az azóta elindult további programokhoz kapcsolódóan,

összesen 24 elbocsátásra került sor a közfoglalkoztatottaknál. Ezek döntően a munkavégzés
minősége, mennyisége miatt meghozott döntések, leginkább az igazolatlan mulasztások

voltak túlsúlyban, de történt elbocsátás alkoholos befolyásoltság és lopás miatt is. Ez idő alatt
806 fZ foglalkoztatására volt keret, de az elbocsátások miatt ez a szám magasabb, valamint

azok helyére is, akik menetközben munkahelyet szereztek, fel lettek véve személyek.
Nagyjából 310 millió Ft-ot költött az állam az önkormányzattal közösen a mezőberényi

közfoglalkoztatási programra. Az anyagot vitára bocsátotta.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy az

anyagot részletesen végig tárgyalták, tagolt, jól olvasható. Részletesebben tárgyalták a
közmunkaprogramot, annak hatékonyságát. Akik intézményeknél vannak kihelyezve igen is

sok munkát végeznek, talán a határban dolgozó brigádok munkája nem elég hatékony.

Megköszönve a polgármester és a hivatal munkáját a beszámoló elkészítéséért, bizottsága

elfogadásra ajánlja.

Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerősítette, hogy

bizottsága is elfogadásra ajánlja az anyagot. Kiemelték, hogy a közmunkából ki lehetett

kerülni, munkahelyet lehetett szerezni. Az anyaghoz kiegészítéssel éltek, kérik elfogadni a
megfogalmazottakat. „3. oldal - Intézmények fejezetbe kerüljön: 1.! Magyarvégesi Tagóvoda

villamoshálózatának felújítása a Közszolgáltató szakembereinek segítségével, 2.!

Mezőberényi Kistérségi Ovoda megszűnése, 3.! Udvari játékok felülvizsgálata, EU szabvány
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játékok beszerzése. Közfoglalkoztatás fejezetbe: Mezőberény Város Óvodai Intézményében 2
fZ közfoglalkoztatott (1 óvodapedagógus, I pedagógiai asszisztens), október 1-től 1 fö
(pedagógiai asszisztens) közfoglalkoztatott álláshelyhez juttatás.”

Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága
álláspontját ismertette. Formailag a beszámoló megegyezik a bizottsági beszámolókkal,
tartalmilag egy rendkívül jó összefoglalót ad az elmúlt négy év munkájáról. Ulésükön
kiegészítésként elhangzott, eredmény, hogy van tanyagondnoki szolgálat, nagyon fontos,
hogy van közterület-felügyelet. A közmunkával kapcsolatosan elképzelhető, hogy nem teljes
mértékben lett kihasználva hatékonysága, de hiba lett volna nem élni a lehetőséggel.
Bizottsága elfogadásra ajánlja az anyagot.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke előre bocsátotta, hogy
bizottsága is elfogadásra ajánlotta a beszámolót. A beszámoló egy átfogó képet nyújt az
elmúlt négy év munkájáról. Személy szerint ülésükön is kifejtette, hogy nem az anyag
tartalmával van gondja, le van írva, ami történt. Cselekvő részese volt a testület egy
közigazgatási reformnak, járási hivatal megalakulásával feladatok kerültek át a hivataltól.
Tevékeny részvétel az oktatási reforumál, az általános iskola üzemeltetése maradt az
önkormányzatnál. Az evangélikus egyházközség részére a németóvoda, valamint a
gimnázium átadása is nagyon jól le lett vezényelve. Amivel gondja van, hogy p1. korábbi
ciklus beszámolókban 3-4 oldalon voltak leírva milyen fejlesztések, beruházások történtek,
most egy fél oldalon el van intézve. Nem sok minden történt, a korábbi dinamikus fejlődése a
városnak megtorpanni látszik, és kicsit le is lassult. Négy év alatt 350 millió Ft jött a városba
plusz forrásként, előző ciklusban ez milliárd nagyságrend volt. Véleménye szerint ez a négy
év nem biztos, hogy Mezőberény történelemkönyvének a dicsőség oldalára fog kerülni. Mivel
nem mondta cl, számon kérték rajta néhányszor, hogy mi maradt el az ígéretekből. Volt szó
egy naperőparkról, a tervét meg is szavazta a testület tizenegynéhány millió Ft rá lett költve,
nem lett belőle semmi. Persze nem csak az önkormányzat hibájából nem történt semmi, ám
van olyan beruházás, p1. kerékpárút, amiért a hibát itt kell keresni. A kastély esetében most a
déli szárny fel lett újítva, de ami elmaradt, hogy egy komplett felújítás meg fog történni, más
funkcióval ellátva. A strand téliesítése szintén csak álom maradt. Nem jöttek befektetők sem,
új munkahelyek nem lettek. Tizen munkahelynél nincs több Mezőberényben, mint 4 évvel
ezelőtt volt. A sportéletről sem lehet sok jót mondani, hiába volt 100 éves Mezőberény
sportja. Azt belátja, hogy civilszervezetekről van szó, minden szervezet önállóan
tevékenykedik, az önkormányzat nem szól bele. Véleménye szerint viszont a városvezetés
tudna odahatni, hogy a versenysport ne süllyedjen le. A labdarugók megye másodosztályba
estek vissza, tudomása szerint női kosárlabda szakosztály nincs, férfi szakosztály igen csak
gyengén szerepel az NB II-ben. Nagyobb odafigyeléssel lehet, hogy jobban működnének a
szakosztályok, hírét vinnék Mezőberénynek. Valóban jól jött ki az önkormányzat a
kötvényből, ebben van érdeme a polgármesternek, hivatalnak, képviselő-testületnek.
Külkapcsolat terén is csak terv maradt p1. Gronau-val a gazdasági kapcsolat, nincs realitása.
Nincs különösebb jelentősége a Berényi Települések Szövetségének Egyesülete létrejöttének
sem, kulturális rendezvényen kívül másra nem lehet majd pályázni, sok gazdasági kapcsolat
nem lesz. A civilekkel való együttműködés valóban jobban működik, mint az előzős
ciklusokban, a korábbi polgármester erre kevesebb hangsúlyt fektetett. A jó együttműködés
kapcsán rendezvény van bőséggel, elmondta bizottsági ülésen, hogy az egy napra jutó
rendezvényekben Mezőberény igen élen lenne az országban. Csak a rómaiak is megmondták,
nem csak cirkusz kell, kenyér is kellene a népnek, kellene befektető, kéllene munkahely. A
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polgármester pozitívan említi a beszámolóban, hogy megszűnt a bákétlenség Mezőberényben

