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JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. május 26-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket, intézményvezetıket, 
érdeklıdıket, a Kábel TV nézıit. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül mindenki jelen van. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a megküldött napirendet kiegészítéssel, az ismertetettek szerint 
kérte megszavazni. Zárt ülésen a Mezıberény Város Településrendezési Eszközeinek 2014. 
évi módosításához beérkezett ajánlatok elbírálását sürgıssége miatt kérte megtárgyalni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
194/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
II/1. Beszámoló a 76/2014.(II.24.)sz., 103/2014.(III.13.)sz., 108/2014.(III.31.)sz., 

109/2014.(III.31.)sz., 110/2014.(III.31.)sz., 111/2014.(III.31.)sz., 
125/2014.(III.31.)sz., 126/2014.(III.31.)sz., 147/2014.(IV.04.)sz., 
149/2014.(IV.04.)sz., 150/2014.(IV.04.)sz., 151/2014.(IV.04.)sz., 
157/2014.(IV.28.)sz., 158/2014.(IV.28.)sz., 159/2014.(IV.28.)sz., 
164/2014.(IV.28.)sz., 165/2014.(IV.28.)sz., 170/2014.(IV.28.)sz., 
171/2014.(IV.28.)sz., 175/2014.(IV.28.)sz., 177/2014.(IV.28.)sz., 
178/2014.(IV.28.)sz., 179/2014.(IV.28.)sz., 180/2014.(IV.28.)sz., 
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181/2014.(IV.28.)sz., 182/2014.(IV.28.)sz., 183/2014.(IV.28.)sz., 
185/2014.(IV.28.)sz., 186/2014.(IV.28.)sz., 187/2014.(IV.28.)sz., 
188/2014.(IV.28.)sz., 189/2014.(IV.28.)sz., 191/2014.(IV.28.)sz., valamint a 
104/2014.(III.13.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Kimutatás a képviselı-testület, bizottságok tagjainak megjelenésérıl 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl 
IV./ A szociális és egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, kiemelten a Városi 

Humánsegítı és Szociális Szolgálat munkájára, valamint  a más szervezetek által ellátott 
szociális munkára                    

V./ Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Óvodai létszám alakulása  
VI/2. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása  
VI/3. Csökkentett munkaképességő munkavállalók alkalmazása Mezıberény Város 

Óvodai Intézményénél  
VI/4. Intézményi átcsoportosítás  
VI/5. Átcsoportosítások  
VI/6. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
VI/7. Szalai Barna Tenisz Club Mezıberény kérelme  
VI/8. Állományellenırzés az OPSKK Könyvtár zárva tartása mellett 
VI/9. Szováta - Medve-tó 139. évforduló ünnepségére szóló meghívás 
VI/10. Karancsberénybe utazó hivatalos delegáció 
VI/11. KGX-758 forgalmi rendszámú autóbusz üzemeltetési jogának kijelölése 
VI/12. Békés megye területfejlesztési programjának véleményezése 
VI/13. Szakszolgálati fıigazgatói pályázatok véleményezése 
VI/14. Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda kérelme 
VI/15. Közbeszerzési eseti bizottság létrehozása 
VI/16. Dr. Emıdi Emese szerzıdésmódosítási kérelme 
VI/17. - A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 12/2011.(III.29.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
                 - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.)MÖK számú rendelet módosításáról 
VI/18. Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda a volt bölcsıde épületének 

használatára vonatkozó kérelme 
VI/19. TAVASZ-2014 pályázat karácsonyi díszkivilágításra 
VI/20. Egyéb bejelentés 

- Tízváros Alapítvány pályázat 
- Sportsikerekrıl tájékoztatás 

Interpelláció Halász Ferenc képviselıtıl 
VII./ Zárt ülés 

VII/1. Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély tárgyában 
benyújtott fellebbezés  

VII/2. Földgáz egyetemes szolgáltatás 
VII/3. „Mezıberény Város Díszpolgára” cím adományozása 
VII/4. Tanyagondnoki álláshely betöltése 
VII/5. Egyéb bejelentés 
           - Mezıberény Város Településrendezési Eszközeinek 2014. évi módosításához 

beérkezett ajánlatok (sürgısséggel) 
 



 3 

 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2014. április 28-i zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
195/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. április 28-i zárt ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul veszi. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl       
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı, azzal kiegészítve, hogy  
- az orvosi ügyelet ügyében Mezıberény elsıként lépett, kötött szerzıdést új szolgáltatóval. 

Szarvas és Gyomaendrıd ugyancsak felmondta a szerzıdést a SANI-MED TRANS kft-
vel, de még új szolgáltatót nem tudtak választani. 

- a nyomógombos lámpa mőködési rendjérıl az egyeztetés megtörtént, a Közútkezelı Kht. 
elfogadta az önkormányzat javaslatát, a mőszaki átadás május 30-án megtörténik.  

- a május 24-i felhıszakadásból eredı csapadékot is elbírták a csatornák, néhány helyen (pl. 
Vadász - Tavasz utca keresztezıdése) meg kell vizsgálni, az elvezetést miként lehet 
hatékonyabbá tenni. 

- A Köznevelésért Felelıs Államtitkár egyháznak adott tájékoztatása nem csak 
Mezıberényre vonatkozik, másik két település iskolájával kapcsolatban is az az 
állásfoglalás, hogy „az átvételre vonatkozó kezdeményezést jelenleg nem tartja 
támogathatónak”. Az önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri az iskolával 
kapcsolatos történéseket, hiszen fontos, hogy mi történik a városban élı gyermekekkel.  

- A május 24-i esızés a liget egész területét alkalmatlanná tette az oda tervezett programok 
(gyereknap) lebonyolítására, a szegedi meteorológiától kapott információk arról szóltak, 
hogy vasárnap nagyobb mennyiségő csapadék várható, felhıszakadást, erıs szelet 
prognosztizáltak. Így a gyermeknapi rendezvények nem kerültek megtartásra, június 8-án 
történik meg pótlása, változatlanul „25 év 25 helyszín” szlogen mentén. Esıs idı esetén a 
piaccsarnokban és a mővelıdési házban fogják megrendezni a szervezık.  

A beszámolóval kapcsolatban egy észrevétel érkezett írásban Harmati László képviselıtıl. 
 
 
Harmati László képviselı felolvasta a Kálmán Fürdı körmedencéjének munkálatai körül 
észrevett ellentmondást.  Kérdése, hogy kerül a képbe a Budapesti Lengyel-Vill Kft. azon 
kívül, hogy Fülöp Zsolt árajánlatát ı készítette. A Képviselı-testület Fülöp Zsolt árajánlatát 
fogadta el, két közel azonos árajánlatot adó vállalkozás ellenében, és ennek megfelelıen bízta 
meg a polgármestert a vállalkozói szerzıdés megkötésére is. A Képviselı-testület döntését a 
polgármesternek sincs joga felülírni. Hogyan fordulhatott ez elı? 
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Siklósi István polgármester válaszként elmondta, valóban a  Lengyel-Vill Kft.-vel történt meg 
a vállalkozói szerzıdés megkötése, a Fülöp Zsoltra szignált anyagnál az ajánlattételt a 
Lengyel Vill Kft. készítette el, és ez a képviselı-testületi döntés meghozatalakor elkerülte 
mindenki figyelmét. A munkát Fülöp Zsolt mezıberényi vállalkozó végezte el, vele történt 
meg a mőszaki átadás-átvétel, illetve a teljesítés igazolása az ı jelenlétében és az ı nevével 
történt meg. A képviselı úr kezdeményezheti az ügy kivizsgálását határozati javaslat 
megfogalmazásával. 
 
 
Harmati László képviselı jelezte, élve jogával szeretné kivizsgáltatni az ügyet. Kérte, hogy a 
testület bízza meg az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, jegyzı urat, vizsgálják ki 
hogyan történhetett ilyen dolog. Személy szerint más tudomása van a történtekrıl, nem lett 
volna szerencsés ha „X” vállalkozó számlájára érkezik a pénz és ezért lett másnak 
leszámlázva. De ha úgy történt, hogy a Lengyel-Vill Kft. adta a legkedvezıbb ajánlatot, akkor 
viszont a testületi ülésen történt félrevezetés, mindenképpen hiba, félrevezetés történt.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı közölte, egy ad- hoc, vagy az Ügyrendi, Jogi Bizottságot kellene 
felkérni a kivizsgálásra, szívesen részt vesz maga is, de személy szerint a hivatalon belül tud 
vizsgálatot lefolytatni. 
 
