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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 11-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 

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, képviselık. 

 
     Távolmaradt képviselı: Nagy Sándor (távolmaradását bejelentette)         
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, szakértıként Szvitán Zoltán pénzügyi 
osztályvezetı, valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket. Megállapította, hogy a 
rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai 
közül 11 fı jelen van. A rendkívüli ülés összehívásának indoka, hogy a 2013. évi költségvetés 
összeállítása érdekében egyeztetés szükséges. Továbbá elıterjesztésre került a IV. sz. 
háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátására szerzıdés megkötése, valamint 
Mezıberény város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása. Döntést kér 
hozni, sürgıssége miatt, székely zászló kérdésében, mivel több helyrıl érkezett megkeresés, 
tájékoztatást ad az evangélikus egyházzal megkötött szerzıdésmódosítás fejleményeirıl, 
naperımő kialakításáról, valamint a városháza elıtti fák kivágásáról 
 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, hogy a székely zászló kihelyezésérıl miért most dönt 
a testület, szimbolikus jelentısége miatt a Kábel TV-nek közvetítenie kellene.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, megkeresés érkezett a megyei önkormányzattól, a helyi 
erdélyi körtıl is az ügyben, a rendes testületi ülésen csak február végén tudna állást foglalni a 
testület.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke napirend 
elıtt tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a képviselık vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek 
eleget tettek. Mindenki hiánytalanul leadta, így mindenki gyakorolhatja képviselıi jogait. A 
vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, szeretné, ha arról szavazna a testület, hogy a honlapon 
olvashatóak legyenek. 
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadva az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság elnökének indítványát, egyetért azzal, hogy a képviselıi 
vagyonnyilatkozatok felkerüljenek a honlapra. Felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı ellenszavazatát meg kívánta indokolni. Az elmúlt évben feltett 
nyilatkozatok többeknél hibásan lettek kitöltve, legyen átnézve, valamint a közzétételnél is 
hiba csúszott be, nagyobb odafigyelés történjen. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
elfogadta a vagyonnyilatkozatokat, tartalmilag pedig nem lehet beleszólni, csak ha a 
késıbbiekben kifogás merülne fel.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı sajnálatát fejezte ki, hogy nincs elég érdeklıdés a 
vagyonnyilatkozatok megfelelı kitöltése iránt. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért arról, hogy a testület napirendre felveszi a 
vagyonnyilatkozatok megtárgyalását. 
 
 
A képviselık 2 igen szavazata és 9 nem szavazata értelmében a képviselı-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
59/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem értett egyet azzal, hogy a 
napirendek közé felvételre kerüljön a vagyonnyilatkozatok megtárgyalása.  
 
 
Siklósi István polgármester az ülés elején ismertetett napirendet bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Mezıberény város 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
2./ IV. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátására szerzıdés megkötése  
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3./ Mezıberény város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása.  
4./ Székely zászló kihelyezésérıl döntés (szóbeli) 
5./ Tájékoztatás az evangélikus egyházzal megkötött szerzıdésmódosításról (szóbeli) 
6. / Tájékoztatás naperımő kialakításáról (szóbeli) 
7./  Városháza elıtti fák kivágásáról állásfoglalás kérése (szóbeli) 
 
 
1./ Mezıberény város 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a legutóbbi ismeretek szerint 501 millió Ft 
hiánnyal lett továbbtárgyalásra javasolva a költségvetés. Azóta eltelt idıben az 
intézményekkel lefolytatott egyeztetés eredményeként tett javaslataik mellékelve lettek. A 
megtett javaslatokkal kizárt, hogy a költségvetés-tervezet egyensúlya megvalósuljon. 
Amennyiben nem tudja a testület egyensúlyba hozni költségvetését, nincs állami támogatás 
sem, és az is bekövetkezhet, hogy az önkormányzat kap egy kormánybiztost. Ismertette a 
hivatal által elvégzett költségszámítást, a csökkentésre irányuló javaslatokat, ennek 
eredményeként 298.358 eFt a jelenlegi hiány. Ezzel nem lehet még elfogadni a költségvetést. 
Az elızı évi pénzmaradványok összege kb. 150 millió Ft, ez egyenlegjavító lehetıség, 
viszont az ÁSZ korábban jelezte, hogy az adósság szolgálat teljesítésének biztosítékaként, 
valamint az elhasználódott eszközök, ingatlanok pótlására egy alapot kell képezni. 60 millió 
Ft beállítását javasolja. 
Véleménye szerint az intézményeken kell egy jelentıs megszorítást végezni. A benyújtott 
vállalásukkal együtt 
- a Városi Közszolgáltató Intézménynél 60 millió Ft csökkentés, azzal, hogy a strand 

