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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 1-jén

megtartott üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,

Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi

Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor, Oreg István képviselők.

Távolmaradt az ülésről Borgula Györgyné képviselő (távolmaradásának okát

bejelentette).

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

érdeklődők.

Siklósi István polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, megjelenteket, a Kábel TV nézőit.

Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő

testület tagjai közül 11 lő jelen van az ülésen.

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

Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette. A kiküldött anyagtól eltérően a

zárt ülésen további két bejelentést -Mezőberény, térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése,

valamint Geotermikus kisérőgáz hasznosítására mikro gázerőmű tervezése- kért tárgyalni

sürgőssége miatt.

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

417/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

fogadja el:
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 299/2013.(VI.24.)sz., 439/2013.(X.28.)sz., 257/2014.(VI.30.)sz.,

288/201 4.(VII. 1 7.)sz., 296/201 4.(VII. I 7.)sz., 346/201 4.(D(. 15 .)sz., 355/201 4.(IX.29.)sz.,

356/201 4.(IX.29.)sz., 361/2014.(LX.29.)sz., 362/2014.(IX.29.)sz., 363/2014.(D(.29.)sz.,

364/201 4.(1X.29.)sz., 365/201 4.(IX.29.)sz., 366/201 4.(IX.29.)sz., 369/201 4.(D(.29.)sz.,

372/201 4.(1X.29.)sz., 375/201 4.(IX.29.)sz., 376/201 4.(D(.29.)sz., 377/201 4.(D(.29.)sz.,

382/20 14.(X.22.)sz., 395/2014.(XI. 10.)sz., 397/2014.(XI. 10.)sz., 400/2014.(XI. 10.)sz.,

402/201 4.(XI. 10.)sz., 403/201 4.(XI. 1 0.)sz., 404/201 4.(XI. 10.)sz., 405/201 4.(XI. 1 0.)sz.,

407/2014.(XI. 10.)sz., 408/20l4,(XI.10.)sz., 409/2014.(XI. 10.)sz., 41 1/2014.(XI.10.)sz.,

412/2014.(XI. 10.)sz., 413/2014.(XI.10.)sz., 414!2014.(XI.10.)sz. 415!2014.(XI. 10.)sz. lejárt

határidejű határozatok végrehajtásáról.
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11/2. Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok Koncepciója, Mezőberény VárosIfjusági Koncepciója, Mezőberény Város Sportkoncepciója, Mezőberény VárosKulturális Koncepciójának érvényben tartása
11/3 ‚Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

III.! Mezőberény Város Onkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének V. módosításaIII/l. intézményi átcsoportosítások
111/2. átcsoportosítások
111/3. rendeletmódosítás

IV.! Bejelentések
IV/l. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatásárakiírt pályázat 2015.
IV/2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
IV/3. Hir6.hu alolda üzemeltetési ajánlat
IV/4. A helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet módosítása
IV/S. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának

véleményezése
IV/6. Gyermekétkeztetés térítési díjábó 1 adható kedvezmények felülvizsgálata —rendeletmódosítás
IV/7. Etkeztetési térítési díjak felülvizsgálata
IV/8. Arpád utcai légoltalmi sziréna cseréje
IV/9. Lakások átminősítése miatti rendeletmódosítás
IV/l 0. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásfelülvizsgálata
IV/ii. Mezőberényi Altalános Iskola Delegálás kérése az Iskolaszékbe és IntézményiTanácsba
IV/l 2. Atcsoportosítások
IV/l 3. Onkormányzat és intézményei dolgozóinak cafeteria és egyéb juttatása
IV/14. Egyéb bejelentés

V.! Zárt ülés
V/l. 689. brsz-ú ingatlan kijelölése értékesitésre
V/2. Mezőberényi Altalános Iskola tanulóinak Arany János Tehetséggondozó

Programjában való részvétele
V/3. Mezőberény, térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése (sürgősséggel)
V/4. Geotermikus kisérőgáz hasznosítására mikro gázerőmű tervezése (sürgősséggel)V/S. Egyéb bejelentés

I.! napirend

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

Dr. Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a november 1 0-i zárt ülésen hozott határozatot.

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

418/201 4.(XII.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. november 10-i zárt ülésenhozott határozat kihirdetését tudomásul vette.
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Tárgy: 1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

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

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb

eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.

II.! napirend

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről

II/l. Beszámoló a 299/201 3.(VL24.)sz.. 439/201 3.(X.28.)sz., 257/2014.(VI.30.)sz.,

288!2014.(VII. I 7.)sz., 296/20l4.(VII. 1 7.)sz., 346/2014.(LX. 1 5.)sz.. 355/2014.(IX.29.)sz.,

356/201 4.(IX.29.)sz.. 361/201 4.(IX.29.)sz.. 362/201 4.(D(.29.sz., 363/201 4.(]X.29.)sz.,

364/201 4.(D(.29.)sz., 365/201 4.(IX.29.)sz., 366/2014.(IX.29.)sz., 369/20 l4.(IX.29.)sz.,

372/201 4.(IX.29.)sz.. 375/2014.(D(.29.)sz.. 376/2014.(1X.29.)sz.. 377/20 14.(1X.29.)sz,,

382/20 14.(X.22.)sz.. 395/2014.0(1.1 0.)sz., 397/2014.0(1.1 0.)sz.. 400/201 4.(XI. 1 0.)sz.,

402/201 4.(XI. 10.)sz.. 403/2014.0(1.1 0.)sz., 404/2014.0(1.1 0.)sz., 405/2014.0(1. l0.)sz.,

407/201 4.(XJ. 1 0.)sz., 408/2014.0(1.1 0.)sz., 409/201 4.(XI. 1 0.)sz., 411/2014.0(1.1 0.)sz..

412/2014.(XI. 10.)sz., 413/2014.(XI. l0.)sz., 414/2014.(XI. l0.)sz. 415/2014.0(1. 10.)sz. lejárt

határidejű határozatok végrehajtásáról.

Siklósi István polgármester a 35 db tudomásulvételt igénylő beszámoló elfogadását

szavazásra bocsátotta, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről.