az elmúlt négy évben. Valóban megszűnt a békétlenség, nem volt olyan acsarkodós négy év,

mint az előző ciklusban, de lehet, hogy pont azért van most már békesség, mert hogy a

békétlenkedők elérték a céljukat, és a másik oldal nem úgy acsarkodik, mint korábban a másik

fél tette.

Körösi Mihály képviselő reagált az előtte szólóhoz a sporttal kapcsolatban. Valóban

visszaesés volt a futball klubnál, megye másodosztályban szerepelnek, hol jól, hol rosszul. Az

elnökségi tagok között van Harmati László is (mint megtudta, már nincs az elnökségben). Az

MFC az egyik olyan egyesület, akit anyagilag a legjobban támogat az önkormányzat.

Odafigyelés van a bizottsága részéről, amennyire megtehetik. Több ízben is megpróbálták az

utánpótlással kapcsolatos dogokat rendezni, nem sikerült. A kosárlabdánál nem vélt nagy

gondot felfedezni. Tudható volt, hogy magasabb osztályban nem tudnak maradni a férfi

kosárlabdázók, de büszkeség lehet, hogy ott szerepelhettek egy évig. A többi sportágról,

tömegsportról, amelyekről nem szólt a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke, csak jókat lehet

mondani, hozzák sorozatba Mezőberénynek a hírnevet. A rendezvényekkel,

civilszervezetekkel kapcsolatban bizottsága fontos feladatnak tartotta megalakulás óta a

nyitást. Azok a mezőberényi polgárok, akik önkéntes alapon dolgoznak, tesznek a

környezetükért, a városért, megérdemlik az odafigyelést, esetleg nagyobb támogatást

kapjanak az önkormányzattól. Az „egy főre eső” rendezvénnyel kapcsolatban megoszlanak a

vélemények, vannak akik mezőberényi állampolgárként azt mondják, hogy kevés rendezvény

van, mint elhangzott, van aki úgy gondolja, hogy több rendezvény van, talán még több is mint

ami kellene. Véleménye szerint helyükön vannak, kellenek a rendezvények, leginkább a

látogatottság a mérőfoka. A képviselő-testület elfogadta, hogy egy-egy nagy nagyrendezvény,

közelmúlt, vagy régebbi múlt eseményével kapcsolatban kerüljön megrendezésre (100 éves

sport, újra település évfordulója, várossá nyilvánítás évfordulója), a bizottság eszerint járt el.

Véleménye szerint szükség van arra, hogy az itt élők lássák történelemben, ittlétben napjaikat.

Halász Ferenc képviselő elmaradt felújításokra hívta fel a figyelmet. Az Oltványkert utcán

megvásárlásra került a kertészet, nem lett kihasználva, működtetve. Virágtermeléssel

szépítgetni lehetett volna a települést. A cégalapításokat érintően arra is oda kellett volna

figyelni, hogy a polgármester mire gondol, milyen tevékenysége lett volna a cégnek, esetleg a

képviselő-testület is tudott volna segíteni, ha konkrét dolgokról lett volna szó. A járdafelújítás

terve úgy indult, hogy betonozás fog indulni, nem bitumenezés. A költségek miatt csak a

bitumenes megoldásra került sor, viszont a mennyiséggel komoly lemaradás van. Az elmúlt

négy évben nagyon kevés járdafelújítás történt.

Barna Márton képviselő a kritikák alapján megjegyezte, biztos, hogy voltak hibái a

testületnek, de minden képviselőnek Mezőberényért kell tenni, meg volt a lehetősége a négy

év alatt, hogy tudja élhetőbbé tenni környezetét. Volt példa összefogással járdafelújításra.

Munkahelyteremtés nem sikerült, messze van a város autópályától, mit lehet tenni. Nincs

munkahely, de próbáltak olyan perspektívát mutatni, ami éthetőbbé teszi Mezőberényt.

Közmunkaprogramnál is előrelépést jelent, hogy van már egy olyan csoport, ahol a vezetőjük

tudja kezelni beosztottjait. Ilyen irányba kell, hogy elmenjen a közmunkaprogram, de ez már

a következő testület dolga lesz.
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Szekeres Józsefné alpolgármester emlékeztetett arra, hogy négy évvel ezelőtt, mikor az
alpolgármesteri esküjét letette, arra kérte képviselőtársait, a pártpolitikai dolgok maradjanak
kívül, a testület együtt közösen a városért dolgozzon. Az elmúlt négy évben ez többé-kevésbé
sikerült is, és meglepő, hogy egyes képviselők most az el nem végzett feladatokat
egyértelműen a polgármester Úr, illetve a képviselő-testület nyakába szeretnék varrni, saját
magukat kivonva belőle. Ugy gondolja 12 képviselő felelőssége az, hogy mi lett elvégezve és
mi nem. Mindenkinek jogában állt interpelláhii, javaslatot benyújtani a testületi ülésre, közös
erővel a most szemrehányással felhozott dolgok megvalósíthatóak lettek volna. Az, hogy
mennyi pénz jött az elmúlt négy évben a városba, nem a testület tehet, mert ami pályázati
lehetőség volt, kihasználásra került. Igen sok pályázat van tartaléklistári, esetleg el kell
gondolkodni azon, hogy Vajon miért. Amiben tudott az önkormányzat segítséget kapni, az a
pályázat nyert, de Sajnos a többi nem nyert. Tudott dolog az, hogy a városnak ahhoz kevés a
pénze, hogy egy-egy nagy beruházást saját erőből megvalósítson. Arra kérte a
képviselőtársait, bármennyire is kampányidőszak van, próbálja magát visszafogni mindenki,
és ha már az elmúlt négy évben eddig nem lett téve semmi, akkor ebben a pár órában ne
akarja senki megváltani a világot.