mőködtetését továbbra is végeznie kell, 
- a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálatnál 30 millió Ft csökkentés, 
- az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 5 millió Ft csökkentés, 
- a Mezıberényi Kistérségi Óvodáknál nem javasol csökkentést, 
- a Polgármesteri Hivatalnál sem javasol csökkentést.  
Az intézmények találják meg a megoldást. Az OPSKK igaz, hogy ~10 millió Ft csökkentésre 
tett javaslatot, de a megjelölt ingatlanainak más formában történı mőködtetése, valamint a 
személyi vonatkozású intézkedések nem jelentenek azonnali megtakarítást. Esetükben 
javasolja, ne csak 2,5 fı, hanem 5 fı létszám leépítés történjen, más településeken is kisebb 
létszámmal, más formátumban megoldják a kulturális tevékenységet, de ennek is hosszú távú 
a megtérülése, mivel a végkielégítés költségeit állni kell.  Az óvodáknál létszámnövekedés 
várható, a Polgármesteri Hivatalnál pedig már megtörténtek az átszervezések, létszám 
racionalizálások a járási hivatal kialakításakor. A helyi adóknál 20 millió Ft-os bevételemelés 
reális lehet, viszont az általános tartalékot 10 millió Ft-tal meg kellene emelni. Összességében 
a számítások alapján maradna még ~93 millió Ft hiány ahhoz, hogy egyenlı kiadási és 
bevételi oldal lehessen a költségvetésben. Szerdán, a Gödöllın tartandó konferencián 
remélhetıleg megoldásokról is tájékozódhatnak.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kifejtette, hogy a helyi adóknál többet emelne, pl. a helyi 
iparőzési adónál betervezettnél több folyt be a legutóbbi kimutatás szerint, 20 millió Ft-tal. A 
kommunális adó esetében özön kintlévıség van, jobban oda kell hatni a behajtásra, legyen 
több beállítva, a gépjármő adónál 2 millió Ft a javaslata.  A hivatalnál legyen kihúzva a 
bútorvásárlásra betervezett összeg, már több éve nem lehetett volna ilyet beállítani, és ez az 
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intézményekre is vonatkozzon. Ingatlan értékesítésbıl beállításra került 30 millió Ft, ennél 
több nem várható? A Hosszú tó beruházásnál van még esély a 28 millió Ft-os bevételre? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, a Hosszú tó beruházás bevételének 
meghatározása nagyobb kockázat, mint a volt Bútoripari területének eladásából várható 
bevétel.  
 
 
Barna Márton képviselı több idıt gondolna biztosítani javaslattételre, hátha alkalmazható 
megoldások hangoznak el a gödöllıi megbeszélésen. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója felvázolta, 
hogy intézménye nem igazán tudna már mirıl lemondani. Kérdése, hogy az étkezési utalványt 
más intézmény betervezte-e, mert részükrıl esetleg még arról tudna lemondani. 
 