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

420/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 299/2013.(VI.24.)sz.,

439/2013 .(X.28.)sz., 257/201 4.(VI.30.)sz., 288/201 4.(VII. 1 7.)sz., 296/201 4.(VII. I 7.)sz.,

346/201 4.(IX. 1 5.)sz., 355/2014.(IX.29.)sz., 356/2014.(IX.29.)sz., 361/2014.(IX.29.)sz.,

362/201 4.(IX.29.)sz., 363/201 4.(IX.29.)sz., 364/201 4.(IX.29.)sz., 365/201 4.(IX.29.)sz.,

366/201 4.(IX.29.)sz., 369/201 4.(IX.29.)sz., 372/201 4.(IX.29.)sz., 375/201 4.(IX.29.)sz.,

376/201 4.(IX.29.)sz., 377/201 4.(IX.29.)sz., 382/201 4.(X.22.)sz., 395/201 4.(XI. 1 0.)sz.,

397/201 4.(XI. 1 0.)sz., 400/20 1 4.(XI. 1 0.)sz., 402/20 1 4.(XI. 1 0.)sz., 403/20 1 4.(XI. 1 0.)sz.,

404/2014. (XI. 1 0.)sz., 405/2014. (XI. 1 O.)sz., 407/201 4.(XI. 1 0.)sz., 408/201 4.(XI. 1 0.)sz.,

409/201 4.(XI. 1 0.)sz., 41 1/2014.(XI. 1 0.)sz., 412/2014.(XI. 1 0.)sz., 41 3/2014.(XI. 1 0.)sz.,

414/2014.(XI. 1 0.)sz. 415/2014.(XI. 10.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló

beszámolót elfogadja.
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1112. Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok Koncepciója Mezőberény Város Ifjusági
Koncepciója. Mezőberény Város Sportkoncepciója. Mezőberény Város Kulturális
Kcióánéiyénbenása

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 2014-ig
érvényesek a megnevezett koncepciók, ezeket 1 hónap alatt nem lehet már módosítani, arra
kérik a képviselő-testületet, tartsa érvénybe a koncepciókat, amíg a felülvizsgálatuk meg nem
történik.

Siklósi István polgármester a határozati javaslatot azzal bocsátotta szavazásra, hogy
határidőként 2015. december 31. kerüljön meghatározásra.

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

47j4,XII.f1.sz.jatározat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Nemzetközi
Kapcsolatok Koncepció, Mezőberény Város Kulturális Koncepció, Mezőberény Város
Ifjúsági Koncepció, Mezőberény Város Sport Koncepció dokumentumokat a módosítások
elfogadásáig érvényben tartja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015.XII.31.

11/3 .Beszámo ló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke a bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntését ismertette az írásos kimutatás szerint.

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság az októberi
választás után megszűnt, a még megtett intézkedéseit tartalmazza a táblázat. A felhasználás
teljesítése 48,4%-os volt október 31-ig. A polgármester által hozott döntésekből kitűnik, hogy
46,2%-os a rendelkezésre álló forrás felhasználása. A legalacsonyabb teljesítés a kamatmentes
kölcsön tekintetében, a legmagasabb felhasználás a gyógyszertámogatásokról szóló eseti
jellegű önkormányzati segélyeknél került felhasználásra. Kérte a beszámolók elfogadását.

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

422/201 4.(XII.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta.
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UbLend

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének V. módosítása

III/l. intézményi átcsoportosítások

Siklósi István polgármester kérte, hogy a rendelet módosítása érdekében először az

intézményi átcsoportosításokról történjen meg a döntés. Három intézmény —Városi

Közszolgáltató Intézmény, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Orlai Petrics Soma

Kulturális Központ- adott be módosítási kérelmet, melyek elfogadását a Pénzügyi, Gazdasági

Bizottság elfogadásra javasolta.

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

423/2014.(XII.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat változásról

rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

módosításokkal egyetért:
A.)
4.cim Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
066020-0 kormányzati funkció
Működési bevételek 7B4/
AHT-n belülre ill.kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei,

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1B403/előirányzatát megemeli 8500 e Ft-tal

Egyéb működési bevételek /B410/ előirányzatát megemeli 120 e Ft-tal.

és ezzel egyidejűleg:
066020-0 Kormányzati funkción

Dologi kiadások /K3/,
Dologi kiadások előirányzatát megemeli K3 11 300 eFt

K312 2000 eFt
K331 ll8OeFt
K332 340 eFt
K335 3600 eFt
K336 700 eFt
1(355 500 eFt

B.)
4.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
013350-0 kormányzati funkció
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti K334 30709 eFt

1(351 8291 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre előirányzat megemeli
K83 39000 eFt

Felelős: Siklósi István polgármester
Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselő-testület II igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