Kovács Edina képviselő kihangsúlyozta, igaz hogy ebben a ciklusban 350 millió Ft érkezett a
városba, ehhez képest az előző ciklusokban infrastrukturális fejlesztésekre több pénz állt
rendelkezésre, de ennek nyilván az az oka, hogy olyan fejlesztések, beruházások valósultak
meg, amelyeket már nem kellett Újra megvalósítani. Minden testületnek meg van a maga
feladata. Amilyen pályázati lehetőségei voltak a mostani testületnek, nagyrészt kihasználásra
került. Nagy eredménynek tartja azt, hogy odafigyelt az önkormányzat ebben a ciklusban a
városért dolgozó emberekre, megbecsülte, emberi erőforrások fejlesztése történt meg. Arra is
büszke lehet a város, hogy megkapta a családbarát, illetve a befektetőbarát elismerő címet. Az
pedig, hogy Mezőberény a legtörvénytisztelőbb város, igen jelentős elismerés, a
korrupciókutató központ eredményei alapján vált azzá. Munkahelyek teremtésében egy
önkormányzat nem sokat tud tenni, különösen akkor, ha az ország perifériáján, Pl.
viharsorokban helyezkedik el a település, elég nehézkes eljutni beruházónak. Az
adottságokkal kell megküzdeni. A kastélyfelújítást az előző ciklusokban is próbálták
megvalósítani, de nem sikerült. Ebben az önkormányzati ciklusban viszont a geotermikus
önerőpályázat sikerrel járt, a következő generáció számára nem mindegy az sem, hogy
erdőtelepítések, szélessávú internethálózat beruházás történt. A sportszerető lakók sem
panaszkodhatnak, megtörtént a tribün felújítása, műmves labdarugó pálya kialakítása történt.
Ugy gondolja, nincs szégyenkezni való a négy év alatt. A közmunkaprogram esetében nem
értett egyet azzal, hogy nem volt sikeres, igaz, hogy vannak olyan munkacsoportok, akiknek a
munkája kívánni valót hagy maga után, de szemléletformálás hatása megvan, a gyerekek
láthatják, hogy p1. le kell dolgozni a munkaidőt.

Debreczeni Gábor képviselő a pályázatokkal kapcsolatban tudatta, hogy mióta Magyarország
tagja az Európai Uniónak, 2004-2006 között vehetett igénybe uniós forrásokat. 2006. év
végével ezek a tervezési ciklusok lezárultak, majd 2007-2013. között indult a következő,
aminek részese volt e testület is. 2014-2020-ig fog tartani a következő tervezési ciklus, amit
teljesen más prioritás fog jellemezni. Erezhető volt, hogy 2010-2011-re az uniós források
(iskola-, útfelújítások) kiürültek. Nagyon fontos a lobbi tevékenység, reméli meglesz. Orömét
fejezte ki azért, hogy bizottsága, az Ugyrendi, Jogi és Közbiztonság Bizottság tagjai teljes
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mértékben kiszorították munkájuk során a politikát, semmiféle acsarkodásnak táptalajt nem

biztosítottak. Reményét fejezte ki, hogy a város és lakói érdekében ez így lesz a jövőben is.

Harmati László képviselő felhívta a figyelmet, hogy nem lehet mindenki rnggetlen, van aki

felvállalja, hogy hova tartozik. Járdafelújításnál azért szóltak, mert kampánysorán a

polgármester Úr kifogásolta a bitumenes megoldást, betonozást ígért, és nem hogy betonozás

nem történt meg, hanem bitumenes útjavítás is jóval kevesebb utcán történt meg, mint korábbi

időszakban. A gépjárműadónak egy része, amit a korábbi testület hallgatólagosan tudomásul

vett, hogy járda, út felújításra legyen fordítva, nem történt meg, sőt csökkent a gépjárműadó

befolyt összege is, az sem lesz ráköltve. Munkahelyeket valóban nem lehet hozni, de amikor

ígérve lett, akkor is tudni kellett Mezőberény hol helyezkedik cl. A polgármesternél van a

karmesteri pálca, a legtöbb információ hozzá jut cl, a testület legfeljebb megszavazza az

előterjesztéseket. A törvénytisztelő település megítélését egy alapítvány vizsgálta a

honlapokon rálelhető információk alapján. Objektív döntés születhetett, valószínűleg nem

tudták, hogy két hónapig nem működött törvényesen az OPSKK, mikor Onody Gyuláné

igazgató menesztve lett, mert nem kapott megbízást Fábián Zsolt helyettes. Utána

polgármester Úr korrigálta hibáját és két hónap múlva behozta, és a testület megbízta Fábián

Zsoltot. A strandfelújitásra olyan pályázó lett meghívva, akinek jogosítványa sem volt ilyen

beruházáshoz, mert nem volt működési engedélye. Nem biztos, hogy törvényes volt. Volt

olyan elbírálás, amikor pályázatelbíráló volt olyan személy, akinek a cége részt vett a

pályázatban. Ez a törvénytisztelő település megállapítás mosolyt érdemelt részéről.

Kerékpárút építés hiúsult meg (-22O millió Ft) első évben, annak a felelősét még mindig

keresni kell. A polgármester háromszor kapott e-mailt, hogy a hiánypótlást csatolja be. Tudna

még pár dolgot mondani.