 
Siklósi István polgármester leszögezte, természetesen minden információt meg fognak adni az 
üggyel kapcsolatban, mindenki tudja milyen gyorsasággal kellett dönteni a medence 
felújításáról. Többeknek elkerülte a figyelmét, hogy nem Fülöp Zsolt, hanem a Lengyel-Vill. 
Kft. került a történetbe. Az árajánlatokat nem az önkormányzat kérte be, a vizsgálat keretében 
kiderülhet, mi lehetett a probléma. Az elmondottak alapján határozathozatalt kért arról, hogy 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság és a jegyzı vegyen részt a vizsgálatban, 
beszámolási határidı a júniusi testületi ülés.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
196/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságot és felkéri a jegyzı urat, vizsgálják ki, hogy a Kálmán Fürdı 
körmedence felújítás, burkolás kivitelezési munkáinak ellenértéke mi okból került a Lengyel- 
Vill Kft. (Budapest, Késmárk utca 24-28.) részére leszámlázásra, mikor a 147/2014.(IV.24.) 
sz. határozattal a munkák elvégzésére a legkedvezıbb árajánlatot adó Fülöp Zsolt 
(Mezıberény, Jókai u. 39.) vállalkozó ajánlatát fogadta el a képviselı-testület. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
              Debreczeni Gábor ÜJKB elnöke 
Határidı: 2014. évi júniusi testületi ülés  
 
 
Siklósi István polgármester a két ülés közötti beszámolójában megfogalmazott határozati 
javaslatot is szavazásra bocsátotta, kérve, hogy 2014. júniusi ülésén tárgyalja meg a testület a 
város kezelésében lévı utak, közterületek közlekedési jelzıtábláinak felülvizsgálatát. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
197/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2014. júniusi testületi 
ülésen tárgyalja a város kezelésében lévı utak, közterületek közlekedési jelzıtábláinak 
felülvizsgálatát. 
Megbízza a polgármestert és a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a 
szükséges egyeztetéseket követıen - pl. rendırség - a napirend tárgyalását készítsék elı. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester a napirend végén kérte beszámolója elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
198/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
 
 
II/1. Beszámoló a 76/2014.(II.24.)sz., 103/2014.(III.13.)sz., 108/2014.(III.31.)sz., 

109/2014.(III.31.)sz., 110/2014.(III.31.)sz., 111/2014.(III.31.)sz., 125/2014.(III.31.)sz., 
126/2014.(III.31.)sz., 147/2014.(IV.04.)sz., 149/2014.(IV.04.)sz., 150/2014.(IV.04.)sz., 
151/2014.(IV.04.)sz., 157/2014.(IV.28.)sz., 158/2014.(IV.28.)sz., 159/2014.(IV.28.)sz., 
164/2014.(IV.28.)sz., 165/2014.(IV.28.)sz., 170/2014.(IV.28.)sz., 171/2014.(IV.28.)sz., 
175/2014.(IV.28.)sz., 177/2014.(IV.28.)sz., 178/2014.(IV.28.)sz., 179/2014.(IV.28.)sz., 
180/2014.(IV.28.)sz., 181/2014.(IV.28.)sz., 182/2014.(IV.28.)sz., 183/2014.(IV.28.)sz., 
185/2014.(IV.28.)sz., 186/2014.(IV.28.)sz., 187/2014.(IV.28.)sz., 188/2014.(IV.28.)sz., 
189/2014.(IV.28.)sz., 191/2014.(IV.28.)sz., valamint a 104/2014.(III.13.)sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 34 db határozat végrehajtásáról szóló beszámoló efogadását 
bocsátotta szavazásra, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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199/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 76/2014.(II.24.)sz., 
103/2014.(III.13.)sz., 108/2014.(III.31.)sz., 109/2014.(III.31.)sz., 110/2014.(III.31.)sz., 
111/2014.(III.31.)sz., 125/2014.(III.31.)sz., 126/2014.(III.31.)sz., 147/2014.(IV.04.)sz., 
149/2014.(IV.04.)sz., 150/2014.(IV.04.)sz., 151/2014.(IV.04.)sz., 157/2014.(IV.28.)sz., 
158/2014.(IV.28.)sz., 159/2014.(IV.28.)sz., 164/2014.(IV.28.)sz., 165/2014.(IV.28.)sz., 
170/2014.(IV.28.)sz., 171/2014.(IV.28.)sz., 175/2014.(IV.28.)sz., 177/2014.(IV.28.)sz., 
178/2014.(IV.28.)sz., 179/2014.(IV.28.)sz., 180/2014.(IV.28.)sz., 181/2014.(IV.28.)sz., 
182/2014.(IV.28.)sz., 183/2014.(IV.28.)sz., 185/2014.(IV.28.)sz., 186/2014.(IV.28.)sz., 
187/2014.(IV.28.)sz., 188/2014.(IV.28.)sz., 189/2014.(IV.28.)sz., 191/2014.(IV.28.)sz., 
valamint a 104/2014.(III.13.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
II/2. Kimutatás a képviselı-testület, bizottságok tagjainak megjelenésérıl 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést a megjelenésrıl. Távolmaradás 
csak igazoltan történt, halaszthatalan ok vagy egészségügyi problémák miatt. A részvétel 
aránya telejesen megfelel a jogszabályoknak, és megfelelhet a választók elvárásainak is. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy felelısségteljes munkát végeznek a képviselık, 
külsıs bizottsági tagok. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
döntését ismertette, a vizsgálat ereményeként tiszteletdíj megvonást senkivel szemben nem 
javasolnak. 
 
 
Siklósi István polgármester a bizottság határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
200/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati képviselık, 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006. (X.17.) MÖK rendeletnek megfelelıen a 2013. 
november – 2014. májusig terjedı idıszakra vonatkozó a képviselı-testületi, valamint 
bizottsági üléseken való megjelenésekrıl szóló kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva a 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló rendeletre. Az adott idıszakban kötelezettséget szegı képviselı, bizottsági tag nem volt, 
így tiszteletdíj-csökkenést nem alkalmaz. 
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II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az év 
egyharmadáról adott számot, megállapítva, hogy az idıarányos teljesítés jó. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az elmúlt évi döntésekrıl 
számolt be az írásos kimutatás szerint. A három fordulós pályázati rendszer beváltotta a 
hozzáfőzött reményeket. Jelezte, hogy a második fordulóra lehet még pályázni azoknak is, 
akik esetleg elutasítást kaptak.  
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy az idıarányosnál kevesebb összeg lett 
kiosztva támogatásra, a temetési segély közelíti meg az idıarányos összeget.  
 
 
A képviselık részérıl hozzászólás nem hangzott el,  a polgármester a beszámolók elfogadását 
kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
201/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
beszámoló elkészítésével törvényi kötelezettségnek tett eleget az önkormányzat. Bizottsági 
ülésükre az anyag készítıi meg lettek hívva, a felmerült kérdésekre választ kaptak. A 
jelenlévık tájékoztatása érdekében ismertette az írásos anyagot. Elmondta, hogy 2013 évre a 
lakosság száma nem csökkent a városban, viszont 2014-ben a születéseknél mindenidık 
legalacsonyabb száma várható. Kiemelte még, hogy ebben az évben problémát okozott a 
hátrányos helyzető, a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek megállapításának változó 
szabályai, nem mindenki egyformán értelmezte. Megköszönve a beszámolót készítıknek, és e 
területen dolgozóknak munkáját a bizottság az igen tartalmas terjedelmes, mindenre kiterjedı 
szép anyagot elfogadásra ajánlja. Észrevételezték, hogy a gyámhivatal munkájában 
fennakadás van, ezért jelöltek kevesebb számot a gyermekeknél.  
 