424!2014.(XIl.0l .)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi elő irányzat
átcsoportosításokról rendelkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:
Közfoglalkoztatási létszám: A 2014. költségvetési évben átlagosan teljes munkaidőre
átszámítva 13,49 fő közfoglalkoztatott alkalmazására kerül sor, a betervezett 12,57 ui5höz
képest. Ezen szakfeladaton + 0,92 fó előirányzat módosítást a Képviselő Testület engedélyezi.
Működési bevételek JB402/ előirányzatát megemeli: 250 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +250 E Ft ‚‘Ej. emelése!
Működési bevételek tB408/ előirányzatát csökkenti: 250 E Ft
Kamatbevételek, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -250 E Ft /Ej. csökkentése!
Működési bevételek 7B402/ előirányzatát megemeli: 1260 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +1 260 E Ft /Ei. emelése!
Működési bevételek /B406/ előirányzatát csökkenti: 1260 E Ft
Kiszámlázott AFA bev., Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
107051 kf.: -1260 E Ft !Ei. csökkentése!
Működési célú támogatások JB 16/ előirányzatát megemeli: 4200 E Ft
Elkül. áll. pénzalapok, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
072111 kf.: +4200 E Ft !Ei. emelése!
Működési célú támogatások /B16! előirányzatát csökkenti: 4200 E Ft
Közp. kts. vet, szerv bev., Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
072111 kf.: -4200 E Ft !Ei. csökkentése!
Működési c. átvett périzeszközök!B63! előirányzatát megemeli: 1852 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +1 852 E Ft i’Ei. emelése!
Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli: 1500 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +1500 E Ft /Ei. emelése!
Szakmai tevékenységet seg. szolg. /K336! előirányzatát megemeli: 825 E Ft
Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +825 E Ft tEj. emelése!
Működési bevételek /B410! előirányzatát csökkenti: 2527 E Ft
Egyéb műk. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -2527 E Ft !Ei. csökkentése!
Működési célú támogatások (B16! előirányzatát megemeli: 3500 E Ft
Elkül. áll. pénzalapok, Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102030 kf.: +3500 E Ft ‚‘Ej. emelése!
Működési célú támogatások /B1 6! előirányzatát csökkenti: 3500 E Ft
Helyi önkorm. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102030 kf.: -3500 E Ft !Ei. csökkentése!
Informatikai eszközök beszerzése !K63/ előirányzatát megemeli: 457 E Ft
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Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +457 E Ft íEi. emelése!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése !K64/ előirányzatát csökkenti: 457 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -457 E Ft lEj. csökkentése!
Szakmai anyagok beszerzése /K31 1/ előirányzatát megemeli: 400 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +350 E Ft /Ei. emelése!
072420 kf: +50 E Ft !Ei. emelése!
Arubeszerzés LK3 13! előirányzatát csökkenti: 400 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -350 E Ft !Ei. csökkentése!
072420 kf.: -50 E Ft !Ei. csökkentése!
Karbantartási szolgáltatások 1K334! előirányzatát megemeli: 450 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
104030 kf.: +450E Ft !Ei. emelése!
Közvetített szolgáltatások !K335! előirányzatát csökkenti: 450 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
104030 kf.: -450 E Ft !Ei. csökkentése!
Egyéb szolgáltatások ‚‘1(337! előirányzatát megemeli: 2200 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +2200 E Ft tEi. emelése!
Közüzemi díjak adó /K331! előirányzatát csökkenti: 2200 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -2200 E Ft /Ej. csökkentése!
Igzgatás kiadási etőirányzatainak felosztása:
Személyi juttatások 11(1! előirányzatát megemeli: 11441 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +58 15 E Ft /Ei. emelése!
107053 kf.: +94 E Ft ‚‘Ei. emelése!
101222 kf.: +425 E Ft ‚‘Ej. emelése!
072420 kf.: +243 E Ft ‚‘Ej. emelése!
072450 kf.: + 120 E Ft /Ej. emelése!
072410 kf.: +187 E Ft /Ei. emelése!
107054 kf.: +446 E Ft !Ei. emelése!
104042 kf.: +399 E Ft fEi. emelése!
104030 kf.: +1412 E Ft tEj. emelése!
074031 kf.: +1204 E Ft !Ei. emelése!
102030 kf.: +392 E Ft tEj. emelése!
10705 1 kf.: +33 E Ft /Ei. emelése!
107052 kf.: +257 E Ft fEj. emelése!
072111 kf.: +114EFtJEi.emelése!
041232 kf.: +300 E Ft !Ei. emelése!
Személyi juttatások !Kl! előirányzatát csökkenti: 11441 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf.: -11441 E Ft ‚‘Ei. csökkentése!
Szociális hozzájárulási adó !K2! előirányzatát megemeli: 3429 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +1743 E Ft iEi. emelése!
107053 kf,: +28 E Ft ‚‘Ej. emelése!
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101222 kf.: +127 E Ft ‚‘Ej. emelése!
072420 kf.: +73 E Ft tEj. emelése!
072450 kf.: +36 E Ft lEj. emelése!
072410 kf.: +56 E Ft tEj. emelése!
107054 kf.: +134 E Ft !Ei. emelése!
104042 kf.: +120 E Ft ‚‘Ei. emelése!
104030 kf.: +423 E Ft /Ej. emelése!
074031 kf: +361 E Ft (Ej. emelése!
102030 kf.: +117 E Ft/Ej. emelése!
107051 kf: +10 E Ft ‚‘Ei. emelése!
107052 kf.: +77 E Ft (Ej. emelése!
072111 kf.: +34 E Ft (Ej. emelése!
041232 kf.: +90 E Ft (Ej. emelése!
Szociális hozzájárulási adó (K2Í előirányzatát csökkenti: 3429 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf.: -3429 E Ft (Ej. csökkentése!
Dologi kiadások /K3! előirányzatát megemeli: 1540 E Ft
Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +943 E Ft ‚‘Ej. emelése!
107053 kf.: +20 E Ft (Ej. emelése!
101222 kf.: +28 E Ft (Ei. emelése!
072420 kf.: +21 E Ft fEi. emelése!
072450 kf: +34 E Ft /Ei. emelése!
072410 kf: +8 E Ft !Ei. emelése!
107054 kf.: +120 E Ft tEj. emelése!
104042 kf.: +25 E Ft !Ei. emelése!
104030 kf: +145 E Ft ‚‘Ej. emelése!
074031 kf.: +12 E Ft (Ej. emelése!
074032 kf.: +15 E Ft JEi. emelése!
102030 kf.: + 10 E Ft ‚‘Ej. emelése!
107051 kf: +118 E Ft !Ei. emelése!
107052 kf: +7 E Ft (Ej. emelése!
072111 kf.: +34E Ft/Ej. emelése!
Dologi kiadások !K3! előirányzatát csökkenti: 1540 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf: -1540 E Ft ‚‘Ej. csökkentése!
Beruházási kiadások !K6! előirányzatát megemeli: 25 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +18 E Ft/Ej. emelése!
072450 kf: +1 E Ft ‚‘Ej. emelése!
104030 kf.: +3 E Ft (Bi. emelése!
107051 kf.: +2 E Ft (Fi. emelése!
072111 kf.: +1 E Ft /Ej, emelése!
Beruházási kiadások (K6! előirányzatát csökkenti: 25 E Ft
Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
107054 kf,: -25 E Ft (Fi. csökkentése!
Egyéb szolgáltatások (K337! előirányzatát megemeli: 500 E Ft
Kormányzati funkció szerinti n’zegbontás:
102021 kf,: +500 E Ft (Fi. emelése!
Közüzemi díjak adó (K3 31! előirányzatát csökkenti: 500 E Ft
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Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf: -500 E Ft /Ej. csökkentése!

Kiküldetések kiadási /K341/ előirányzatát megemeli: 250 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: +250 E Ft /Ei. emelése!
Közüzemi díjak adó !K331! előirányzatát csökkenti: 250 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -250 E Ft tEj. csökkentése!

Táppénz hozzájárulás kiadási !K2/ előirányzatát megemeli: 40 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:

107054 kf: +40 E Ft !Ei. emelése!
Személyi juttatások /K1 1! előirányzatát csökkenti: 40 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:

107054 kf.: -40 E Ft /Ej. csökkentése!

Egészségügyi hozzájárulás kiadási !K2! előirányzatát megemeli: 80 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +80 E Ft !Ei. emelése!
Szociális hozzájárulási adó /K2! előirányzatát csökkenti: 80 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -80 E Ft /Ei. csökkentése!
Munkáltatót terhelő SZJA kiadási /K2! előirányzatát megemeli: 80 E Ft

Kormányzatifunkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +80 E Ft !Ei. emelése!
Szociális hozzájárulási adó tK2! előirányzatát csökkenti: 80 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -80 E Ft tEj. csökkentése!
Felelős: Siklósi István polgármester,

Kovács Edina igazgató
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

425!2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokkal

egyetért:
Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése:

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

- 041233 kormányfunkció adatainak megemelése

Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16 472. eFt

(Elkülönített államipénzalapoktól B 16)

Személyi juttatások /K1/KOT! megemelése: 416. eFt

(Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ki 101)

Munkaadókat terhelő adók /K2/KÖT! megemelés 56. eF t

(Szoc.hozzáj.adó)
- 082092 kormányfunkció adatainak megemelése

Mííködési célú átvett pénzeszköz megemelése Bő 200. eFt

(Egyé vállalkozástól átvett pénzeszköz B633,)

Dologi kiadások /K3/KOT! megemelése 200. eFt



10

(szakm. szolg.K336, ÁFA K351)
- 082093 Kormányfunkció adatainak megemelése

Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előírónyzat növelése B16: 1.411. eFt
(Fejezeti kez.előir. EU-s programok B163)

Intézményi működési bevételek előirányzat megemelése B4 776. eFt.
(AFA visszatérítés B407)

Dologi kiadások /K3/KOT/ megemelése 2.187. eFt
(Szakm a.K3 11 ‚közü.d,K33 1 ‚szakm. szolg.K336, kiküld.K341 ‚AFA K35 1)

- 082063 kormányfunkció adatainak megemelése
Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16: 600. eFt

(Központi költségvetési szervtől B 16)
Intézményi működési bevételek előirányzat megemelése B4 50. eFt.