Nagy Sándor képviselő véleménye szerint, aki dolgozik, az hibázik is. Sok minden benne van

a beszámolóban, még néhány dolgot hozzá lehetne tenni. A szúnyoggyérítés megvalósult a

Mátyás kir. utcától nyugatra eső területeken, régi hiányt pótolva. Temetőben a WC-ék fel

lettek újítva, melegvízvételezési lehetőség van, a strandon felújításra kerültek medencék. A

sportot érintően fel kell vállalni a testületnek azt, hogy mire áldoz, versenysportra vagy

szabadidősportra. Amennyiben versenysportra, az eredményességre kell menni, csak egyet-

kettőt támogatni. Tömegsport esetén mindenki kaphat annyit, hogy alacsonyabb osztályban

tudjanak sportolni, vagy keresnek maguknak támogatót. A strand téliesítésére tudomása

szerint nem volt pályázati lehetőség, de tudvalevő, nem csak megépíteni, üzemeltetni is bírni

kell. Az elmúlt négy évben talán kialakult a testületnél, hogy erre is gondolni kell.

Kovács Edina képviselő törvénytisztelő telepelülés cím megítélésével kapcsolatban tudatta, a

korrupció kutató központ nem alapítvány, a Budapest Corvinus Egyetemnek a berkein belül

jött létre, tudományos munka folyik.

Siklósi István polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, lezárva a vitát, az

elhangzottakra reagált. A sporttal kapcsolatban, aki azt hiszi nem szívügye, messze áll a

valóságtól. Egészen addig, míg a labdarugó csapat ki nem esett, Harmati László dolgozott a

klub elnökségében, tehetett azért, hogy ne essen ki a csapat. A rendezvények tekintetében

tény, hogy sok rendezvény van Mezőberényben, ezek nem csak önmagukban jók, hanem

turisztikai attrakciók is, amelyeknek helyi, gazdaságélénkítő hatása van (szállás, étkezés,
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strand, vásárlás). A rendezvényen résztvevők által a vállalkozóknál hagyott pénz növeli az
éves bevételüket, amely növeli a helyi adót, növelve a város forrásait, ezen belül a civileknek
adható 1+1%-ot is. A rendezvényekhez kapcsolódóan felolvasta Mike Münsing levelét
Münsing város és vadásztársaság nevében a megrendezett vadásznap köszöneteképpen. Mint
Írta, ahhoz hogy tovább lehessen fejleszteni a hosszú távú kapcsolatot, érdemes elutazni
Mezőberénybe. A vadásznap megrendezését színvonalasnak ítélte meg küldött levelében
Babák Mihály Szarvas polgármestere is. Személy szerint is úgy gondolja, hogy a
rendezvényekre szükség van, akár nagyobb számban is, ezek döntő többségében kulturális
rendezvények voltak, létjogosultságának megkérdőjelezése nem helyén való. Nem emlékszik
arra sem, hogy Harmati képviselő Úr nyújtott volna be vétót, vagy hangosan ellenezte volna a
rendezvényeket.
Osszefoglalásként elmondta, tudja voltak más elvárások vele szemben a 2010-es választások
után, mint amit a vállalása tartalmazott.
„Egyesek elvárták volna, hogy
- saját unszimpátiájuknak eleget téve személyeket söpörjek ki a hivatalból, és más

intézményekből anélkül, hogy megg’őződnék arról, hogy szakmailag és emberileg mit
érnek,