 
Harmati László képviselı javasolta, az intézmények terjesszék be rövid idın belül, mit 
tudnának megszüntetni, hogy a 93 millió Ft tovább csökkenjen. Felvetette, hogy a képviselık 
is járuljanak hozzá a csökkentéshez, mondjanak le tiszteletdíjuk 10%-áról.  Felülvizsgálni 
kéri, hány szolgálati telefon van a hivatalban, kevesebb elég lenne-e?  
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı figyelne arra, hogy minden intézménytıl legyen megvonás, pl. 
hivataltól, óvodától mit lehetne elvonni? 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, törvényi elıírás okán az óvodánál férıhely gondok 
vannak. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, az önkormányzat mőködési kiadások között 
kimutatott köztisztviselı szociális juttatás, valamint nyugdíjállományú köztisztviselı részére 
biztosított juttatások sosem voltak felhasználva, 400 eFt-ot jelentene elhagyásuk. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı kérdése, létszámleépítés lehetséges-e a Polgármesteri Hivatalnál? 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tudatta, hogy a hivatalnál 10%-ot meghaladta a létszámleépítés 
az elmúlt 3-4 hónap alatt. A járási hivatalhoz két kollega elkerülésével a munkájuk nagy része 
itt maradt, az adócsoporttól és az építéshatósági osztályról egy-egy kollega elment, egy 
kollega a pénzügyi osztályról rövidesen nyugdíjba megy, helyükre nem kerül új dolgozó 
felvételre. Aljegyzıi és egy titkársági referens álláshely betöltése szükséges, ennek 
megfelelıen összességében 4 fı létszám leépítés történik meg a Polgármesteri Hivatalnál. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint létszámcsökkentés csak az OPSKK esetében 
léphetı meg.  
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Harmati László képviselı felvetette, hogy a járdafelújításra elkülönített összeget is ki lehetne 
venni, kb. 11 millió Ft-ot jelentene. Kérdése, az ügyvédi költség betervezése indokolt? 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı válaszként közölte, az ügyvéd úr legutóbb nem számlázott, mivel 
nem kellett aktívnak lennie a rábízott ügyben. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a mezıırök kérdését is felvetné, emlékezete szerint legutóbb csak 
határozott idejő megbízás történt.   
 
 
Siklósi István polgármester konkrétumokat kért meghatározni ahhoz, hogy a pénzügyi osztály 
számolni tudjon. Elhangzott eddig: 
Csökkentés: 60 millió Ft Városi Közszolgáltató Intézménynél, 30 millió Ft Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálatnál, az OPSKK által írásban beadott csökkentési 
lehetıségek szerint ~5 millió Ft + ~ 1,8 millió Ft. A Polgármesteri Hivatalnál kihúzni a 
javasolt  tételeket: eszköz, bútorvásárlás, valamint az önkormányzat mőködési kiadások 
között kimutatott köztisztviselı szociális juttatás, a nyugdíjállományú köztisztviselı részére 
biztosított juttatások összege.  
Helyi adóknál plusz bevételként jelölni: iparőzési adónál 20 millió Ft, gépjármőadó 2 millió 
Ft, kommunális adónál 6 millió Ft.  
A rendezvények esetében Streetfighter motoros napra tervezett 150 eFt támogatás legyen 
kivéve. Az önkéntes tőzoltók és a polgárırség kapják meg a szokásos támogatási összeget. 
A Polgármesteri Hivatalnál felülvizsgálatra kerüljön a 6 szolgálati telefon szükségessége. 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság üléséig az intézmények ezek alapján tudnak számolni.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı indítványozta, döntsön a testület arról, hogy cafetéria juttatás 
nem tervezhetı az intézményeknél. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
62/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja intézményeit, hogy ahol nem 
kötelezıen elıírt, 2013. évi költségvetésükbe cafetéria juttatást nem tervezhetnek be.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Önkormányzati intézmények vezetıi  
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az elhangzott javaslatok 
figyelembevételével történjen meg a költségvetési rendelet-tervezet elkészítése. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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63/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a napirend 
keretében elhangzott javaslatok értelmében dolgozzon tovább a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztálya az önkormányzat 2013. évi költségvetés összeállításán. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2013. februári testületi ülés 
 