(Szolgáltatás B402, Afa B407)
Dologi kiadások /K3/KOT/ megemelése 650. eFt

(Szakm.a.K311, AFA K351)
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

111/2. átcsoportosítások

Siklósi István polgármester az önkormányzati egyéb átcsoportosításokat is kérte megszavazni,
elfogadásuk után lehet a rendeletmódosítást megtenni. A rendelet-tervezetben szerepelnek az
átcsoportosítások. A 6 határozati javaslat elfogadását a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
támogatta.

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

426/2014.(XII.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú elő irányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A 201 4.évben”Mezőberényért”kitüntetéssel járó péiizjutalom, elfogadott lemondásbó 1
keletkezett maradvány,490855- Ft—491.000 (személyi juttatás 387.000,- Ft, járulékok
104.000,- Ft), 2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal: 011130-0 Onkormányzati igazg.
kf.: felhasználását az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete:
A keletkezett bér- és járulék maradványból az Önkormányzat Képviselő-testülete :a
Mezőberény Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület részére. :a „Berényiek voltak, Berényiek
lettek-könyv nyomtatási költségeihez / 1.cím:Városi Onkormányzat: 011130-0 kf/ 491 E Ft
előirányzatot biztosít.
Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyzö,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: 2014. december 15..,illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:

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

900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszárnolása:

Működési célú tartalékok elő irányzat K5 I 2KOT csökkenti: 2250E Ft-tal

s ezzel egyjejie:
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf Onk. igazgatási bev.:
Aru és készletértékesítés ellenértéke/B:401/ONK. ei.-t csökkenti: 2250 E Ft-tal

B.)
I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata, kiadási előirányzatán belül:

084032-0 kf.Civil szervezetek program támogatása.

Onkormányzati tám. biztosításaiEgyéb civil szervezetek,

Városi rendezvény támogatása ei.-át csökkenti: 130 E Ft-tal

KÖT Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások

nyújtása-Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre /K:51 1/:-130 E Ft KOT

084032-O kf.Civil szervezetek program támogatása.

Onkorniányzati tám. bíztosítása:NemzetiségiOnk.-nak és költségvetési

szervének egyéb műk.c.tám. :Egyéb működési célú támogatások

ÁHT.-n belülre:K506/KOT/ :Városi rend.tám: ei.-át megemeli: 50 E Ft-tal

Német Nemzetiségi Onkormányzat részére

-Német nemzetiségi első osztályosok tábora megrendezéséhez.

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.űn.) megemeli: 80 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 70 E Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 10 E Ft-tal

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

Dologi kiadási/K3/ előirányzatát megemeli: 70 E Ft-tal

-Idősek Karácsonya: 35 E Ft

-Légy Te is karácsonyi angyalka: 35 E Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatá.n belül:

Dologi kiadási/K3/ előirányzatát megemeli: 10 E Ft-tal

- Mesélj Nekem: 10 E Ft

C.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata, kiadási előirányzatán belül:

084032-0 kf.Civil szervezetek program támogatása.

Onkormányzati tám. biztosításalEgyéb civil szervezetek,

Onk. nemzetközi kapcs,egyéb külkapcs. támogatása ei.-át csökkenti: 160 E Ft-tal

Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások

nyújtása-Egyéb működési célú támogatások
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államháztartáson kívülre /K:511/:-160 E Ft ÖNKÉNT
084032-O kf.Civil szervezetek program támogatása.
Onkormányzati tám. biztosítása:NemzetiségiOnk.-nak ás költségvetési
szervének egyéb műk:c.tám. :Egyéb működési célú támogatások
AHT.-n belülre:K506 : Onk. nemzetközi kapcs,
egyéb külkapcs tám:ONKENT ei.-át megemeli: 30 E Ft-tal
Német Nemzetiségi Onkormányzat részére
-Testvérvárosi küldöttek,elszármazottak fogadása-gyümö lcsparti
megrendezéséhez.

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

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(irit.fin.) megemeli: 130 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(intSm.) megemeli: 130 E Ft-tal
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

Dologi kiadási/K3/ előirányzatát megemeli: 130 E Ft-tal
- Együtt emlékezzünk, emlék ülés a 25 éves

Mezőberény Város tiszteletére.: 130 E Ft.
Felelős: Siklósi István polgármester,

Kovács Edina igazgató.
Smiriné Kokauszki Erika igazgató
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

428/201 4.(XII.O1 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2014. évi költségvetése:
A)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Települési Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Egyes szociális ás gyermekjóléti fa. tám. /B1 13/KOT megemeli: 1 E Ft-tal

III.3.ja (1) Gyermekek napközbeni ellátása 1 E Ft
018010 kf
ás ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1 E Ft-tal
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1 E Ft-tal
ás ezzel egyidejűleg:
5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadás előirányzatát
(Szakmai anyagok beszerzése // KOT) megemeli: I E Ft-tal

B.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
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900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzatát 1<312 csökkenti: 1.943 E Ft-tal

zeleijűle:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.943 E Ft-tal

5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ngrnli: 1.943 E. Ft-tal

Gyermek étkeztetési tám.
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadás előirányzatát
(Szakmai anyagok beszerzése // KOT) megemeli: 1.943 E Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester
Kovács Edina igazgató,

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

49 i4, XII .()i. sz. határzat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)
1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-0 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni
ellátások,támogatások ONK Atmeneti pénzbeli segély
Szoc.tv 45 (ASZK) ei.-t csökkenti: 1000 E Ft-tal

Onkormányzat által nyújtott nem intézményi ellátások
-Egyéb nem intézményi ellátások./K48/:

104051-0 Gyermekvédelmi pénzbeli ás természetbeni ellátások ÖNK

- intézményi gyermekétkeztetés + egyéb:) ei.-t csökkenti: 500 E Ft-tal

Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(Gyvt.2 1 *)-Családi támogatás/K42/:
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-O Fejezeti ás általános tartalékok elszárnolása:
Működési célú tartalékok elő irányzat K5 1 2KOT megemeli: 1500 E Ft-tal

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

900070-O Fejezeti ás általános tartalékok elszárnolása:
Működési célú tartalékok elő irányzat K5 1 2KOT csökkenti: 2295 E Ft-tal

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

018030-0 Támogatási célú fmanszírozási műv.(intfin.) megemeli: 2295 E Ft-tal

5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolg. bevételi előirányzatá.n belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2295 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
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5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások! KI !előirányzatát: megemeli: 1807 E Ft-tal
Szoc.hozzájárulási adótK2// Ki/előirányzatát: megemeli: 488 E Ft-tal

a I 03!204(II1. 13.) határozat alapján elvont és utólag tévesnek bizonyult Intézmény
finanszírozási előirányzat korrekciója/2013.évi kistérségi normatíva elszámolás!

C.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszárnolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KOT csökkenti: 1500 E Ft-tal
ze1gyjjűle:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1500 E Ft-tal
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1500 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások! Ki/előirányzatát: megemeli: 1181 E Ft-tal
Szoc.hozzájárulási adóíK2/! K1!előirányzatát: megemeli: 319 E Ft-tal
Közfoglalkoztatás Saját forrásához/közel 50%-os mértékű hozzájárulás)
intézmény finanszírozásként.