 



 8 

Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elıvezette, 
hogy az írásos anyagban intézménye személyes gondoskodásának bemutatása történt meg a 
gyermekvédelemben. A gyermekek jelenlegi jóléte a jövı társadalmának meghatározója, tehát 
fontos a helyi közösségben a gyermekek testi, lelki, szociális jólétérıl való gondoskodás. Az 
intézményben a gyermekjóléti szolgálat, a védınıi szolgálat, a bölcsıde biztosítja a 
gyermekek veszélyeztetettségének megelızését. A gyámhivatal átszervezése okozott egy kis 
fennakadást az ügyintézésben, a hatósági munkában, és emiatt a legtöbb érintett gyerek 
alapellátásban, önkéntes együttmőködésben volt ellátva. A beszámolóból is látszik, hogy a 
veszélyeztetettségnek a legfıbb oka a családok életvitelébıl adódik. Az elmúlt évhez képest 
az elhanyagolás csökkent, a bántalmazott (fıleg lelki) gyermekek száma viszont növekedett. 
Fontos a prevenció, a kapcsolatügyeleti szolgáltatás segíti, rendezi az elvált szülık, 
gyermekek kapcsolattartását. Márciusban történt meg az éves gyermekvédelmi tanácskozás, a 
jelzırendszer tagjai azt támasztották alá, hogy nagyon jó a munkakapcsolat közöttük. A 
fejlesztendı területekre odafigyelnek a jövıben. A bölcsıde kihasználtsága nagy, különbözı 
prevenciós programokkal segítik a szülıi magatartás mintának a javítását. A védınıi szolgálat 
a hátrányos helyzető, veszélyeztetett kismamáknak a jelzésében segít, sok családjuk van, akik 
egészségügyi, szociális szempontból is veszélyeztetettek.  A bőnmegelızési program 
bemutatása a rendırségi beszámolóból került átemelésre. Civil szervezetekkel való 
együttmőködésnél kiemelték a Tízváros Alapítványt, de a városban mőködı, közel 70 
szervezet mindannyian hozzájárulnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelızéséhez, 
illetve a hasznos idıtöltés biztosításához.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága nevében 
megköszönte az anyagkészítıinek munkáját, ülésükön a felmerült kérdésekre Kovács Edina 
igazgató megadta a válaszokat.  Az általános iskolai oktatási részt érintıen kiemelte a 
magatartási gondokat, ahol mind a szülıknek, a közösségben élıknek, iskolának nagy 
feladatai vannak.  A hiányzásokról új törvény lépett hatályba, mely szerint a szülı anyagilag 
is „bánja”, ha gyermeke nem jár rendszeresen iskolába. Kezdetben volt hatása, de a 
beszámolóban már úgy szerepel, hogy emelkedett az igazolatlanul hiányzók száma. Felhívta a 
figyelmet a napközis ellátás fontosságára, a pedagógus, a csoport hatásával lehet, hogy nem 
csak az oktatási munka, hanem a nevelési színvonal is javulna a hátrányos helyzető 
gyermekeknél. Bizottság egy alaki hibát jelzett, gondolja, kijavításra kerül a gimnázium 
megnevezése.  
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, a gyermekvédelmi ellátást végzık nehéz helyzetben 
vannak, apró lépesekkel tudnak családokon belül, a nagyközösségben is gyermekeket jobb 
helyzetbe hozni, mint amiben vannak. Kiemelt köszönet illeti munkájukat. 
Kérte a beszámoló elfogadását a határozati javaslat szerint, figyelembe véve az Oktatási és 
Kulturális Bizottság javítását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
202/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete - a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján - a 
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gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó 
2013. évi beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel, egyben felhatalmazza dr. Földesi 
Szabolcs jegyzıt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére a 
beszámolót megküldje. 
A Képviselı-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 
értékelést tartalmazó 2013. évi beszámoló elkészítésében közremőködık, valamint az 
intézményi beszámolók elkészítésében részt vevık munkájáért köszönetét fejezi ki. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı  
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2014. június 15. 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: A szociális és egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, kiemelten a Városi 

Humánsegítı és Szociális Szolgálat munkájára, valamint  a más szervezetek által 
ellátott szociális munkára                    

 
 
Dr. Burján Katalin képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja az egészségügy 
jelenlegi helyzete és fejlesztési lehetıségei Mezıberényben beszámolóját ismertette a 
jelenlévık tájékoztatása érdekében. Az egészségügyi ellátás struktúráját, felépítését egy 
táblázatban foglalta össze. Az összes szolgáltatótól kérdıív formájában kért válaszadást a 
jelenlegi helyzet értékelésére. Véleménye szerint 1997. óta, mióta az orvosok kimentek 
vállalkozásba, úgy érezhetı, hogy az egészségügy kicsit perifériára szorult. Mindenki teszi a 
maga dolgát természetesen, de valahol mégis kellene egy összefogás, kellene egy állandó 
kommunikáció az önkormányzat és a vállalkozó orvosok között is. Több orvos jelezte, hogy 
mindenképpen jó lenne legalább évente egyszer összeülni az önkormányzattal, az aktuális 
problémákat, eredményeket megbeszélni. Az orvosi vállalkozások külön-külön próbáltak 
eszközre pályázni, viszont hiányzik az egész város egészségügyét összefogó, 
egészségnevelést célzó pályázatok, illetve hiányolnak saját erı beruházáshoz, fejlesztésekhez 
kölcsönt vagy támogatást, lehetne egy egészségügyi alap. Jó lenne egy pályázati referens, aki 
figyelné a pályázatokat, tájékoztatná az orvosokat. A prevenció területét érintıen kiemelte, 
valamennyi szolgáltató jelezte, hogy nagyon szívesen részt venne egy elıadás sorozatban, 
Kábel TV-s adásra gondolva. Valaki koordinálása mellett minden hónapban aktuálisan egy-
egy téma lenne napirenden. Fontos lenne egy városi tömegsport propagálása. Aktuális 
problémákat is felvetettek az orvosok, pl. a Luther utcai rendelı elıtt nagyon rossz a járda, a 
rendelık feletti önkormányzati lakásoknál a vízvezeték, csatornarendszer elavult, emiatt 
beáznak a rendelık. A Széchenyi utcai rendelınél a külsı homlokzat javításra vár. Az 
orvosok lehetıség esetén a geotermikus főtésrendszer kiterjesztését szeretnék rendelıikben. 
Dr. Hamed és Társa Eü. Bt-nek a fogászati egységkészüléke teljesen elromlott, ezzel 
kapcsolatban élt javaslattal. A következı évben 100 éves lesz a védınıi szolgálat, a védınık 
komoly rendezvénysorozatot terveznek, amihez majd az önkormányzat anyagi támogatását 
fogják kérni.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója a városban 
mőködı szociális ellátórendszert mutatta be. Megállapítható, hogy egy jól kiépített, 



 10

sokszereplıs ellátórendszere van a városnak. Az egyház, a civil szervezetek, mint fenntartók 
azokat a feladatokat vették át, melyek nem kötelezıek, illetve amire a városnak az 
ellátórendszere nem terjed ki. Két civil szervezet öleli fel a fogyatékos-ellátást. Az 
egyházaknak inkább az idısgondozás a fıprofilja. A városban megszőnt a kistérségi 
feladatellátás, Mezıberényre koncentrálódik most már az ellátási terület. A szociális 
ellátórendszer része a családsegítés, intézménye nagy figyelmet szentel a prevenciónak. Az 
idısgondozás területén fontos a gondoskodás, ez mindenképpen a helyi közösség felelıssége. 
Az anyagból látszik, hogy Mezıberény kiemelt figyelmet fordít a gyermekek mellett az idıs 
korosztályra is. Az egyre komplexebb és kiterjedtebb problémákat csak összefogással lehet 
kezelni, szorgalmaznák a továbbiakban is mind az oktatás, mind a szociális ellátás 
szereplıinek az összefogását, együttmőködését. Az önkormányzat pályázata is erre irányul, a 
szakemberek képzését, szakmaközi együttmőködéseket tőzött ki céljául. A mentális 
egészséget, illetve az egészségtudatos magatartást az intézmény egy TÁMOP-os pályázat 
segítségével is próbálja fejleszteni. A beszámoló tartalmazza a két civilszervezet és két 
egyház rövid összefoglalóját is.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta 
együttesen is az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsággal az anyagot. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke felhívta figyelmet, 
hogy a város honlapján olvasható az anyag, Mezıberény ellátásáról minden megtudható. A 
bizottság megállapította, hogy mind az egészségügy, mind a szociális ellátás a város területén 
jó. Orvos hiány nincs, önkormányzati támogatással mőködik a labor, az ügyelet, idısotthon, 
támogató szolgálat. Felvetették, hogy célszerő lenne egy egészségügyi és szociális fejlesztési 
tervet felfektetni. A fizikoterápiát meg kellene próbálni visszavinni a strandra. 
Magánrendelésben mőködnek szakrendelések, hiszen OEP támogatást elérni szinte lehetetlen. 
A beszámolót készítık meg lettek hívva a bizottsági ülésre, sok kérdésre válaszadás történt. 
Tolmácsolta a képviselık felé, hogy Váradi Antal a Mécses Egyesület projekt iroda vezetıje 
meghívta a testületet, ismerkedjenek meg munkájukkal.  
 