 
2./ IV. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátására szerzıdés megkötése  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az elıterjesztést, a szerzıdés-tervezetekben történt 
pontatlanságok kijavításával. Lehetıség nyílik arra, hogy április 1-jei hatállyal Dr. Magyar 
László receptírási joggal felruházva lássa el a feladatait, továbbra is mentor felügyelete alatt. 
Az önkormányzatnak kell finanszíroznia az asszisztencia költségeit, illetve a rendelı bérleti 
díját. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy az orvosi rendelı bérleti 
szerzıdésénél körültekintıen legyen eljárva, kinek mit kell vállalnia, pl. ha egy mőszer 
elromlik, mert ha az önkormányzat aláírja a szerzıdést az Országos Alapellátási Intézettel, 
gondoskodnia kell az ellátás biztosításáról. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és az Országos Alapellátási 
Intézet között, Mezıberény 4. sz. tartósan betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítési 
feladatainak ellátása, valamint a helyettesítı háziorvosi ellátás költségeinek megosztása 
tárgyában létrejövı szerzıdések aláírására. 
Felkéri az Országos Alapellátási Intézetet, hogy az ellátási érdekbıl kötendı feladat-ellátási 
szerzıdésben Dr. Magyar László háziorvosi rezidenst jelölje meg a háziorvosi feladatok 
ellátásával.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
3./ Mezıberény város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása.  
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, javasolta a terv elfogadását, 
amelyet már a KEOP-os pályázathoz be kell nyújtani. A szennyvíztisztító-telep 
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rekonstrukciója ismeretlen tétel lehet, még pályázat elıkészítése sem történt meg, de 
amennyiben beadható lesz, a vízmőnél keletkezı bérleti díjakból az elıfinanszírozás, sajáterı 
(5%) rész megoldható.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
65/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete határozat mellékleteként (I. számú) 
elfogadja Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési tervét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
/A 65/2013.(II.11.) sz. határozat mellékletét képezı  közbeszerzési terv a jegyzıkönyv 
melléklete./ 
 
 
4./ Székely zászló kihelyezésérıl döntés (szóbeli) 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy több helyrıl érkezett a megkeresés, a 
szolidaritással egyetért, bár Szováta testvérváros sajnálatosnak tartotta, hogy fel lett használva 
a zászló olyan célra, ami nem tesz jót a székelyföldi magyarság helyzetének. Az 
önkormányzat nem rendelkezik székely zászlóval, de a Mezıberényi Erdélyi Kör 
rendelkezésre bocsátott egy kismérető zászlót. Ez a városháza aulájába felállításra kerül 
addig, amíg a megrendelt 90x150 cm poliészter kültéri zászló elkészül, majd az kerül 
kihelyezésre az épület homlokzatára.  
 
 
Harmati László képviselı javasolta meghatározni, hogy március 15-ig legyen kihelyezve a 
zászló. 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett a javaslattal, és március 15-e után a zászló a 
helytörténeti győjteményben kerül elhelyezésre. Az elhangzottakról szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
66/2013.(II.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, több helyrıl történt megkeresésnek 
eleget téve, szolidaritását kifejezve, hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló székely 
zászló a Városháza aulájában legyen elhelyezve, és a nagyobb mérető zászló elkészültével az 
épület külsı homlokzatán kerüljön kitőzésre 2013. március 15-i ünnepség idıtartamáig. Ez 
idıpont után a zászló az OPSKK győjteményében kapjon helyet.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint  
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5./ Tájékoztatás az evangélikus egyházzal megkötött szerzıdésmódosításról (szóbeli) 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatást adott arról, hogy tárgyalás történt a gimnáziumot 
érintıen a villamos energia és a főtés díjainak finanszírozásáról. Az önkormányzat vállalja a 
költségeket, a gimnázium ennek fejében bérleti díjat fizet. A bérleti díj megállapításán még 
dolgoznak, a testület elé lesz terjesztve az eredménye.  
 
 
6. / Tájékoztatás naperımő kialakításáról (szóbeli) 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a naperımő projektre három jelentkezı is van, ebbıl 
komolyabbnak mondható a Sybac-Solár Kft, részükre történı értékesítéshez a testület 
korábban már adott felhatalmazást.  Megkeresi a kft.-tét, nyilatkozzon vételi szándékáról, 
mert várhatóan február 18-tól nyílik meg a projektet érintı pályázat benyújtásának lehetısége.  
 
 
7./  Városháza elıtti fák kivágásáról állásfoglalás kérése (szóbeli) 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a Városháza elıtt lévı 4 fa kivágását kezdeményezi. 
A növényzet takarja a homlokzatot, és a gyökérzete is emelkedik. A fák helyére nem túl 
magas gömbfák kerülnének. Engedélyt kell kérni a kormányhivataltól, ahol eljáró hatóságot 
jelölnek ki a kérelem kivizsgálásra.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
 ülést. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
                          polgármester                                                       jegyzı 
 
 
 