D.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-O. Város és községgazdálkodás
Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. ÖNKENT
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre.!K88!: ei.-n belül:
Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása.ei-t csökkenti:500 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb
felhalmozási célú támogatások nyújtása.ei-t megemeli:500 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

430!2014.(XII.0l .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

900020-0 kf. Onkormányzatok fi.inkcióra nem sorolható bevételei AHT.-n
kívülről.!Közhatalmi bevételek: bevételi előirányzatán belül,/B3/ KOT

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók:/B33! ei.-át megemeli:43 E Ft-tal
/Vállalkozók komm. adója!
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszárnolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KOT megemeli: 43 E Ft-tal
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B.)
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

01601 0-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai

parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

/Onkormányzati k.v./ /Központi költségvetési szervektől működési

c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n

belülről /B 16/ KOT előirányzatát csökkenti: 182 E Ft-tal

!ÖNK.Kv.!
és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016010-0.-l kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai

parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

/Nemzctiségi k.v./ /Központi költségvetési szervektől működési

c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n

belülről !Bl 6/ KOT előirányzatát megemeli 182 E Ft-tal

!NEMZ.KV: /
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

01601 0-O.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai

parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

!Onkormányzati k.v./KOT
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát csökkenti: 128 E Ft-tal

Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát csökkenti: 36 E Ft-tal

Dologi kiadások !K3!előirányzatát csökkenti: 18 E Ft-tal

016010-0.kf /Onkormányzati k.v.!
és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016010-0.-l kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai

parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

/Nemzetiségi k.v./KOT
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát megemeli: 128 E Ft-tal

Szoc. hozzájár.adó !K2!előirányzatát megemeli: 36 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3!előirányzatát megemeli: 18 E Ft-tal

01 601 0-0-i.kf (Nemzetiségi k.v./

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

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

43 i!2014.(XII.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-tesmlete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Onkormányzata 2014. évi költségvetése:

A.)
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-O kfÖnk. Igazg. tev. Az alpolgármester és a képviselők,

2013. december havi tiszteletdíjával ei csökkentése.KOT

Személyi juttatás/Ki! előirányzatát: csökkenti: 886 E Ft-tal

Önkormányzati képviselők,polgármesterek,közgyűlési elnökök,tagjainak
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juttatásai:A Választott tisztségviselők juttatásai:K121 KÖT ci.
Szoc. hozzájár.adó fK2!előirányzatát: csökkenti: 215 E Ft-tai
Szoc. hozzájárulási adó ci.: -215
011130-O kfÖnk. Igazg. tev.Nem képviselők
2013. december havi tiszteletdíjával ci csökk. KOT.
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát: csökkenti: 106 E Ft-tal
Allományban nem tartozók tisztelet díja: a Munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt:K122 ci.-: -106 E Ft
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát: csökkenti: 26 E Ft-tal
Szoc. hozzájárulási adó ci.: -26
és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatáii belül:
011130-9 kfÖnk. Igazg. tev,jogalkotás. Az alpólgármester és a képviselők,
2013. december havi tiszteletdíjával ci emelése.KOT
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát: megemeli: 886 E Ft-tal
Önkormányzati képviselők,polgármesterek,közgyűlési elnökök,tagjainak
juttatásai:A Választott tisztségviselők juttatásai:K121 KÖT ci.
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát: megemeli: 215 E Ft-tal
Szoc. hozzájárulási adó ci.: +215
011130-9 kfÖnk. Igazg. tev,jogalkotás.Nem képviselők
2013. december havi tiszteletdíjával ci emelés,KOT
Személyi juttatás/K1 előirányzatát: megemeli: 106 E Ft-tal
Allományban nem tartozók tisztelet díja: a Munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban nem Saját foglalkoztatottnak fiz.jutt:K122 ci.-: +106 E Ft
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát: megemeli: 26 E Ft-tal
Szoc. hozzájárulási adó ci.: +26
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

111/3. rendeletmódosítás

Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet egy elírásra, a 2. oldalon 2004. helyett 2014. a
helyes dátum. A bevétel és a kiadási főösszegek egyező mértékben 4.522.886 eFt, az előző
rendelethez képest 153.640 eFt növekedést jelent. Ez a növekmény elsősorban
államháztartáson belülről történő előirányzat módosítások miatt következett be.

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága támogatja a költségvetési rendelet V.
módosítását.

Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy
bizottsága részletesnek, érthetőnek tartotta az előterjesztést. A rendelet-tervezetbe a
képviselő-testület előző döntései, illetve a központi támogatások beépítésre kerültek.
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Siklósi István polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátotta, a rendelet
megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2014.(XII.02. ) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.)

IV.! napirend

Tárgy: Bejelentések

IV/l. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt
pályázat 2015.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a következő
évi pályázati kiírás történne meg azzal a megengedő lehetőséggel, hogy pénzt még nem tud
rendelni mellé a képviselő-testület. A kiirásra azért van szükség, hogy a civilszervezetek
tudjanak készülni a pályázatokra. Az előzőekhez képest nagy változás nincs, a második
forduló beérkezését szabályozó határidő került egy időpontra, korábban ez két alkalmat
jelentett.

Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról
számolt be, tudatva, hogy a pénzügyi keret a következő évi költségvetésben lesz biztosítva.

Siklósi István polgármester reményét fejezte ki, hogy ezekre a területekre biztosíthatóak
lesznek keretek.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért.

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

432!2014.(XII.0l .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi rendezvények támogatására
és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására előterjesztett pályázat kiírását elfogadja és
megbízza az Humánügyi Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a városi honlapon
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valamint a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként a pályázati
kiírás elérhetőségét tegye közzé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánügyi Bizottságot, hogy a pályázati kiírással
kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül végezze el,
majd a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a pályázati
kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítéléséről gondoskodjon, valamint az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testület felé beszámoljon.
Felelős: Körösi Mihály bizottsági elnök
Határidő: értelem szerint

WL2.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző technikai jellegű módosítást kért a testülettől, az alapító okiratban
a számlaszámot szükséges módosítani.

Siklósi István polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

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

433/201 4.(XII.0 1 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak
szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

IV/3. Hír6.hu alolda üzemeltetési aiánlat

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a hírportál nem először keresi meg az
önkormányzatot üzemeltetési szerződés kötése érdekében. Különböző feltételek mellett
biztosítanának 10 alkalommal való megjelentését a városnak honlapjukon. Személy szerint is
egyetért mind három bizottság döntésével, az eddig megjelent Írások nem igazán tükrözték
Mezőberény érdekeit a hírportálon, ráadásul a mezőberényi honlap megfelelő nagy
támogatottságot élvez, sokanolvassák és napra kész az üzemeltetése.

Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerősítette az
elmondottakat, bizottsága megállapította, hogy az ár-érték arány nincs összhangban. Eves
szinten 1 db fotó galériát, illetve írást jelentettek meg a városról, valamint 10 db cikk
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megjelentetésére adtak lehetőséget. A bizottság az 1. sz. határozati javaslatot támogatta, 2015.