- az előző városvezetést „pocskondiázókat” álláshoz, lehetőleg zsíros álláshoz juttassam,
- disznót és csirkét osztogassak a cigánysoron,
- sokkal több támogatást adunk a sportnak,
- eltaposom a lelkiismereti szabadságon alapuló hitéletet,
- mindenkinek lesz munkahelye, még azoknak is aki nem akar dolgozni,
- eljön a kánaán.”
Kihangsúlyozta, hogy ilyen ígéreteket nem tett, a lelkiismerete tiszta. A váflalásokat a testület
tette meg a polgármesteri program alapján, és a vállalások legfontosabb része közösen
teljesítve is lett.
„Változott a közélet szellemisége, néhány acsarkodó kivételével normális beszélő viszony
alakult ki a civilek, a vállalkozók és az önkormányzat között. Amikor lehetőségünk volt rá
segitettük a rászorulókat fa vagy éppen élelmiszeradománnyal. Intézményeinkben: óvodák,
iskola, gimnázium, szociális és egészségügy, ellátottak szolgáltatási színvonalát megőriztük,
illetve volt ahol emeltük is, és elsőként váltottunk az orvcsi ügyelet ellátásában, bennünket
követtek a nagyobb települések. A Város pénzügyi stabilitását megtartottuk, a pénzügyi iroda
munkája példaértékű, jó gyakorlatot eredményezett, melyet más települések is megtekintettek,
átvettek. Szakemberek jöttek ide a gyakorlatot átvenni. Pályázati eredményességünkről
elmondható, amit a testület nem tudott meg idő előtt, azt megnyertük, mások esetében többet
nem. Ezzel együtt önerőpályázatot nyertünk a geotermikus energiához 64 millió Ft értékben, a
kötvényből fakadó kötelezettségeinket teljesítettük, és több mint 600 millió Ft fejlesztési
tartalék áll rendelkezésünkre. Es hogy ha ezt idevesszük, azzal együtt, hogy az állam az
adósságunkat átvállalta, de mi itt tudtuk tartani a fejlesztési tartalékokat, akkor az a 350 millió
Ft, amit többször említettek itt, már összesen közelíti az 1 milliárd Ft értéket. Felújítás alatt a
kastély, egy villamosenergia-hálózat erőművünk már működik. Döntően pályázati forrásból
térfigyelő-rendszer kezdte meg a működését 32 kamerával, a közbiztonság növelése
érdekében. Eredményességét már most érzékeljük, kerékpártolvajok, átutazó bűnözők
felismerésével, illegálisan hulladékot lerakó személyek felderítésével. Befejeztük a
termálvizes fűtés kiépítését, és befejezésre vár a belvízprogram, és még sorolhatóak azok az
eredmények, amelyek az elmúlt 4 év munkáját mutatják. Részletek egyébként a testületi
anyagban olvashatók, utolérhetők, nem titkoltam el ezeket az adatokat, illetve ezeket a
dolgokat.”
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Jelezte, hogy nemsokára megjelenik, utolérhető lesz a polgármesteri program, a képviselő
testület ciklusprogramja, a 2010-2014. között folytatott tevékenység eredménye. Bárki
összehasonlíthatja a vállalást a teljesítéssel.
Kifejtette továbbá, hogy „az apró, az embereket talán a nagyberuházásoknál is jobban érdeklő
kérdések megoldására is koncentráltunk, így p1. a strand f5lösleges meleg vízének egész éven
át tartó hasznosításának biztosítására, a városi elismerések kidolgozására és alkalmazására, a
közkifolyók kérdésére, a Szarvasi út területére kiterjesztett szúnyoggyérítésre, a
tanyagondnoki szolgálatra, a speciális étkeztetés kérdésének megoldására, a lakosság
nyugalmát szolgáló intézkedésekre, közterület-felügyelőre, illetve az erről szóló rendeletek
megalkotására, képviselői kezdeményezésre történt lakosság által végzett járdaépítésre,
játszótér felújításra, vagy arra, hogy amit lehetett beszerzéseink közül helyből rendeltük,
megbízásainkat helyieknek adtuk, és helyi szakembereket kerestünk, és ha találtunk azokat
alkalmaztuk az intézményekben.”
Végül kiemelte, hogy „minden, önkritikus értékelésben leírtak ellenére, alapvetően
eredményes és sikeres négy évet zárt a képviselő-testület, hiszen elsősorban lassult a lakosság
csökkenése -a kistérségben a legalacsonyabb arányú Mezőberény-, 1,’72%-al csökkent az
elmúlt négy évben. Erősödtek a vállalkozások, nem megkérdőjelezhető, statisztikai adatokról
van szó, 37%-kal nőtt a mezőberényi vállalkozások nettó árbevétele. Reméljük, hogy
rövidesen ebből munkahelyek is keletkeznek Mezőberényben. A helyi iparűzési adó alapja 2,6
milliárd Ft-tal növekedett. Biztosítottuk a törvényességet, bár itt elhangzott, hogy ezt így is
úgy is lehet értelmezni, de mindenféleképpen a korrupciókutató központ felmérése alapján
Mezőberény első a legtörvénytisztelőbb önkormányzatok között. Ezeket az eredményeket
büszkén vállalhatja bárki a képviselők közül is, sőt nem csak a képviselők, hanem akár
bármelyik mezőberényi lakos is, hiszen ez közös munkák gyümölcse. Ha ez a gyümölcs egy
kicsit savanykás, ha egy kicsit kicsi is, de mégis csak a mi munkánknak az eredménye, annak
a gyümölcse.”
A napirendről szóló határozati javaslatot annak értelmében tette fel szavazásra, ami a
bizottsági üléseken elhangzott kiegészítésként.

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

360/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a 2010-2014. évi önkormányzati
ciklusban végzett munkáról szóló beszámolót és a közmunka, közfoglalkoztatás
eredményeiről szóló tájékoztatót elfogadja az Oktatási és Kulturális Bizottság kiegészítésével:
Beszámoló 3. oldal - Intézmények fejezetbe
1.! Magyarvégesi Tagóvoda villamoshálózatának felújítása a Közszolgáltató szakembereinek

segítségével,
2.! Mezőberényi Kistérségi Ovoda megszűnése,
3.! Udvari játékok felülvizsgálata, EU szabvány játékok beszerzése.
Közfoglalkoztatás fejezetbe:
Mezőberény Város Ovodai Intézményében 2 fZ közfoglalkoztatott (1 óvodapedagógus, 1
pedagógiai asszisztens), október 1 -től 1 fő (pedagógiai asszisztens) közfoglalkoztatott
álláshelyhez juttatás.”

(Kovács Edina képviselő eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)
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YJpjend

Tárgy: jienések

Y/iÁtcsoortosítások

Siklósi István polgármester jelezte, hogy a pénzügyi osztály által elkészített anyagot a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, a három határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

A képviselő-testület 1 1 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok:
Elkülönített tartalékok előirányzatát:/ önk. döntés
alapján(20l3.feb.l 1.-i ülés) KOT K512 csökkenti: 5.000 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok:
Altalános,működési célú tartalék KOT K512 ei.-át megemeli: 5.000 E Ft-tal

B.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok:
Altalános,működési célú tartalék KÖT K5 12 ei.-át csökkenti: 200 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
KOT
Dologi kiadások /1(3/ előirányzatáttKÖT: megemeli: 200 E Ft-tal
Egyéb üzemeltetési fennt. ag. besz. ei.: 12
Hajtó-és kenő ag. besz. ei.: 134
Uzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K312/ 146
Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. 12
Egyéb szolgáltatások:/K337/ 12
Múk. c. előz. feisz. le nem vonható AFA 42
Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: :/K351/ 42
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

362/2O)4,QX.29.)sz. hatáiozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2014. évi költségvetése:
A)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Az önkormányzat által az idősek átmeneti és tartós ill a hajléktalan szem. részére
nyújtott tartós szoc. ell.tám. /B 11 3/KOT megemeli: 876 E Ft-tal
(Intézmény-üzemeltetési támogatás)

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 876 E Ft-tal
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 876 E Ft-tal

zeleideűlgrneemeli:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /Ji/ 690 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /iL 186 E Ft-tal