 
Körösi Mihály képviselı köszönetet mondott az anyag elkészültéért. Nagyon fontosnak 
tartotta a leírtakból, hogy az otthonban lévık egyéni és humánus, emberre szabott 
kapcsolattartásban legyenek az ott dolgozókkal. Fontos a kapuprogram. Az anyagban egy-két 
elírásra, betőelütésre figyelt fel, de elfogadásra ajánlja a beszámolót. 
 
 
Halász Ferenc képviselı tudomására jutott, hogy az orvosi rendelést zavarni kell azzal, hogy a 
WC használathoz kulcsot kérjenek.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, az észrevétel továbbítva lesz a háziorvosok felé. Az 
írásos anyaghoz főzött egy-két észrevételt. Véleménye szerint a tömegsport fejlesztése nem 
annyira az önkormányzat, mint a testnevelık feladata. Arra a megállapításra, hogy az 
önkormányzat keveset vállal, tudni kell, hogy fenntart egy labort, az ügyeleti rendszerre 
többet fordít, idıs ellátásban, házi szakápolásban is sok mindent megtesz, ami a mezıberényi 
emberek ellátását segítheti. Az önkormányzat nyitott a beszámolások rendszeresítésére, 
aktuális problémák megbeszélésére. A sajáterıs beruházásokhoz, fejlesztésekhez 
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kedvezményes kölcsön nyújtására van lehetıség, feltölthetı ez a keret, ha nem elegendı, 
remélhetıleg ki fogják használni a mezıberényiek. Elhangzott, hogy a prevencióval 
kapcsolatban sok mindent kellene tenni, itt elsısorban a tájékoztatás, szemléletformálás a 
fontos. Ebben a legtöbbet az egészségügyi dolgozók tehetnek, mind a Hírmondó, mind a 
Kábel TV nyitott a befogadásra. Az aktuális problémák kijavításáról intézkedés történik, a 
járdajavítást, beázás megszüntetését napirendre kell venni ugyanúgy, mint más területen 
kialakult problémákat. A geotermikus főtésre kapcsolásnak jelenleg jogi, fizikai és pénzügyi 
akadályai vannak. A strandfejlesztésre a képviselı-testület projektötleteket nyújtott be a 
területi operatív programhoz, amely a következı 7 évben ad majd támogatást a 
településeknek. A házi szakápolás bıvítés irányába kellene menni, de elhangzott az is, hogy 
alacsony a normatívája, támogatási összege. Érdemes lenne kezdeményezni az önkormányzati 
szövetségek felé, próbálják meg ténylegesen segíteni az elképzelést. Kérés volt, hogy az 
önkormányzat segítse a pályázatfigyelést. Január 1-tıl a hivatalban 1 fı pályázati referensként 
van alkalmazva, akár civileknek, intézményeknek, vállalkozásoknak talál pályázati 
lehetıséget, feladata azt továbbítani. Az orvosok esetében az orvosi kamarának kellene 
elsısorban továbbítani a pályázati lehetıségeket, figyelni a törvényi változásokat. Több 
alkalommal elhangzott, hogy Mezıberényben jól mőködik az egészségügy és a szociális 
ellátás. Véleménye szerint példaértékő a humánellátó rendszer, a bölcsıdei neveléstıl kezdve 
a középiskoláig, hiszen nem csak az önkormányzat vesz részt a feladatellátásban, hanem több 
civil szervezet is.  
Kérte a beszámoló elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a testület kezdeményezze a házi 
szakápolásnak a normatíva növelését az önkormányzati szövetségek felé, hiszen rajtuk 
keresztül lehet bármit is elérni. 
 
 
Más javaslat nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  
 
203/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális és egészségügyi ellátás 
helyzetének értékelése, kiemelten a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat munkájára, 
valamint a más szervezetek által ellátott szociális munkára c. beszámolót megtárgyalta, azt 
elfogadja. A Képviselı-testület kezdeményezi a házi szakápolás normatíva növelését az 
önkormányzati szövetségek felé. A Képviselı-testület köszönetét fejezi ki a beszámoló 
készítıinek munkájukért. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság választási ciklusban végzett 

munkájáról 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a ciklusban végzett 
munkáról készített beszámolóját ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében. A négy év 
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alatt rengeteg törvényi változás történt, amit az önkormányzat lekövetett, így a bizottság 
munkája sok tekintetben változott, mostanra csökkent. Adósságkezelési támogatással 
próbálkozott az önkormányzat 2011-ben, ez felfüggesztésre került, mivel 26 beérkezett 
kérelmezıbıl 3 fı vállalta és 2 vitte végig a programot, nem volt értelme a folytatásnak. A 
kimutatásból látszik mennyi pénz felett döntött a bizottság.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megállapította, hogy a 
beszámoló összefogott, áttekinthetı, alapos. Megköszönve munkájukat, bizottsága a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is köszönetet mondott a 
bizottság munkájáért, a legtöbb határozatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, óriási 
és nehéz munkát végeznek. Több tízmillió forint fölött gazdálkodtak betartva minden évben a 
keretet. Bizottsága elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
204/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
választási ciklusban végzett munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Óvodai létszám alakulása 
 
 
Siklósi István polgármester az óvodai tájékoztatást ismertette, a bizottságok támogatásával a 
határozati javaslatok elfogadását kérte. A 26 fı pedagógus alkalmazásához a forrást a 
költségvetés elfogadásakor a testület biztosította.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 205/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014-2015. nevelési évben 
Mezıberény Város Óvodai Intézményében 14 óvodai csoport indítását rendeli el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 

  Kissné Wagner Mária mb. intézményvezetı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
206/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
Óvodavezetıjének, hogy a csoportok kialakításánál a szükségessé vált, és a jogszabály 
értelmében engedélyezhetı maximális csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 

  Kissné Wagner Mária mb. intézményvezetı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
207/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja 26 fı óvodapedagógus 
alkalmazását Mezıberény Város Óvodai Intézményében. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 

  Kissné Wagner Mária mb. intézményvezetı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/2. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a legutóbbi módosítás során az 
intézmény alapító okiratában benne maradt egy helytelen feladatszám, amit a Magyar 
Államkincstár további kisebb módosítások átvezetésével kérte korrigálni. 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztés szerint kérte a határozati javaslat megszavazását a 
testülettıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
208/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Városi Közszolgáltató 
Intézmény Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezető Alapító Okiratot.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VI/3. Csökkentett munkaképességő munkavállalók alkalmazása Mezıberény Város Óvodai 

Intézményénél  
 
 
Siklósi István polgármester személy szerint inkább megváltozott munkaképességő 
megnevezést használná, de a lényeg, hogy az óvodánál is lehetne lépni a foglalkoztatás 
biztosításában.  A 2 fı 4 órás munkájával azt a befizetési kötelezettséget, amit az állam felé 
kellene megtenni, foglalkozatással teljesítené az önkormányzat. Az idıpont azért július 1., 
mert az elsı félévben már nem lehetne a fizetési kötelezettséget csökkenteni az állam felé. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozat meghozatalát.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
209/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul 2 fı csökkent 
munkaképességő munkavállaló foglalkoztatásához a Mezıberény Város Óvodai 
Intézményénél gondozó, takarító munkakörben, napi 4 órás foglalkoztatással 2014. július 1-
tıl kezdıdıen tárgyév végéig. A foglalkoztatás forrásául az intézmény 2014. évi 
költségvetését jelöli meg. Az intézmény a forrást belsı átcsoportosítással a dologi kiadásai 
közül köteles biztosítani. 
A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és az érintett vezetıket a szükséges 
intézkedések megtételére, kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kissné Wagner Mária mb. intézményvezetı 
Határidı: 2014. július1. 
 
 
VI/4. Intézményi átcsoportosítás  
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerinti 2 db határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta, elfogadását javasolja a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
210/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat módosításokkal 
egyetért: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése: 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
- 082063 kormányfunkció adatainak megemelése 

Egyéb mőködési célú támog. AH-n belüli /B16/ elıirányzat növelése:  120. eFt 
(Központi költségvetési szervtıl) 
Dologi  kiadások /K3/KÖT/ növelése:    120. eFt 
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(Közüzemi díjak(K331),mőködési célú elızetesen felsz. ÁFA(K351)   
- 082044 kormányfunkció adatainak megemelése 
 Egyéb mők. célú támogatások AH-n belüli elıirányzat növelése B16 2.599. eFt 

(Központi költségvetési szervtıl) 
Személyi juttatások /K1/KÖT/ megemelése    1.023. eFt  
(Állományba nem tart. megbízási díja, 
Munkav.ir. K122 

Munkaadókat terhelı adók /K2/KÖT/ megemelése:     276. eFt 
(Szoc.hozzáj.adó) 

Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemelése:      1.300.eFt 
(Szakmai szolg.K336, egyéb.üz.szolg.K337) 

- 082093 kormányfunkció adatainak megemelése 
Egyéb mőködési célú támog. AH-n belüli elıirányzat növelése B16: 1.715. eFt 

(Központi költségvetési szervtıl) 
Személyi juttatások /K1/KÖT/ megemelése:      1.350 .eFt   

(Állományba nem tart. megbízási díja, 
Munkav.ir. K122 

Munkaadókat terhelı adók /K2/KÖT/ megemelése:    365. eFt 
(Szoc.hozzáj.adó) 

- 041233 kormányfunkció adatainak megemelése 
Egyéb mőködési célú támog. AH-n belüli elıirányzat növelése B16 1.799. eFt 

(Központi költségvetési szervtıl) 
Személyi juttatások /K1/KÖT/ megemelése:     1.585. eFt   

(Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101) 
Munkaadókat terhelı adók /K2/KÖT/ megemelése:   214. eFt 

(Szoc.hozzáj.adó) 
 A közfoglalkoztatásból eredıen a közfoglalkoztatott létszám 1 fıvel emelkedik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
211/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít: 
Közüzemi díjak /K331/ elıirányzatát csökkenti:                                                        196 E Ft 
Mőködési célú elızetesen felszámított ÁFA /K351/ elıirányzatát csökkenti:             53 E Ft   
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104030 kf.:    -249 E Ft /Ei. csökkentése/ 
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ elıirányzatát csökkenti:                              196 E Ft 
Kiszámlázott ÁFA /B406/ elıirányzatát csökkenti:                                                      53 E Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104030 kf.:    -249 E Ft /Ei. csökkentése/ 
(Bölcsıde – Munkácsy u. 10. átadás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
                        Kovács Edina igazgató 
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Határidı:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/5. Átcsoportosítások  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi Gazdasági Bizottság ülésén pontosított -a második 
határozati javaslat F. pontban 5225 eFt a helyes összeg- számszaki javítást eredeti 
elıterjesztésként kezelve szavazásra bocsátott a 3 db határozati javaslat elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
212/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT  megemeli: 761 E Ft-tal 

 2014. évi bérkompenzáció elıleg 
és ezzel egyidejőleg: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512  megemeli: 761 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT      megemeli: 2862 E Ft-tal 

 (2014. évi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)    megemeli: 2862 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 506 E Ft-tal 
3. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 240 E Ft-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)      megemeli: 986 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)    megemeli: 1020 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 110 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
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 Személyi juttatások  /K1/     398 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 108 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 011130-9 korm.funkc. 24 7 
 109010-0 korm.funkc. 60 16 
 011130-3 korm.funkc. 126 34 
 011130-0 korm.funkc. 115 31 
 011220-0 korm.funkc. 47 12 
 031030-0 korm.funkc. 26 8 
3. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 190 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/   50 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 091110-0korm.funkc. 184 48 
 091140-0korm.funkc. 6 2 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/  776 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 210 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 803 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 217 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 86 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 24 E Ft-tal 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT              megemeli: 108 E Ft-tal 

 (2014. évi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Személyi juttatások  /K1/ 85 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 23 E Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 60 16 
 066020-0 korm.funkc. 25 7 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT         megemeli: 2.432 E Ft-tal 

 (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)     megemeli: 2.432 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.) megemeli: 2.432 E Ft-tal 
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és ezzel egyidejőleg megemeli: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 

(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)  2.432 E Ft 
 Személyi juttatások  /K1/ 1.915 E Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 517 E Ft-tal 

(2014. II. n.év)  
E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 Egyéb mőködési célú tám. bevételei államháztartáson belülrıl 
 Kp-i ktgvetési szervtıl mők. célú tám. bevételei B16   megemeli: 645 E Ft-tal 
 (Mezıgazdasági területek erdısítése:  
 Mezıberény - Boldishát 066020-33) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
 Tartalékok elıirányzatát K512    megemeli: 645 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
213/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2014. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 

 Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                     
igénybevétele mőködési célra(16.820.159 Ft),/B8131/ ei.-át       megemeli: 16820 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
       Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                         megemeli: 16820 E Ft-tal 
       011130-0  kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
       jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 
       Egyéb különféle dologi kiad, Egyéb dologi kiad:/K355/KÖT       
B.) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 

900020-0 kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT.-n 
kívülrıl./Közhatalmi bevételek: bevételi elıirányzatán belül,/B3/ KÖT 

- Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után fizetett 
 helyi iparőzési adó –Értékesítési és forgalmi adók:/B351/ ei.-át  csökkenti: 3000 E Ft-tal 
- Belföldi gépjármővek adójánaga helyi önkormányzatot megilletı része- 

Gépjármő adók /B354/                                                   ei.-át  csökkenti: 2500 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 

Egyéb bírságok- Egyéb közhatalmi bevételek:/B36/     ei.-át  megemeli: 5500 E Ft-tal 
C.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
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3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:091140-0 kf. adatainak csökkentésével és a 
096010-0 kf. adatainak megemelésével: 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 Kormányzati funkciók közötti változás:091140-0 kf. adatainak csökkentésével 
 és a 096010-0    kf. adatainak megemelésével: 
 091140-0 kf:Óvodai nevelés mőködtetési feladatai 
 Kiszámlázott,értékesített term.,nyújtott szolg. 
 ÁFA befizetése miatti kiad Fizetendı ÁFA /K352//:                   -4875 E Ft/Ei. csökkentés/ 
 és ezzel egyidejőleg: 
 096010-0 kf.: Étkeztetés. 
 Mők.célú elızetesen felsz.,le nem vonható ÁFA 
 Mők.célú elızetesen felsz., ÁFA/K351/                                       -1057 E Ft/Ei. csökkentése/ 
 096010-0 kf.: Étkeztetés. 
 Mők.célú elızetesen felsz.,levonható ÁFA 
 Mők.célú elızetesen felsz., ÁFA/K351/                                       +5932 E Ft/Ei. megemelése/ 
 Az elızı évi költségvetési évhez kapcsolódó fizetési 
 kötelezettség teljesítéséhez    fedezet biztosítás 
D.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
066020-63 kf. Város és Községgazd. Építı ,karbantartó 
 feladatok, ellátása.İNKÉNT. 
      Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                        csökkenti:   969 E Ft-tal 
      Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                     csökkenti:   131 E Ft-tal 
      Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                         csökkenti:   673 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                         megemeli:  969 E Ft-tal 
      Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                      megemeli:  131 E Ft-tal 
      Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                          megemeli:  673 E Ft-tal 
041237-4-1 kf. Erdıtelepítés (020010) Építı ,karbantartó 
 feladatok, ellátása.İNKÉNT. 
041237-4-1 kf. Erdıtelepítés (020010) Építı ,karbantartó feladatok, ellátása mőködési 
elıirányzatainak kiegészítése /Közfoglalkoztatási illetmény és járulékainak kiegészítése a 
tervezett mértékre kieg. pótlék címen 5 hónapra, illetve e feladatra biztosított dologi kiadási 
elıirányzat arányos részének biztosítása a 066020-63 kf. Város és Községgazd. Építı 
,karbantartó feladatok, ellátása mőködési elıirányzatai terhére. 
E.) 
2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi elıirányzatán belül:  
      Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                             
igénybevétele mőködési célra,/B8131/ ei.-át                               megemeli: 1573 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
      011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
      általános igazgatási tevékenysége: 
      Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                           megemeli: 1479 E Ft-tal 
     105010-0 kf .Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
      Foglalk.hely.tám.(Szt.35§(1)bek.:KÖT 
      Ellátottak pénzbeli jutt. /K4/elıirányzatát                                 megemeli:     94 E Ft-tal 
      2013.évi elkötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ei. rend. 
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F.) 
3. cím: Mezıberény V.Óvodai Int, bevételi elıirányzatán belül: 
      Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Elızı évi maradvány                        
igénybevétele mőködési célra,/B8131/ ei.-át                                   megemeli: 5225 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
3. cím: Mezıberény V.Óvodai Int, kiadási elıirányzatán belül: 
      Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                            megemeli: 5225 E Ft-tal 
     091140-0 kf:Óvodai nevelés mőködtetési feladatai: 
     2013.évi elkötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ei. rend. 
G.) 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
       /Rehab. hj./Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                       megemeli: 468 E Ft-tal 
        Dologi kiadások /K3/elıirányzatát                                            csökkenti: 468 E Ft-tal 
        011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
         általános igazgatási tevékenysége: 
H.) 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 091140-0 kf:Óvodai nevelés mőködtetési feladatai: 
     Dologi kiadások /K3/KÖT elıirányzatát                                  csökkenti:  417 E Ft-tal 
     Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások:     
     Egyéb szolgáltatások:K337    
 091110-0 kf:Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai:                       
Munkaadókat.terh.jár /K2/KÖT     elıirányzatát,                         csökkenti:   482 E Ft-tal 
     /Rehabilitációs hozzájárulás/ 
  és ezzel egyidejőleg:  
091110-0 kf:Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 
 Személyi juttatás /K1/KÖT / elıirányzatát,                         megemeli: 708. E Ft-tal 
            Munkaadókat.terh.jár /K2/KÖT     elıirányzatát,                 megemeli: 191 E Ft-tal 
            Szoc.  hozzájár. adó. 
I.) 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
     Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                                 csökkenti: 137 E Ft-tal 
     Közüzemi díjak /K331/                                          -108 E Ft 
     Mőködési célú elızetesen felszámított ÁFA /K351/ -  29 E Ft   
     Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
    104030 kf.:    -137 E Ft /Ei. csökkentése/ 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
    018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)  csökkenti: 137 E Ft-tal 
    Központi irányító szervi támogatás /B816/ -137 E Ft 
    Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
    104030 kf.:    -137 E Ft /Ei. csökkentése/ 
    (Bölcsıde – Munkácsy u. 10. átadás) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv.(int.fin.)  csökkenti: 137 E Ft-tal 
    és ezzel egyidejőleg: 
Dologi kiadások/K3/ elıirányzatát                                                    megemeli: 137 E Ft-tal 
     Közüzemi díjak /K331/                                              +108 E Ft 
     Mőködési célú elızetesen felszámított ÁFA /K351/ +  29 E Ft   
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    066020-0 kf Város- és községgazdálkodás 
J.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal 
egyetért: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében: 
Kiadási oldalon a felhalmozási célú pénzeszköz átadások: 066020-2 Felhalmozási célú pe. 
átadás: csatorna fejlesztéssel kapcsolatos lakossági LTP számlákra tételénél: Háztartásoknak 
szervezeteknek egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása.- Egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson kívőlre./K88/:321 
KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással . 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
                        Kovács Edina igazgató 
                        Kissné Wagner Mária intézményvezetı 
                        Dr Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
214/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 Egyéb mőködési célú tám. bevételei államháztartáson belülrıl 
 Kp-i ktgvetési szervtıl mők. célú tám. bevételei B16    megemeli: 2.273 E Ft-tal 
            (normatív és normatív kötött, 2012 önrevízió)  
            011130-0 kf Önk.ig:KÖT. 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
 Tartalékok mők.c.elıirányzatát K512                               megemeli: 2.273 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/6. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet, akit érdekli a város költségvetésének 
alakulása a honlapra feltett anyagból tájékozódhat, az elıterjesztésbıl követhetı, mit hova 
miért kellett átcsoportosítani.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy mint egy 
10%-al nıtt a bevételi és kiadási oldal Az intézményi finanszírozással újra közel 4 milliárd 
forint a város költségvetése. Bizottsága elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását.   
 
 
Siklósi István polgármester rendeletalkotást kért, melyhez minısített többségi (7 igen) 
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szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
                19/2014.(V.27.) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérıl szóló  

8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
VI/7. Szalai Barna Tenisz Club Mezıberény kérelme  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a klub kérelmét. Két évente támogatja a testület a 
salakvásárlást, aminek köszönhetıen megújul a pálya.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy a visszatérı 
kérést megtárgyalta bizottsága. A klub igen szépen rendben tartja a sporttelep teniszpálya 
részét, ez évben támogatásként 300 eFt-ot javasolnak megszavazni, utólagos elszámolás 
mellett.  
 
 
Barna Márton képviselı a klub nevében is megköszönte, ha a testület megszavazza a 
felújításra kért összeget, minden támogatásnak örülnek.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
215/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szalai Barna Tenisz Club 
(Mezıberény, Sport u. 1/B.) részére bruttó 300.00,-Ft-ot biztosít a teniszpályák 
felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) fedezetére, a 2014. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére, utólagos elszámolás mellett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási 
kötelezettséget a felhasználást követı 30 naptári napon belül, de legkésıbb tárgyév december 
31-ig kell teljesíteni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Dr. Zuberecz Zoltán club elnök 
Határidı: értelem szerint 
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VI/8. Állományellenırzés az OPSKK Könyvtár zárva tartása mellett 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be a zárva tartást illetıen. Az intézményben az olvasó és az internetes kapcsolat 
rendelkezésre fog állni a látogatók részére.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
216/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPSKK Könyvtár teljes zárva 
tartását 2014. június 16 - július 6-ig jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/9. Szováta - Medve-tó 139. évforduló ünnepségére szóló meghívás 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot 4 fıs delegáció meghatározással kérte 
megszavazni, a személyi összetétel még nem végleges. Az utazás a 100.000,-Ft biztosításával 
megoldható. Szakbizottságok támogatták a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
217/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. június 13-15 között 
megrendezésre kerülı Szovátai városnapok ünnepségen 4 fıs delegációval képviselteti magát. 
A delegáció vezetıjeként, Szekeres Józsefné alpolgármestert jelöli ki. Az utazás költségeit, a 
100.000.- Ft-ot ( útiköltség, ajándék, egyéb költségek) a 011130-4 önk. nemz. kapcsolatai 
terhére hivatalos városi szintő feladatok finanszirozásának keretébıl (fedezet biztosítás kf. 
dologi kiadási elıirányzatának emelésére) biztosítja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/10. Karancsberénybe utazó hivatalos delegáció 
 
 
Siklósi István polgármester a „berény” utónevő települések találkozóján is javasolta 
képviseltetni a várost.  A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a delegációt 8 fıben javasolta 
meghatározni. A hivatalos delegációt vezeti, a további 3 fı személyérıl még egyeztetés folyik 
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a képviselıkkel. A mővészeti csoportot 4 fı – 2 pár- társastáncos fogja alkotni.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
218/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. július 5-én megrendezésre 
kerülı „Berény” utónevő települések találkozóján Karancsberényben 8 fıs (hivatalos 
delegáció és mővészeti csoport) delegációval képviselteti magát. A delegáció vezetıjeként, 
Siklósi István polgármestert megbízza, hogy errıl a szervezıket értesítse és szervezze meg a 
város mővészeti csoportjának bemutatóját. Az utazás költségeit, a 150.000.- Ft-ot ( útiköltség, 
ajándék, ebéd) a 011130-4 önk. nemz. kapcsolatai terhére hivatalos városi szintő feladatok 
finanszirozásának keretébıl (fedezet biztosítás kf. dologi kiadási elıirányzatának emelésére) biztosítja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/11. KGX-758 forgalmi rendszámú autóbusz üzemeltetési jogának kijelölése  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az autóbusz üzemeltetésével 
továbbra is a Városi Közszolgáltató Intézmény lenne megbízva.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be. Javasolta, hogy az autóbusz „kistérségi társulás”felirata kerüljön átfestésre 
„Mezıberény önkormányzata” névre. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint meg kell vizsgálni miként történhet meg az 
átfestés, annak ismeretében kerüljön majd be egy tervezet. Most az elıterjesztett határozati 
javaslatról kért szavazást.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
219/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Békési Kistérségi Társulástól 2013. 
december 1. napjával átvett 18+ 1 személyes Mercedes Sprinter CDI 416 típusú autóbusz 
üzembentartójának a Városi Közszolgáltató Intézményt jegyezteti be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/12. Békés megye területfejlesztési programjának véleményezése 
 
 
Siklósi István polgármester a programot átnézve a Mezıberényre vonatkozó részeket 



 25

ismertette. A helyzetelemzésben nagyon sok olyan dolog van, ami Mezıberényt is érinti: 
hévizek felhasználhatósága, tégla és cserépgyártás, elkerülı út, gyógyvíz, termálenergia, 
megújuló energia (biomassza), árvízi, belvízi védekezés, kereskedelmi ellátás, turizmus 
(termálvíz, múzeum, vadászat), vendégéjszakák gyarapodása, rangsor a gazdasági mutatóknál, 
szlovák és német nemzetiségrıl, közúti, vasúti közlekedés és kerékpárutak helyzete, 
ivóvízellátás, hulladékkezelés, iskola és egészségügyi ellátás, stb. Személy szerint szívesen 
szerepeltetné a turizmusnál a horgászatot is, a Boldisháton, Hosszútónál hosszabb távon akár 
turisztikai célpont is lehetne. A stratégia programban szerepel, hogy 2021-2024 közötti 
idıszakra tehetı a várost nyugatról elkerülı 47-es út szakaszának az építése. Támogatható 
tevékenységekként, beavatkozásokként említik: a városközpont korszerősítését zöldterületek 
növelésével, Kálmán Fürdı turisztikai és gyógyászati fejlesztése, kastély adottságainak 
kihasználása, közösségi közlekedés fejlesztése, Mezıberény-Bélmegyer kerékpárút, a 
Széchenyi utcai orvosi rendelı és városháza akadálymentesítése, Puskin utca szociális otthon 
komplex fejlesztése, nemzetiségek háza. A leírtak lefedik azt a területet, amivel a Területi 
Operatív Programhoz Mezıberény projektötletekben kapcsolódni kíván. Van három olyan 
terület, ami a gazdasági élénkítéshez kapcsolódik, de még nem elfogadott a járási program 
keretében: a kertészet kihasználása, a vasút melletti terület logisztikai központként való 
használata és a Bélmegyerrel közösen elgondolt tejfeldolgozó kiépítése.  
Véleménye szerint a programban a legtöbb olyan dolog benne van, amit a város elképzelt. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság érdemi módosítással nem kívánt élni, ezzel egyetértve a 
horgászatot mégis jelezné felvételre.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı felhívta a figyelmet, hogy a Boldisháti holtágat nem lehet 
turisztikai horgászásra igénybe venni, a víz olyan kicsi, hogy a helyi horgászokat sem tudja 
ellátni, a Hosszútónál pedig elég gyér a halállomány.  
 
 
Siklósi István polgármester nem ragaszkodott a felvetéséhez, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javaslatát bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
220/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés megye területfejlesztési 
program tervezetéhez érdemi módosítással nem él.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/13. Szakszolgálati fıigazgatói pályázatok véleményezése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, az Oktatási és Kulturális 
Bizottság javaslatát, melyet szavazásra bocsátott. Tudni kell, hogy a testület véleménye nem 
befolyásolná alapvetıen a döntést.   
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
221/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának fıigazgatói beosztására beadott 
pályázat véleményezésével nem él. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/14. Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az egyházi óvoda a részükre átadott épületben 
szeretné a tálalókonyhát felújítani, ezt saját költségen tennék meg. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság ennek ismeretében hozta meg döntését. A bizottság által kiegészített határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
222/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Katicabogár Evangélikus 
Német Nemzetiségi Óvoda tálalókonyha felújításra vonatkozó kérelmét, a tervezett munkák 
fenntartó költségén történı elvégzését engedélyezi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
VI/15. Közbeszerzési eseti bizottság létrehozása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a gáz közbeszerzés elbírálása érdekében eseti 
bizottság létrehozása szükséges. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
223/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város közbeszerzési 
szabályzat 4.3.1.pontja alapján Mezıberény Város Önkormányzatának földgáz egyetemes 
szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban közbeszerzési bíráló 
bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
- Dr. Földesi Szabolcs jegyzı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- Hernádi Mihály területfejlesztési ügyintézı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
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- Harmati László képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Körösi Mihály képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Kovács Edina képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása Mezıberény Város Önkormányzatának 
földgáz egyetemes szolgáltatás megrendelése tárgyú eljárás közbeszerzési elbírálással 
kapcsolatosan történik, a megvalósulást követıen a bizottsági tagok megbízatása megszőnik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/16. Dr. Emıdi Emese szerzıdésmódosítási kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta a kérelem tárgyát. A rendelési idıtartamát kívánná egy 
órával csökkenteni a fogszakorvos, aminek elsıdleges oka, hogy az OEP 29 órát finanszíroz 
az eddigi 30 órával szemben, mivel véleménye szerint ez a rendelési idı elégséges a feladat 
ellátásához. A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem tudott állást foglalni, mert az 
elmondott információ nem állt még rendelkezésre. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság már döntött, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlották. Tájékoztatásként 
elmondta még, hogy a napi 2 óra rendelési idıt be kell tartani, nem fordulhat elı, hogy egy 
nap nincs rendelés. Szavazást kért.  
 
 
A képviselı-testület 11igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
224/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetértését adja a Dr. EME-DENT 
Bt., (képviselıje: Dr. Emıdi Emese fogorvos) egészségügyi szolgáltató részére a rendelési 
idejének heti 30 óráról heti 29 órára való csökkentéséhez. 
A képviselı-testület a Dr. EME-DENT Bt. (képviselıje Dr. Emıdi Emese fogorvos), 
egészségügyi szolgáltatóval megkötött egészségügyi ellátási szerzıdés módosítását – 
miszerint a rendelési ideje 29 órára változik – az elıterjesztéshez mellékelt formában 
elfogadja, egyúttal felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerzıdésmódosítás 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VI/17. - A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 12/2011.(III.29.) számú önkormányzati    

rendelet módosításáról 
 

     - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 
18/2008.(V.26.)MÖK számú rendelet módosításáról 

 
 

Dr. Földesi Szabolcs jegyzı beszámolt arról, hogy a speciális étkeztetés május 1-tıl beindult, 
ennek térítési díját szükséges az elıterjesztett rendelet-tervezetek szerint meghatározni. A 
térítési díjakon hamarosan újból módosítani kell, a beszállító már jelezte, hogy a következı 
tanévtıl emelni fog. A testület részérıl további átgondolást fog igényelni ez a fajta 
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finanszírozás, mert olyan többletfinanszírozást jelent az önkormányzat részére, aminek 
vállalásáról majd dönteni kell. Szakbizottságok támogatták a rendelet-tervezetek elfogadását.  
 
 
Barna Márton képviselı egy érintett szülı köszönetét fejezte ki, nagy segítség részükre, hogy 
nem Békéscsabáról kell megoldaniuk gyermekük speciális étkeztetését.  
 
 
Siklósi István polgármester  két rendelet módosítását kérte a testülettıl, a rendeletek 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
20/2014.(V. 27.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló  

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
21/2014.(V. 27.) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 

12/2011.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
VI/18. Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda a volt bölcsıde épületének 

használatára vonatkozó kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az egyházi óvoda Munkácsy u. 10.sz. épület 
használatára vonatkozó kérelmét. Az óvoda ugyanolyan feltételekkel kérné a jelenleg 
kihasználatlan ingatlant, mint korábban a Luther utcai épületnél tette. A volt bölcsıde és volt 
óvodagondnokság épületét javasolta használatba adni, a tornaszoba, amit a szülık és óvónık 
pályázati munkájával sikerült kialakítani, nem kerülne átadásra. A bizottsági üléseken 
elıvezetésre került, hogy a DAOP 4.1.3/C-2F-2009-0012 pályázat értelmében az 
önkormányzat fenntartási kötelezettséget vállalt az épületre, fenntartó váltás nem következhet 
be, nem adható bérbe az ingatlan. Egyeztetés szükséges, a határozati javaslat eszerint 
módosulna: A Képviselı-testület az átadáshoz szükséges intézkedések megtételére abban az 
esetben hatalmazza fel Siklósi István polgármestert, amennyiben a DAOP 4.1.3/C-2F-2009-
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0012 pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítését az üzemeltetésre való átadás nem 
lehetetleníti el. A megállapodás szövegében apróbb módosítások fognak történni. A  II. Rész 
dılt betős rész második sorában ”... a korábban átadott ingatlanok mellett, azzal azonos 
feltételekkel...”. A II. rész utolsó mondata: „Az ingatlan értékét jelen megállapodás 
kiegészítés 1. sz. mellékletében található értékbecslés tartalmazza.” Az értékbecslés még nem 
történt meg, de mire tisztázódnak a dolgok, az értékbecslésnek is meg kell lennie. Ahhoz, 
hogy szeptember 1-tıl használni tudják az épületrészt, május 31-ig az óvoda szabályzatait 
módosítani szükséges, a nagyon rövid határidı miatt történt az intézkedés, megpróbálva a 
hatóságokat nyilatkozatra bírni. A III. rész elsı bekezdésében beírásra került módosításként „-
„… hogy az Evangélikus Egyház az illetékes földhivatalban és más hatóságok, szervek elıtt 
eljárhasson …”. 
 
 
Nagy Sándor képviselı felvetette, korábban volt már olyan, hogy feltételes módban hozott 
határozat miatt észrevételt tett a felsıbb hivatal.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı nem látta akadályát a határozat meghozatalának, teljesen bevett 
jogi formuláról van szó,  feltételes viszonyok miatt miért ne lehetne döntést hozni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság támogatását 
tolmácsolta. Amennyiben a jogszabály, pályázati hatóság engedélyezi az ingatlan átadását, 
nem kell újra napirendre tőzni a kérelmet. Számára az a kérdés, hogy a geotermikus energia 
használata miatt az önkormányzat visszakaphat valamilyen költséget? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, nem lehet semmilyen formában gazdasági tevékenységet 
folytatni a geotermikus főtéssel. Késıbbi tárgyalás kérdése lehet, különösen úgy, hogy a 
támogató hatóság hozzájárulása még szükséges.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ismertetett módosítással bocsátotta 
szavazásra az ”A” határozati javaslatot. 
 
 
A  képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
225/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2014. június 15. napjától átadja a 
Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda (Mezıberény, Luther u. 9.) részére a 
Mezıberény, Munkácsy u. 10. sz. alatti volt bölcsıdei épületet óvodai feladatok ellátására. A 
Képviselı-testület az átadáshoz szükséges intézkedések megtételére abban az esetben 
hatalmazza fel Siklósi István polgármestert, amennyiben a DAOP 4.1.3/C-2F-2009-0012 
pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítését az üzemeltetésre való átadás nem lehetetleníti 
el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VI/19. TAVASZ-2014 pályázat karácsonyi díszkivilágításra 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy kérésére a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatója elıterjesztést készített, amiben leírták milyen eszközöket lenne érdemes 
megvásárolni a pályázat keretében. Személy szerint maximum 500.000 Ft értékig javasolta a 
saját erı biztosításában elmenni, a nyertes pályázók a megrendelt eszközök árának 50%-át 
kapják meg kedvezményként. Az intézmény javaslata kiosztásra került, melyet a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatott. Felmerült, hogy az adventi gyertyagyújtásnál nem lesz-e 
zavaró a díszvilágítás, a szervezık véleménye szerint akár még emelheti is az ünnepség 
szintjét az új világító eszköz.  
 
 
Barna Márton képviselı a szökıkúthoz elhelyezett megvilágító eszközök teljesítményét nézve 
jelezte, hogy elég komoly teljesítményfelvétele van.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, az üzemeltetés a karácsonyi ünnepek (Advent elsı 
vasárnapja elıtti pénteken kerül felkapcsolásra Vízkeresztig) ideje alatt történik, a 
nagyfogyasztás kiküszöbölésérıl majd egyeztetés történik.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 
megfogalmazott határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
226/2014.(V.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a karácsonyi díszvilágítási 
eszközök bıvítésével, a Városi Közszolgáltató Intézmény TAVASZ-2014. pályázaton való 
részvételét támogatja, és a tervezett eszközök költségéhez a pályázat önerejeként maximum 
500.000,-Ft értékig saját forrást biztosít a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/20. Egyéb bejelentés 
  Tízváros Alapítvány pályázat 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy a Tízváros Alapítvány a helyi 
munkahelyteremtés, munkahely megırzés, bıvítés érdekében megalkotott rendelethez 
kapcsolódóan pályázatot nyújtott be. A beadott pályázatát a hivatal ellenırizte, illetve a 
rendelet értelmében a négy bizottság elnöke véleményezte. A döntés értelmében a 
szervezetnek hiánypótlásra vissza lesz adva a pályázat 15 napos határidıvel.  
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Interpelláció Halász Ferenc képviselıtıl 
 
Halász Ferenc képviselı lakossági megkeresésre az írásban benyújtott interpellációját 
felolvasta. Kérés:  

- Ókertben Zsákutca jelzıtábla, valamint védıoszlop elhelyezése 
- Gutenberg utca mindkét végén tehergépkocsival behajtani tilos, kivéve célforgalom 

tábla kihelyezése 
- Mónus Illés utca Oltványkert utca keresztezıdésénél a gyalogjárda mellé védıkorlát 

elhelyezése 
- Vasút utca Zrínyi utca végéhez a Volán telep felıl tehergépkocsival behajtani tilos, 

kivéve célforgalom tábla kihelyezése. 
Többen jelezték, hogy az Oltványkert utcán (Mónus Illés utca és a Gutenberg utca területén) 
korábban elvégzett járdafelújítás során a nagyfokú lejtés indokolatlan, erre a jövıben jobban 
oda kell figyelni. 
 
 
Siklósi István polgármester a válaszát írásban adta meg Halász Ferenc képviselınek, melyet 
felolvasott. A beszámoló a két ülés között történt események keretében határozathozatal 
történt, hogy a testület a 2014. júniusi testületi ülésen tárgyalja meg a város kezelésében lévı 
utak, közterületek közlekedési jelzıtábláinak felülvizsgálatát. Kérte ennek elfogadását. 
 
 
Halász Ferenc képviselı elfogadta a válaszadást, nyílván az általa felvetett problémák 
szerepelni fognak a felülvizsgálatban. 
 
 
Siklósi István polgármester felkérte Barna Márton képviselıt, mint edzı számoljon be a Kick-
Box sikerekrıl. 
 
 
Barna Márton képviselı tájékoztatást adott arról, hogy 2014. május 15-18. között rendezték 
meg Szegeden a XX. Világkupát, melyen 24 országból 1170 nevezést adtak le. A 
Mezıberényi Kick-Box Szakosztály 3 fıvel vett részt a kupán. A cadet II. korosztály 63 kg 
súlycsoportban light-contact szabályrendszerben Solymosi László 2. helyezést, bemutató 
mérkızésen cadet I. korosztály 32 kg súlycsoportban Solymosi Norbert light-contact 
szabályrendszerben 1. helyezést, és Kovács Márk cadet I. szabályrendszer +47 kg 
súlycsoportban semi-contact szabályrendszerben 3. helyezést ért el. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı felhívta a lakosság figyelmét, hogy ebben az idıszakban 
felülvizsgálat alatt vannak pl az aktív korúak ellátásának határozatai. Amennyiben a 
polgármesteri hivataltól megkeresést kapnak bármilyen ellátással kapcsolatban, hogy 
bizonyos határidın belül bizonyos iratokat pótoljanak, tegyék meg határidın belül, ugyanis 
határidı elteltével nagyon kivételes esetben van lehetıség kifogással élni. Nem kifogás az, 
hogy más családtag vette át a levelet, méltányolható pl. a hosszú ideig korházban tartózkodás.   
Az ügyfélnek is jelentıs mértékben együtt kell mőködnie ahhoz, hogy ı maga az ellátásban 
részesülhessen. 
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Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a mezıberényi nıi kézilabdacsapat a 
megyei bajnokságon szerezte meg az elsı helyet. Mindkét sportegyesületnek gratulált a szép 
eredményekhez.  
Bejelentette, hogy a következı testületi ülés idıpontja 2014. június 30. 
 Tervezett napirendek közül az elsıvel -Mezıberény Város rendezési tervének felülvizsgálata- 
már foglalkozott a testület. 
Tárgyalandó téma:  
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az ügyfél kiszolgálásban bekövetkezı 

változásokról, elıadója Dr. Földesi Szabolcs jegyzı. 
- Beszámoló Mezıberény sportéletérıl, elıadója Barna Márton OKB tagja. 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, az ülést 
befejezettnek nyilvánította. Szünet után a képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 