évre vonatkozóan nem kíván élni az aloldal működtetésével az önkormányzat.

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi

Bizottság elnöke is arról számolt be, hogy bizottsága az 1. sz. határozati javaslatot támogatta

elfogadásra.

Siklósi István polgármester a bizottsági javaslatok alapján szavazást kért.

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

434/2014.(XII.0l .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Web And Sales Média

Kit — hirő.hu/mezobereny aloldal működtetésére vonatkozó — ajánlatát, de a 2015. évre

vonatkozóan nem kíván élni vele.
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

IV/4. A helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet módosítása

Siklósi István polgármester ismertette, hogy miután a bizottságok változtak a választások után

a rendeletekben is átvezetés szükséges. A helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló

rendeletben az eddig Szociális és Egészségügyi Bizottság helyett a feladatkör átkerül az

Ugyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe. A kibővített

meghívottak köréről is rendelkezés történik.

Öreg István képviselő kérdésként vetette fel, miért az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és

Esélyegyenlőségi Bizottság kapta a feladatot, hiszen a Szociális és Egészségügyi Bizottság

megszűnésévei a Humánügyi Bizottság feladatai körébe tartoznak a szociális ügyek?

Siklósi István polgármester válaszként elmondta, a bizottságok egyenletesebb leterhelése

miatt született a döntés, az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottságnál

szerepel az esélyegyelőség is, a szociálpolitikai kerekasztal feladata minden további nélkül

beletartozhat.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága helyeselte a

döntést, ami nem zárjaki, hogy bizottságok összedolgozzanak. A szociálpolitikai kerekasztal

munkája során sok olyan jogi szabályozás válhat szükségessé, ami inkább az Ugyrendi, Jogi,

Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottsághoz tartozhat.
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Siklósi István polgármester a kérdésfeltevőtől megkérdezte, van-e módosító indítványa?

gIáképviselő nemleges választ adott.

Siklósi István polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, a rendelet
megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
34/201 4.(XII.02.) önkormányzati rendelete

a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 20/2004.(VI.01.) MOK számú rendelet
módosításáról

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)

IV/5. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezése

Siklósi István polgármester elővezette az írásos anyagot. Véleményezésre azért van szükség,
mivel az üzemeltetés kötelezettsége az Onkormányzatnál van, míg a szakmai felügyelet
maradt a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. Bizottsági üléseken módosító
indítványok hangoztak, el.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke bizottsága döntése alapján azzal
kérte a határozati javaslat kiegészítését, hogy „amennyiben az SZMSZ telephelyen való
működésre vonatkozó részei többletköltséget az önkormányzat részére nem keletkeztetnek”.
Az önkormányzatnak azon kívül, hogy véleményezi az SZMSZ-t, más lehetősége nincsen.

Siklósi István polgármester a bizottság által megfogalmazott kiegészítéssel tette fel szavazásra
az SZMSZ véleményezését.

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

435/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 74. (4) bekezdése értelmében a Békési Tagintézmény Mezőberényi
telephelyét működtető önkormányzat, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és
Működési Szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat megfelelőnek tartja, amennyiben az
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SZMSZ telephelyen való működésre vonatkozó részei többietköltséget az önkormányzat

részére nem keletkeztetnek.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

IV/6.Gyermekétkeztetés térítési díjából adható kedvezmények felülvizsgálata —

rendeletmódosítás

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a gyermekélelmezéshez

különböző kedvezményeket lehet igénybe venni, az étkezési térítési díjak csökkentésére van

lehetőség szociális helyzettől függően. Kérelmében az óvodavezető újabb jövedelemhatár

beiktatására élt javaslattal, mivel vannak családok, akik a várható díjemelés

következményeként, néhány forint miatt kikerülhetnek a közétkeztetésből. A bizottságok

üléseiken a %-os kedvezményről hoztak döntést. A módosításokkal szemben indítványozza,

hogy a 150% helyett 160% kerüljön meghatározásra, ezzel is bővítve azok kedvezményezését,

akik a lehetőséggel élni kívánnak.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke ismertette bizottsága által javasolt

rendelet-tervezet módosításait: 1. a.) pontja kerüljön törlésre, a b,) pont a.) pontra módosul, a

nyugdíjminimumhoz mérve, ha. az egy főre jutó jövedelem „NYM 150% felett van, de a 190

%-ot nem haladja meg...” a c.) pont b.) pontra módosul, az „NYM 130% felett van, de a 150

%-ot nem haladja meg.. .“ meghatározással. A változtatás nem nagy mértékben érinti a

költségvetést, viszont a szülőknek nagy segítséget jelentene. A polgármester úr által jelzett %-

os emelés sem jelente hatalmas összeget, viszont a családoknak nagy segítséget jelentene,

Támogatja az indítványt.

Siklósi István polgármester a kedvezmények mértékének módosítását szavazásra bocsátotta az

általa tett indítvány értelmében.

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

436/2014. (XII. 01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

szóló 12/2011. (111.29.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetét

az alábbiak szerint módosítja:
1. a.) pontja törlésre kerül,
a b.) pont a.) pontra módosul, a nyugdíjminimunihoz mérve, ha az egy főre jutó jövedelem

„NYM 160% felett van, de a 190 %-ot nem haladja meg...”
a c.) pont b.) pontra módosul, a nyugdíjminimurnlioz mérve, ha az egy főre jutó jövedelem

„NYM 130% felett van, de a 160 %-ot nem haladja meg. . .“ meghatározással.

IV/7. Étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata

Dr. Földesi Szabolcs jegyző a két rendelet módosításáról számolt be. A gyermekvédelem

helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módösítása az előző döntés értelmében kell,
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hogy megtörténjen. A rendeletalkotás újabb szavazást igényel minősített többséggel. A térítési
díjakat a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója felülvizsgáltatta, a rendelet-tervezet
tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
rendelet-tervezetben az Új bizottság neve került átvezetésre.

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a következő évben a mostani díjakkal szemben még
további emelkedések lehetségesek, élelmiszerlánc-felügyeleti díj kerül bevezetésre. A
kormány intézkedéseiben bízva, talán a gyermekek jobb helyzetbe fognak kerülni, nem csak a
hétközi meleg étkezéssel való ellátásban, hanem a hétvégi étkezés igénybevételére is. A
pénzügyi problémánál nagyobb gond lehet, hogy a következő évre különböző, a magyar
étkezési szokástól eltérő füszerekre és alapanyagokra építkező élelmezést kell megvalósítani a
menzákon. Ahhoz, hogy ne kelljen kidobni az újfajta ételt, talán engedni kellene a szigorú
előírásokból, még akkor is, ha az egészség védelmében hirdetik. Elgondolkodtató, hogy ez
ügyben kezdeményezés fogalmazódjon meg.

Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiegészítve az
elmondottakat, kifejtette, hogy a 2015. január 1-jén hatályba lépő egészségügyi rendelet
kapcsán szükséges a módosítás. A térítési díj növekedés nagymértékben a nyersanyag
minőségének javulását fogja eredményezni, így arányosan a rezsi díj csökken az előállítás
költségében. Az új élelmezés megszokása az idősek esetében még nehézkesebb lesz.
Várhatóan az idősek otthonában ellátottak érdekében a szociális intézmények vezetői a
minisztériumban lobbiznak annak érekében, hogy az időseknél ne legyenek szigorúak az
előírások.

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke elmondta, bizottsága részéről
megfogalmazódott, hogy a szülőkre a lehető legkisebb terhet próbálja a testület hárítani a
térítési díjemeléssel. A kormány elgondolása helyes, de fontos, hogy a bevezetése
fokozatosan történjen.

Barna Márton képviselő reményét fejezeti ki, hogy az ötszöri étkezés bevezetése miatt nem
lesz szükség további díjemelésre.

Nagy Sándor képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, értelmezésük
alapján nem kötelező az ötszöri étkezés megrendelése, biztosítása a bentiakásos
intézményekben szükséges.

Siklósi István polgármester az előző bejelentés határozata, és az előterjesztés értelmében a két
rendelet módosítását szavazásra bócsátotta. Rendeletalkotáshoz minősített többségi (7 igen)
szavazat szükséges.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
35/2014. (XII .02.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
I 8/2008.(V.26.) MOK számú rendelet módosításáról

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
36/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 .(III.29.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)

IV/8. Árpád utcai légoltalmi sziréna cseréje

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A Pénzügyi Gazdasági

Bizottság támogatta a határozati javaslatot, az elromlott szirénát cserélni szükséges, a

legkedvezőbb ajánlat szerinti forrás biztosításával. Az Új eszközöket a katasztrófavédelem

biztosítja, az önkormányzat a munkadíjat állja.

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

437/201 4.(XII.01 .sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy az Arpád utcai

motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrást, 200.000 Ft + Afa 254.000 Ft-ot

biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartaléka terhére, és felhatalmazza a Polgármester

urat a vállalkozási szerződés aláírására a Papp-Papp Villszer Kfi;-vel.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

IV/9. Lakások átminősítése miatti rendeletmódosítás

Dr. Földesi Szabolcs jegyző beszámolt arról, hogy a bérlakások helyzetét, státuszait a Városi

Közszolgáltató Intézmény átvizsgálta, és három bérlakást szeretne más kategóriába sorolni,

indokait a javaslatuk részletesen tartalmazza.

Siklósi István polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. Á rendelet

megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
37/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2012.(I.3 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.)

IV/l 0. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Dr. Földesi Szabolcs jegyző elővezette, hogy a települési és a nemzetiségi
önkormányzatoknak (cigány, német, szlovák) együttműködési megállapodást kell létesíteniük.
A némett és a szlovák önkormányzat esetében ez korábban is megvolt, hiszen ők
folyamatosan működő önkormányzatok, a cigány önkormányzat viszont az elmúlt másfél
évben nem működött. A megállapodások a törvényi minimumát tartalmazzák annak az
együttműködésnek, hogy a település önkormányzat mit tud biztosítani a nemzetiségi
önkormányzatok működéséhez. A nemzetiségi önkormányzatok felülvizsgáltak és részükről a
beterjesztett változatokat elfogadásra alkalmasnak tartják.

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke bizottsága részéről támogatandónak tartotta a megállapodások megkötését
azzal a kiegészítéssel, hogy a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat üléseire az
önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 15. sz. tanácskozóját biztosítja.

Siklósi István polgármester jelezte, az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esétyegyenlőségi
Bizottság pontosítása megtörtént, eredeti előterjesztésként kezelve a három határozati javaslat
elfogadását kérte.

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

438/201 4.(XII. 01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete és a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja, a 2012.
évben megkötött együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza
Siklósi István polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

439/201 4.(XII.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati

Képviselő-testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény közötti,

304/2012.(VI. 12.) sz. határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás módosítását,

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást az

előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttműködési

megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

együttműködési megállapodásnak az aláírására.
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

440/2014.(XH.0l .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati

Képviselő-testülete és a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti,

305/201 2.(VI. 12.) sz. határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás módosítását,

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást az

előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttműködési

megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

együttműködési megállapodásnak az aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

IV/ii. Mezőberényi Általános Iskola Delegálás kérése az Iskolaszékbe és Intézményi

Tanácsba

Siklósi István polgármester a Humánügyi Bizottság javaslatát kérte elfogadni a két határozati

javaslat értelmében. Az önkormányzatnak törvényi lehetősége, hogy delegáljon a

szervezetekbe képviselőt.

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

441/201 4.(XII. 01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Altalános Iskola

Iskolaszékébe Körösi Mihály képviselőt delegálja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint
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A képviselő-testület 11 igen szav.azattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

442/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Altalános Iskola
Intézményi Tanácsba 3 főt, Siklósi István polgármestert, Szekeres Józsefné alpolgármestert és
Barna Márton képviselőt delegálja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

IV/l 2. Átcsoportosítások

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az átcsoportosításon belül az
egyik a polgármesteri hivatal és az önkormányzat vonatkozásában értendő. A hivatalnál lévő
Opel személygépkocsi cseréje történne meg egy modernebb, új gépkocsi vásárlással.
Előreláthatólag az Opel árának beszámításával, értékbecslés történt 2.O79eFt értékben,
végösszege 1 millió Ft kiadást sem jelente. A technikai lebonyolítást tartalmazza az
átcsoportosítás.

Harmati László képviselő rákérdezett, hogy nem a hivatal, hanem a polgármester személyes
használatú gépjárműjéről van szó?

Siklósi István polgármester igen választ adott, a hivatalnak Ford típusú gépjárműve van.

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

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

443/2014.(XII.O1 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoporto sításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámo lása:
Működési célú tartalékok elő irányzat K5 1 2KOT csökkenti: 1500 E Ft
tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1500 E Ft-tal
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5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. bevételi előirányzatán belül:

018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(intfin.) megemeli: 1500 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások! Ki/előirányzatát: megemeli: 1181 E Ft-tal

Szoc.hozzájárulási adó/K2// KI/előirányzatát: megemeli: 319 E Ft-tal

Közfoglalkoztatás saját forrásához/közel 50%-os mértékű hozzájárulás)

intézmény finanszírozásként.