B.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Kp-i ktgv-i szervektől műk. c. tám. bev. előir.-át /Bl6/KOT megemeli: 3845 E Ft-tal
(Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - természetbeni támogatás)

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú fmanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3845 E Ft-tal
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3845 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

104051-0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
természetbeni támogatása előirányzatát /K42/KOT megemeli: 3845 E Ft-tal

Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

363/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
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01 1130-0 kf Önk. igazgatási tev.:KÖT.
Dologi kiadások!K3/ előirányzatát csökkenti: 77 E Ft-tal
Be1t5ldi kiküldetések - Kiküldetések kiadásai/K341/ei.: -77
és ezzel egyidejűleg:
102021-l kf Időskorúak, demens betegek tartós bentiakásos ellátása.
„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése
Mezőberény szociális ellátási területén”Azonosítószáma: TAMOP
-5.4.9-11/1-2012-0017 ÖNKÉNTES
Dologi kiadások/K3/ előirányzatát megemeli: 77 E Ft-tal
Be1fZldi kiküldetések - Kiküldetések kiadásailK34l/ei,: +77
B.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf Onk. igazgatási tev.:
Elküknített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről /B16/ ONK. előirányzatát megemeli: 758 E Ft-tal

/Diákok nyári foglalkoztatásához./
ze1eijeű1e:
I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf Onk. igazgatási tev.:ONK.
Személyi juttatás/KI! előirányzatát megemeli: 758 E Ft-tal
Törv. szerinti illetmények../Kl I 01!ei.: +758
!Diákok nyári foglalkoztatása.!
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

V/2. Intézményi átcsoportosítások

Siklósi István polgármester az előzőekhez hasonlóan, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által
támogatásra javasolt határozati javaslatokat kérte megszavazni.

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

364/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:
Táppénz hozzájárulás kiadási !K2! előirányzatát megemeli: 250 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf: +250 E Ft !Ei. emelése!
Személyi juttatások előirányzatát /K11/ előirányzatát csökkenti: 250 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf: -250 E Ft /Ej. csökkentése!
Felelős: Sikló si István polgármester,

Kovács Edina igazgató
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselő-testület Ii igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

365/201 4j1X.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokkal
egyetért:
Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése:
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
- 082092 Kormányfunkció adatainak megemelése

Intézményi működési bevételek előirányzat növelése B4 793. eFt
(Szolgáltatások B402,)

Dologi kiadások /K3/KOT/ megemelése 793. eFt
(szakmai szolg.K336, AFA K351)

- 082093 kormányfunkció adatainak megemelése
Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16: 1.775. eFt

(Központi költségvetési szervtől)
Dologi kiadások /K3/KOT/ megemelése 1.775. eFt

(szakmai szolg.K336, egyéb fenitart.szo1g.K337, kiküldetés K341 AFA K351)
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

(Kovács Edina képviselő visszaérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma 12 fZ5.)

V/3. Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet IV. módosítása

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a szöveges indoklásban részletesen leírta a pénzügyi
osztály, hogy milyen okok miatt és módosításokat kellett végrehajtani a rendelet-tervezetben.
Az előzőekben meghatározott átcsoportosítások is beépítésre kerültek. A bevételi oldal 12.768
eFt-tal növekedett, ezzel a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyformán 4.369.246 eFt-ra
módosul. A rendelet —tervezet elfogadását kérte, a rendeleta]kotáshoz minősített többségi (7
igen) szavazat szükséges.

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

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28 /2014. (IX.30. ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (11.25.)
önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
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V/4. ‚A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a pályázatból eredő fizetési kötelezettségek

teljesítéséhez az önkormányzat előfinanszírozása szükséges. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

elfogadásra ajánlja a határozat javaslatot.

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A Mezőberényi Önkormányzat

szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érekében” ÁROP-1.A.5-2013-

2013-0039 jelű pályázatból eredő utófinanszírozású költségek teljesítéséhez 6.615.821 ‚-Ft

előfinanszírozást biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/5. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felújítási kiadások felhasználása

Siklósi István polgármester ismertette, hogy az intézménynek három területre lett biztosítva

forrás, kettőnél igen jelentős összeget nem használtak fel, mivel lényegesen olcsóbban meg

tudták oldani a kapott árajánlatoknál. Kérik, hogy a megmaradt összeget más célra, felújításra

használhassák fel. A Pénzügyi Gazdasági Bizottság támogatta a felhasználás módosítását.

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

367/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul az Orlai Petrics Soma

Kulturális Központ 2014. évi költségvetésében tervezett felújítási kiadások (1.596.000,- Ft és

1.600.000,- Ft) alábbiak szerinti felhasználásához:

- A Muzeális Gyűjtemény udvari falainak meszelése.

- A Művelődési Központ WC-jének felújítása.

Felelős: Siklósi István polgármester
Smiriné Kokauszki Erika

Határidő: 2014. december 31.

V/6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2015.

Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat minden évben tárgyalt

a pályázatról, minden évben elutasította, kivéve 2000-ben, akkor 10 tő részére 200 eFt forrás
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biztosítása történt meg az ösztöndíjhoz. Többen utána néztek milyen buktatói vannak a
rendszernek, Dr. Hantos Katalin az Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja ülésükön
kifejtette álláspontját. Különböző a gyakorlat, vannak olyan felső oktatási intézmények, ahol a
Bursa-val együtt megkaphatják a szociális ösztöndíjat a hallgatók, de van olyan is ahol kizáró
ok. Nem biztos, hogy mindenkinek szerencsés a pályázati lehetőség, és tudni kell, hogy eddig
is volt lehetősége a mezőberényi lakosoknak, azoknak, akik felsőoktatásban tanulnak,
támogatást kérni. Az idei évben is maradt még forrás, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
rászorulók részére szociális támogatással hozzá tud járulni a tandíjhoz. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság plusz forrás megjelölésére tett javaslatot a testület elé.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy
többen érdeklődnek bizottságuknál a lehetőségekről. Az előterjesztésben leírásra került
milyen rendszerről van szó, nem egyszerű a lebonyolítása. Bizottsága úgy döntött, hogy az
idő rövidsége miatt ne legyen pályázva -az önkormányzat is azért szavazott szinte minden
évben ellene, hogy ne legyen megkülönböztetés-, és aki ténylegesen bajba van, a szociális
irodában tudnak segíteni, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény keretből. Ez egy egyszeri
segélyt jelent, de beadható többször is, ebben mindig prioritást élveztek a tovább tanuló,
rászoruló diákok.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy
bizottsága abból a megfontolásból, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetésű néhány
felsőoktatási intézményben a hallgató, javaslatuk, ne csatlakozzon az önkormányzat az
ösztöndíj pályázathoz, ellenben, hogy kapjanak segítséget, a 2015. évi költségvetésben a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 600. 000,-Ft-tal kerüljön megemelésre.

Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, bizottsága sem
támogatta a csatlakozást. Az elmondottakkal egyetért.

Nagy Sándor képviselő kérte, cikk jelenjen meg a Mezőberényi Hírmondó októberi számában
illetve a honlapon, legyen információjuk a felsőoktatásban tanulóknak, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat helyett önkormányzati
támogatásra lehet jelentkezni.

Siklósi István polgármester ígéretet tett arra, hogy a hivatal részéről a tájékoztatás meg fog
történni. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta

368/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ősztöndíjpályázat 2015. évi pályázati fordulójához. A képviselő
testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás



20

összegét 600.000,-Ft-tal megemeli a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása

érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

YL7erTnc-SortEesülettámogfásikérelne

Siklósi István polgármester elmondta, hogy az egyesület idén is megrendezi Mezőberényben a

jótékonysági táncgáláját, amihez ismét támogatást kértek. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

támogatta a határozati javaslat megszavazását, a tavalyi összeghez hasonló támogatás

biztosításával.

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

369/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-O kf Onk. ált. ig. tev. Dologi kiadások:
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

Uzemeltetési ag.-ok beszerzése /K3 12/ KOT ei.-a terhére 60 E Ft összegű támogatást biztosít

a Kner Tánc-Sport Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 26. 1/4.) részére/

1, cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-O kf Onk. ált. ig. tev. Nonprofit szervezeteknek egyéb működéi célú tám.

nyújtása:Egyéb műk.c.tám.AHT.-n kívűlre./K:511// ÖNK!

a VII. KNER KUPA Szabadidősport Kelet-Magyarország Területi Bajnoksága Táncverseny

megrendezéséhez.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

V/8. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2014-2015. nevelési év munkaterve

Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága álláspontját

ismertette. Jól áttekinthető, részletes terv lett benyújtva a testület elé, javasolják elfogadását.

Siklósi István polgármester a megvalósításhoz jókivánságát fejezte ki, szavazást kért a

képviselőktől.

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

370/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Ovodai

Intézménye 2014-2015. nevelési év, előterjesztés szerinti munkatervét jóváhagyja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. szeptember 29.
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V/9. Komplex belvízrendezési program Mezőberény” vállalkozási szerződés 5. sz. módosítása

Siklósi István polgármester elővezette, hogy a belvízrendezési programmal kapcsolatban
újabb kivitelezési határidő hosszabbításra van szükség. 95,6%-os készültségi állapotban van a
teljes projekt, nem készült még cl a Belencéresi utcán a csapadékvíz-elvezető árok burkolása,
valamint a strandról kivezető csatorna mederburkolása. Egyeztetni kellett arról, hogy
pótmunkaként elismerjék, a forrásokat biztosítsák, és a munkák elvégzése érdekében a
közbeszerzést is lefolytassák. A határozat meghozatalával a vállalkozási szerződésben
szereplő kivitelezési határidőt 2015. március 31-re módosítsa a testület.

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

371/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Drén Kü. -vel
(5630 Békés, Petőfi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt, majd 2013. október I —én, 2013.
november 28—án, 2014. április 30-án és 2014. június 30-án közös megegyezéssel módosított
„Komplex belvízrendezési program — Mezőberény” című Vállalkozási szerződésben szereplő
kivitelezési határidőt 2015. március 31.-re módosítja és felhatalmazza Siklósi István
polgármester urat a Vállalkozási Szerződés 5. számú módosításának aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/l 0. KEOP-20l4-4. 10.0/F — épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati projekthez
felúj ítási tervdokumentáció és energetikai audit készítésére fed ezetbiztosítás

Siklósi István polgármester a Luther téri iskola felújításához kérte a fedezet biztosítását a
tervezési és energetikai audit feladatainak elvégzéséhez. A határozati javaslat elfogadását a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta.

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

372/201 4.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Altalános Iskola:5650
Mezőberény, Luther tér 1. szám alatti intézményegységének Energetikai korszerűsítése:
tervezési és energetikai audit feladatainak elvégzéséhez 1397 E Ft fedezetet biztosít a Kastély
felújítási előirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befizetési ei. terhére az alábbiak
szerint:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

- 066020-40. Város-, községgazdálkodás
Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb.!
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előirányzatát: csökkenti: 1100 E Ft-tal

ONKENTES, INGATLAN felújításalK7l/
Változás: - 1100 E Ft(-1 100 E Ft,0 E Ft,-1 100 E Ft)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

igazgatási tevékenysége: ONKENTES:
Dologi kiadási előirányzatát csökkenti: 297 E Ft-tal

Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek, igénybevett
szolgáltatások miatti kiadás.
Fizetendő általános forgalmi adó /K352/

1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-64 kf Város-, községgazdálkodás, Mezőberényi
Általános Iskola:5650 Mezőberény, Luther tér 1. szám alatti
intézményegységének Energetikai korszerűsítése
Felújítások/K7/ előirányzatát megemeli: 1397 E Ft-tal

Ezen belül:
Ingatlanok felújítása:/K71/ KOT ei.-ot: 1100 E Ft.-tal
A Felújítási célú előz. feisz. Áfa :íK74/ KOT ei.-ot: 297 E Ft.-tal

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/l 1. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár állományleltára, illetve egyes

könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési jegyzékeinek tudomásul vétele

Körösi Mihály képviselő az Oktatási ás Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a

könyvtárnak kötelessége a törlési jegyzéket eljuttatni a testület számára tudomásulvétel

érdekében.

Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, hogy általános statisztika ás

szakvélemények szerint 4 ezrelék lehet az a káló, ami a könyvtáraknak engedélyezett, a

mezőberényi könyvtárban ez annak töredéke, köszönhetően az ott dolgozók hozzáértésének.

A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

373/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK

Könyvtár az állományleltárról szóló tájékoztatását, az egyes könyveinek természetes

elbasználódása miatt a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) ás az állományból

történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes

rendelet 18. (1) bekezdése szerint a 1/2014, 2/2014 törlési j egyzéken felsorolt könyveket

törölte.
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: értelem szerint
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Siklósi István polgármester elővezette az írásos anyagot. A Kit. részére a testület, korábbi

döntése értelmében, kizárólag a közszolgáltatás Mezőberényben keletkezett működési hiány

fedezetére tagi kölcsönt biztosít. A feladatra egy település sem nyert pályázaton, ezért

bizonytalanná vált a Kit működése, kérték, hogy a települések, mint tulajdonosok ne tagi

kölcsönként, hanem díjként fizessenek, és a korábban tagi kölcsönként nyújtott támogatások

is legyenek átváltoztatva díjfizetésre. Nem javasolja az átváltoztatást, biztosíték lehet, ha

továbbra is tagi kölcsön fizetést vállalja az önkormányzat.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága

hosszas tárgyalás után a pontosított „A” határozati javaslatot támogatta elfogadásra időnyerés

érdekében. A szilárd hulladékszállító cégek nagy része veszteségessé vált, biztos, hogy

átalakítás szükséges a linanszírozásuk terén, a törvényalkotók remélhetőleg év végére tesznek

valamit.

Siklósi István polgármester kiemelte, hogy három olyan tétel van, ami a hulladékszállítás

költségeit jelentősen megemelte. A rezsidíj csökkentés veszteséget jelent a szállítóknál, de azt

még elbírták volna a cégek. Az útdíj megfizetése alól a hulladékszállítók nem kaptak

kedvezményt, de a legnagyobb gondot az jelenti számukra, hogy hulladéklerakási illetéket

kell fizetni, amit nem lehet a hulladék keletkeztetőjére, pl. a lakosságra tovább hárítani. A

három változás már sok ahhoz, hogy rentábilisan tehessen működtetni a hulladékszállítást.

Az „A” határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

374/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a BEKES-MANIFEST Közszolgáltató

Nonprofit Kit-vel kötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a következő határozatot

hozta:
1. Az Önkormányzat a BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit Kit 2014.

szeptember 2-i taggyűlésén elhangzottakat és az ott hozott határozatokat mérlegelve

úgy határozott, hogy a továbbiakban is igénybe veszi a fenti társaság

hulladékszállítással és elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltató tevékenységét.

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás kapcsán felmerülő

veszteség pótlására tagi kölcsön fizetését vállalja a következők szerint:

- a 2014. év I. negyedévre nézve a már előzetesen biztosított 5.000.000 Ft felett

további 630.664 Ft-ot, azaz hatszázharmincezer- hatszázhatvannégy forintot

2014. szeptember 30-i fizetési határidővel,

- a 2014. év II. negyedévre nézve 9.022.683 Ft-ot, azaz kilencmillió

huszonkétezer-hatszáznyolcvanhárom forintot 2014. szeptember 30-i fizetési

határidővel,
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- a 2014. év III. negyedévre nézve kalkulált adatok alapján 6.797.373 Ft —ot,
azaz hatmillió-hétszázkilencvenhétezer-háromszázhetvenhárom forintot 2014.
december 31-i fizetési határidővel,

- 2014. év október 1 napjától kalkulált adatok alapján havi 2.265.791 Ft-ot, azaz
kettőmillió-kettőszázbatvanötezer-hétszázkilencvenegy forintot a tárgyhót
követő hatvan napon belül.

3. A kalkulált díj és a ténylegesen beszállított mennyiség alapján számított díj
különbözeti elszámolása a következő időszak díjelszámolása alkalmával kerül
rendezésre.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014.szeptember 30.

V/13. Mezőberény Város Önkormányzat pályázata a 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján
elérhető forrásokra

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A határozati javaslat
megszavazását kérte, mivel a támogatási rendszer átalakulása miatt a kérelem beadása
szükséges.

Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága
véleménye szerint is be kell nyújtani a pályázatot, nyerni lehet vele. Tudható-e mekkora
összegről van szó?

Siklósi István polgármester 50-60millió Ft közötti összegről számolt be, a pénzügyi osztály
még dolgozik a pályázat etkészítésén, amit a holnapi nap folyamán be kell nyújtani.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

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

375/2014.(IX.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról ás a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázható forrásokra.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására. Továbbá utasítja az érintett vezetőket a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014.szeptember 30.
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V/14 Egyéb bejelentés

Siklósi István polgármester a 4 éves ciklus utolsó ülésének befejezéseként megköszönte a
képviselőknek, bizottsági külsős tagoknak a végzett munkáját, megköszönve a hivatal,
intézmények dolgozóinak segítségét. Sikereket kívánt mindenkinek a választásokhoz is.
Bejelentette, hogy a következő testület joga lesz, mikorra hívja össze az alakuló ülését, de
október 23-án 10 órára ünnepi testületi ülés van tervezve.

Megköszönte a figyelmet, a nyílt ülést bezárta. A képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző