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

- 066020-40. Város-, községgazdálkodás

Werikcheim- Fejérvái kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb.!

előirányzatát: csökkenti: 3000 E Ft-tal

ONKENTES, INGATLAN felújításalK7l/

Változás: - 2000 E Ft(-2000 E Ft,0 E Ft,-2000 E Ft)

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fm.) megemeli: 3000 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3000 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-9 Onk. igazgatási tev.,jogalkotás

gépjármű beszerzése/KÖT!
Beruházások/K6/ előirányzatát megemeli: 6000 E Ft-tal

Ezen belül megemeli:
Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése:/K64/ KOT ci. -t: +4724 E Ft.-tal

A Beruházási célú előz. felsz. Afa K67 KOT ei.-t: +1 276 E Ft.-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011 130-0.kf. Onk. igazgatási tev. KOT

Dologi kiadások tK3/előirányzatát csökkenti: 3000 E Ft-tal

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatáso

Egyéb szolgáltatások!K337/ KOT -3000 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

IV/l 3. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafeteria és egyéb juttatása

Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület 2014. évi

költségvetésben első félévre biztosította az intézményeknél a dolgozónkénti havi 8.000,-Ft/hó

cafeteria juttatást, amelyet szükséges fél év befejeztével felülvizsgálni, és amennyiben a

lehetőségek adottak, megtalálva a fedezetet, kifizetések lesznek év végén. Az intézményeket

Végig kérdezve, négy esetében a megképzett pénzmaradvány fedezetet biztosít 6 havi

összegre, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál mindössze 3 hónapra van meg a

fedezet. A Polgármesteri Hivatalnál mivel cafeteria juttatás már nem lehetséges, háromszori

ajándékutalvány kifizetését engedélyezze a képviselő-testület. Osszesen 274 munkavállalót

érintene a juttatás, nagyságrendje 1 5 millió Ft.
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képviselő felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztésben igen, de a határozatijavaslatban nem szerepelnek azok az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivataliközalkalmazottak, akiknek jár a cafeteria. Személy szerint az előterjesztésben a dotáció Szóhelyett a cafetéria juttatás kifejezést használta volna, de magát a cafetéria juttatást támogatja.

Siklósi István polgármester megköszönte a határozati javaslathoz tett észrevételt, ki kellegészíteni.

j!jalln képviselő kihangsúlyozta, amiért csak 3 havi juttatást tud a VárosiHumánsegítő és Szociális Szolgálat biztosítani, nem feltétlenül a rossz gazdálkodásábóladódik, a költségvetési keretek is befolyásolták. Emiatt viszont pont a szociális ágazatban,ahol szinte minimálbérért, három műszakban dolgoznak, méltatlannak tartja, hogy nemkapnak 6 havi juttatást, mint más intézményben. Méltányolni kérné a testülettől.

Siklósi István polgármester az igazságosságot nehezen kivitelezhetőnek tartotta, volt olyanidőszak, amikor a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat lényegesen több jutalmat tudottkiosztani, mint a többi intézmény. Erre hivatkozva mondta az igazgatónő, hogy a többiintézmény kapja meg a teljes összeget, ha náluk nincs is lehetőség rá. Az Önkormányzatnakjelenleg nincs forrása ilyen juttatásra. A 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázhatóforrásokra beadott pályázatról még mindig nem született döntés, azonban a hét folyamán aMAK-hoz le kell jelenteni a juttatást, különben a következő évi költségvetést terhelné.

Kovács Edina képviselő a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, a2014-es költségvetésükből a kistérségi kiegészítő normatíva hiányzott, kevesebb államitámogatásból kellett gazdálkodniuk, év elején az önkormányzat részéről a költségvetéskészítésekor is erős megszorítás érte az intézményt. Kintiévőségeikhezés remélhetőleg ebbenaz évben még pályázati pénzhez is hozzá tudnak jutni. Ezek ismeretében vállalta beintézménye a 3 havi juttatást: Támogatja, hogy ne legyen egységes a kifizetés intézményekrenézve, aki ki tudta gazdálkodni a 6 havit, fizesse ki dolgozóinak.

Barna Márton képviselő véleménye szerint legyen rászorítva az intézmény, hogy találjonmegoldást 6 havi juttatásra megnövelni a dolgozók kifizetését.

Siklósi István polgármester leszögezte, az intézmény nem tud több pénzt előteremteni. Ez évfebruárjában a képviselő-testület az intézménynek az általa benyújtott költségvetéséhez képest24 millió Ft-ot nem adott oda.

Körösi Mihály képviselő megerősítette, hogy a szociális ágazatban dolgozók ismegérdemelnék a magasabb juttatást, de arról sem ők sem az igazgató asszony nem tehet.hogy így alakult a költségvetésük. A képviselő-testületnek más esetekben is kellett hozniszigorú döntéseket, természetesen nem elvetve azt a lehetőséget, hogy amennyiben mód éslehetőség van a juttatás kiegészítésére, tegye meg.
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I.! Mezőberény város 2015. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása, bár inkább csak
elvekről lehet egyeztetni. 2.! A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása.
A munkatervhez javaslatot kért a képviselőktől, lakosságtól.
Kiemelte, hogy többen jelezték szóban és írásban is, hogy az utakon különböző korlátozási
technikai dolgokat kellene megtenni, p1. 30 km-es tábla kihelyezése a Budai Nagy Antal utcán
és egyéb helyeken. Ezeket úgy lehet egyesíteni, hogy 2015-ben a közlekedési koncepciót felül
kell vizsgálni, a közvilágításról, járdafelújításról is dönteni szükséges.

Megköszönte a figyelmet, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen
folytatják a munkát.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző
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Siklósi István polgármester megjegyezte, személy szerint olyan javaslattal élt, hogy minden
intézmény csak annyit kapjon, amennyit a legkevesebbet adni tudó biztosít. Különböző
egyeztetések után jutottak a határozati javaslat előterjesztésére.

Kovács Edina képviselő a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója az
elmondottakhoz hozzáfűzte, nem szeretné, hogy olyan gondolata támadna valakinek, hogy az
intézmény gazdálkodása miatt nincs pénz 6 havi cafeteriára. A 2013. évi költségvetéshez
képest 34 millió Ft-tal kevesebbel gazdálkodhattak az elvonások miatt, jó, ha egyáltalán 0-s
kimenetellel az évet meg tudják oldani. Köszönet a testületnek, hogy egyáltalán cafeteria
juttatásban részesíthetik dolgozóikat az intézmények.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester Öreg István képviselő módosításával
bocsátotta szavazásra a határozati javaslatot.

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

4i4.Q1.sz.határzat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő Testülete engedélyezi a fenntartott intézmények
tekintetében a 2014. évi intézményi költségvetésükben 2014. október 31-ig keletkezett
intézményi bér- és járulék-, valamint dologi maradványok terhére az előterjesztésben
meghatározott adatok szerint a Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, a Városi
Közszolgáltató Intézmény, Mezőberény Ovodai Intézménye, valamint az Onkormányzat
tekintetében maximum 6 hóra, 8.000,- Ft/fő/hó, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
tekintetében maximum 3 hóra, 8.000,- Ft/fő/hó összegű cafetéria juttatás és járulékainak
kifizetését, illetőleg az ehhez esetlegesen szükséges átcsoportosítások 1végzését.
Továbbá a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, háromszor 10.150 Ft
ajándékutalvány és járulékai kifizetését engedélyezi munkavállalóriként, szintén a keletkezett
maradvány terhére.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az illetékes vezetőket a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Kissné Wagner Mária, Kovács Edina, Nagy Sándor, Smiriné Kokauszki Erika
intézményvezetők

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2014. december 5.

IV/14. Egyéb bejelentés

Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következő képviselő-testületi ülés december
22-én közmeghallgatással indul. Témája a 2015. évi költségvetés elvei. Az ülés főnapirendje:


