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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. október 28-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, 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 napirendek szerint kérte elfogadni az ülés 
napirendjét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
433/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta 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. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 13/2013.(I.28.)sz., 272/2013.(VI.24.)sz., 

305/2013.(VI.24.)sz., 365/2013.(VIII.26.)sz., 372/2013.(IX.30.)sz., 
376/2013.(IX.30.)sz., 379/2013.(IX.30.)sz., 380/2013.(IX.30.)sz., 
385/2013.(IX.30.)sz., 388/2013.(IX.30.)sz., 392/2013.(IX.30.)sz., 
393/2013.(IX.30.)sz., 395/2013.(IX.30.)sz., 401/2013.(IX.30.)sz., 
402/2013.(IX.30.)sz., 403/2013.(IX.30.)sz., 404/2013.(IX.30.)sz., 
405/2013.(IX.30.)sz., 406/2013.(IX.30.)sz., 407/2013.(IX.30.)sz., 
408/2013.(IX.30.)sz., 409/2013.(IX.30.)sz., 410/2013.(IX.30.)sz., 
411/2013.(IX.30.)sz., 412/2013.(IX.30.)sz., 413/2013.(IX.30.)sz., 
414/2013.(IX.30.)sz., 415/2013.(IX.30.)sz., 416/2013.(IX.30.)sz., 
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417/2013.(IX.30.)sz., 418/2013.(IX.30.)sz., 419/2013.(IX.30.)sz., 
420/2013.(IX.30.)sz., 421/2013.(IX.30.)sz., 425/2013.(IX.30.)sz., 
426/2013.(IX.30.)sz., 429/2013.(X.10.)sz., 387/2013.(IX.30.)sz., 
209/2013.(V.06.)sz., 332/2013.(VIII.16.)sz., 356/2013.(VIII.26.)sz. 
360/2013.(VIII.26.)sz. 382/2013.(IX.30.)sz. 391/2013.(IX.30.)sz. 
397/2013.(IX.30.)sz., 398/2013.(IX.30.)sz., 424/2013.(IX.30.)sz., 
432/2013.(X.10.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Mezıberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetıi állására pályázat 
(309/2013.(VI.24.)sz. hat.) 

II/3. „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gázfogyasztásával, illetve 
számlázási eltérésekkel kapcsolatos kérelmének kivizsgálása 396/2013.(IX.30.)hat.) 

II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése                       
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
V./ Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város kulturális élete fellendítésének 

további lehetıségeirıl. 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 

VI/2. Mezıberény Város Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetési 
koncepciója 

VI/3. „Leg a Láb” Alapfokú Mővészeti Iskola bérleti díj ügye 
VI/4. Intézményi átcsoportosítások 
VI/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/6. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
VI/7. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása 

      VI/8. Római Katolikus Egyházközség harangjának felújítási ügye 
      VI/9. Szakszolgálati fıigazgatói pályázatok véleményezése 
      VI/10. Egyéb bejelentés 
VII. Zárt ülés 

VII/1. Mezıberény, 082/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
      VII/2. Egyéb bejelentés 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2013. szeptember 30-i zárt, valamint az október 10-i 
rendkívüli nyílt, zárt üléseken hozott határozatokat.  
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
434/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. szeptember 30-i zárt, október 
10-i rendkívüli nyílt, zárt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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Tárgy: I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos beszámolót a jelenlévık, Kábel TV nézık 
tájékoztatása érdekében. Az írásban kiosztott kiegészítéshez megkérdezte van-e kérdés, 
vélemény. 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
435/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
II./ napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
 
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 13/2013.(I.28.)sz., 272/2013.(VI.24.)sz., 

305/2013.(VI.24.)sz., 365/2013.(VIII.26.)sz., 372/2013.(IX.30.)sz., 376/2013.(IX.30.)sz., 
379/2013.(IX.30.)sz., 380/2013.(IX.30.)sz., 385/2013.(IX.30.)sz., 388/2013.(IX.30.)sz., 
392/2013.(IX.30.)sz., 393/2013.(IX.30.)sz., 395/2013.(IX.30.)sz., 401/2013.(IX.30.)sz., 
402/2013.(IX.30.)sz., 403/2013.(IX.30.)sz., 404/2013.(IX.30.)sz., 405/2013.(IX.30.)sz., 
406/2013.(IX.30.)sz., 407/2013.(IX.30.)sz., 408/2013.(IX.30.)sz., 409/2013.(IX.30.)sz., 
410/2013.(IX.30.)sz., 411/2013.(IX.30.)sz., 412/2013.(IX.30.)sz., 413/2013.(IX.30.)sz., 
414/2013.(IX.30.)sz., 415/2013.(IX.30.)sz., 416/2013.(IX.30.)sz., 417/2013.(IX.30.)sz., 
418/2013.(IX.30.)sz., 419/2013.(IX.30.)sz., 420/2013.(IX.30.)sz., 421/2013.(IX.30.)sz., 
425/2013.(IX.30.)sz., 426/2013.(IX.30.)sz., 429/2013.(X.10.)sz., 387/2013.(IX.30.)sz., 
209/2013.(V.06.)sz., 332/2013.(VIII.16.)sz., 356/2013.(VIII.26.)sz. 360/2013.(VIII.26.)sz. 
382/2013.(IX.30.)sz. 391/2013.(IX.30.)sz. 397/2013.(IX.30.)sz., 398/2013.(IX.30.)sz., 
424/2013.(IX.30.)sz., 432/2013.(X.10.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 48 db határozat végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadását 
kérte, mivel a képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
436/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 13/2013.(I.28.)sz., 
272/2013.(VI.24.)sz., 305/2013.(VI.24.)sz., 365/2013.(VIII.26.)sz., 372/2013.(IX.30.)sz., 
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376/2013.(IX.30.)sz., 379/2013.(IX.30.)sz., 380/2013.(IX.30.)sz., 385/2013.(IX.30.)sz., 
388/2013.(IX.30.)sz., 392/2013.(IX.30.)sz., 393/2013.(IX.30.)sz., 395/2013.(IX.30.)sz., 
401/2013.(IX.30.)sz., 402/2013.(IX.30.)sz., 403/2013.(IX.30.)sz., 404/2013.(IX.30.)sz., 
405/2013.(IX.30.)sz., 406/2013.(IX.30.)sz., 407/2013.(IX.30.)sz., 408/2013.(IX.30.)sz., 
409/2013.(IX.30.)sz., 410/2013.(IX.30.)sz., 411/2013.(IX.30.)sz., 412/2013.(IX.30.)sz., 
413/2013.(IX.30.)sz., 414/2013.(IX.30.)sz., 415/2013.(IX.30.)sz., 416/2013.(IX.30.)sz., 
417/2013.(IX.30.)sz., 418/2013.(IX.30.)sz., 419/2013.(IX.30.)sz., 420/2013.(IX.30.)sz., 
421/2013.(IX.30.)sz., 425/2013.(IX.30.)sz., 426/2013.(IX.30.)sz., 429/2013.(X.10.)sz., 
387/2013.(IX.30.)sz., 209/2013.(V.06.)sz., 332/2013.(VIII.16.)sz., 356/2013.(VIII.26.)sz. 
360/2013.(VIII.26.)sz. 382/2013.(IX.30.)sz. 391/2013.(IX.30.)sz. 397/2013.(IX.30.)sz., 
398/2013.(IX.30.)sz., 424/2013.(IX.30.)sz., 432/2013.(X.10.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Mezıberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetıi állására pályázat 

(309/2013.(VI.24.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az intézményvezetıi állásra egy érvényes 
pályázat érkezett be határidıben. Idıközben a pályázó visszavonta pályázatát azzal, hogy 
amennyiben új pályázat kerül kiírásra, akkor a megváltozott jogszabályi körülményeknek, 
illetve a szervezeti kereteknek megfelelı módon újabb pályázatot kíván majd benyújtani. A 
határozati javaslat megszavazását kérte. Az intézményben 2014. június 30-ig megbízott 
vezetı látja el a feladatokat.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
437/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Óvodai 
Intézményének intézményvezetıi állásra meghirdetett pályázatát eredménytelennek 
nyilvánítja. Az új pályázat kiírásáról a késıbbiekben dönt.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
II/3. „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gázfogyasztásával, illetve 

számlázási eltérésekkel kapcsolatos kérelmének kivizsgálása 396/2013.(IX.30.)hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester felkérte Nagy Sándor képviselıt, hogy a megválasztott bizottság 
elnökeként munkájukról számoljon be. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette a hallgatóság 
tájékoztatása érdekében a megválasztott bizottság írásban leadott megállapításait. A bizottsági 
ülésen megfogalmazásra kerültek javaslataik, helytállónak tartva ıket, kérte megszavazásukat. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is kérte bizottsága 
javaslatainak támogatását annyi finomítással, hogy a polgármester a kimutatható és 
bizonyítható többlet kiadások megtérítését a rendszert kiépítı fıvállalkozó Aquaplus Kft. felé 
„próbálja meg” érvényesítse. Az Aquaplus Kft. szakembereit be kell számoltatni a 
mőködésrıl, mert ha nem változik, a többletkiadás ugyanúgy halmozódni fog.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, ha a geotermikus rendszer szabályozásával kapcsolatos  
problémák továbbra sem oldódnak meg, akkor jogi útra kell terelni, mert sem az e-mailban, 
sem a levélben küldött kérdésekre nem válaszol a kivitelezı.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója felhívta a 
figyelmet, hogy intézménye problémája nem fog megoldódni a mostani döntésekkel. A 
szolgáltató felé rendezni kell továbbra is a gázszámlát, attól függetlenül, hogy a bölcsıde 
egyáltalán nem üzemel.   
 
 
Siklósi István polgármester a határozatokat kérte meghozni. A jövıben jelentkezı problémák 
meg lesznek tárgyalva.  A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatai jók, ne csak 
„próbálkozás” legyen az érvényesítésre. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
438/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a " Katicabogár" Evangélikus Német 
Nemzetiségi Óvoda gázfogyasztásával, illetve számlázási eltérésekhez kötıdı kérelem 
kivizsgálásával kapcsolatban a Képviselı-testület eseti bizottságának beszámolója alapján 
megállapítja, hogy az óvoda részérıl bruttó 83.757,- Ft összegő többletkiadás keletkezett a 
tényleges fogyasztásához képest. A Képviselı-testület, mint fenntartó utasítja az intézmény 
vezetıjét, hogy az óvoda részére többletként kiszámlázott 83.757,- Ft továbbszolgáltatási díjat 
a következı esedékes számlá(k)ban írja jóvá.  
Továbbá utasítja a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálatot, hogy a 2013.09.23-ig általa 
továbbszámlázott, de a " Katicabogár" Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda által még ki 
nem egyenlített számlákat sztornírozza, illetve az ezen utasítások végrehajtásaként keletkezett 
javításokat, önellenırzéseket hajtsa végre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina intézményvezetı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
439/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményeknél a főtési rendszerek 
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szabályozhatatlanságának hiányában keletkezett, kimutatható és bizonyítható többlet kiadások 
megtérítését a rendszert kiépítı fıvállalkozó Aquaplus Kft. felé érvényesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az írásos 
elıterjesztés alapján a szeptember hónapban hozott döntésekrıl számolt be, ahol elutasító 
döntés nem született. A bizottság minden címnél belefér a meghatározott keretbe, de október 
hónapban már sokkal több kérelem érkezett. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, az általa hozott döntéseknél a meghatározott keret 
35%-a lett eddig felhasználva. Öngondoskodó háztáji program indításával próbál az 
önkormányzat segíteni családoknak, de nem tartja etikusnak, jogosnak azoktól a beadott 
igényt pénzbeli szociális juttatásra, akik nem hajlandóak a felkínált lehetıséggel élni.  
 
A képviselık részérıl hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámolók 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
440/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Az adóbevételek alakulásának értékelése   
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tájékoztatta a jelenlévıket, hogy elkészült az összefoglalója az 
eddigi adóbevétel alakulásoknak, amely összességében megfelel az elvárásoknak. 
Megállapítható, hogy az adóhátralékok az elmúlt évhez viszonyítva is csökkentek, 
Mezıberényben jó adófizetési morállal rendelkezı adófizetık vannak.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is megerısítette, hogy az 
adófizetési morál alapvetıen jó. Ez adónemenként változó, de a fı adónemekben jónak 
mondható. Háromnegyed év alatt mintegy 280 millió Ft helyi adóbevétel érkezett be. A 
városnak a helyi iparőzési adó a legnagyobb bevételi forrása. A magánszemélyek kommunális 
adójánál gyengébb a teljesítés, ennek beszedése gondot jelenthet még év végéig. Az 
önkormányzat ennek az adónemnek 80%-át tovább fizeti szolgáltatásért. A behajtási 
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cselekményekbıl 10 millió Ft folyt be, ami igen nagy munkát igényel az adócsoport részérıl. 
Bizottsága a beszámolót elfogadásra ajánlotta. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy 
bizottsága javaslatokkal élt az anyaghoz. Munkájuk során azzal a réteggel találkoznak, akik a 
magánszemélyek kommunális adót nem akarják, vagy nem tudják befizetni. Természetesen 
vannak olyan lakosok, akik havi részletre, igen pontosan fizetik erın felül ezt az adót, hiszen 
aki a helyi adótartozását rendezi, csak az részesülhet önkormányzati támogatásban. A 
bizottság minden alkalmat megragad, miként tudja a helyi adót beszedni. Véleménye szerint 
akik részletre fizetnek, gyakorlatilag mindig lemaradásban lesznek, hatalmas kamattartozás 
keletkezik. Javaslatuk ehhez az adónemhez, hogy aki a tıke (adó) tartozását befizeti, 
részesülhessen a késedelmi kamat elengedésében. Erre legyen egy alternatíva kidolgozva a 
novemberi testületi ülésre. Korábban is elmondta már, legyen kihirdetve, aki meghatározott 
ideig fizet, nem kerül az „adós” táblára, utána kiteszik. Több településen mőködı dolog.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke az írásos 
anyagból arra hívta fel a figyelmet, hogy gondot okoz a behajtási feladatok ellátása sok 
esetben, hiszen az adócsoportnál kevesen vannak létszám tekintetében. Ezért bizottsága 
amellett, hogy elfogadásra ajánlja az anyagot, javasolja megtárgyalásra a testületnek, 
gondolkodjon el egy végrehajtással foglalkozó munkatárs felvételén. Másik felvetés, a 
telekadó fenntartására szükség van-e a városban? 
 
 
Siklósi István polgármester a három módosító javaslatot összegezte. Kidolgozásra kerüljön 
egy a magánszemélyek kommunális adónem késedelmi kamatára vonatkozóan egy 
adóamnesztiáról szóló tervezet. Az adócsoport létszáma 2014. január 1-tıl kerüljön 1 fıvel 
megemelésre, aki kimondottan az adóbehajtási cselekményekkel foglalkozzon. A telekadó 
eltörlésének indokával nem tudott egyetérteni, hiszen pl. az idegenfogalmi adó kevesebb 
vállalkozást, csak hármat érint, sokkal kisebb tétel mellett. A telekadó kérdésérıl a testület 
majd a novemberi ülésen döntsön, az önkormányzati adók felülvizsgálatánál. A városban az 
adófizetési morál jó, egy szorító gazdasági helyzetben sikerült lejjebb vinni a kintlévıségeket.  
 
 
Barna Márton képviselı az adóbehajtó megnevezést nem tartotta szerencsésnek, hiszen az a 
megállapítás, hogy jó az adófizetési morál. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı jelezte, hogy annyira specializálódtak a szakterületek az 
adózásnál, hogy nem feltétlenül kell összefüggést keresni a két megállapítás között. Speciális 
felkészültségő szakembert kell alkalmazni. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint sem a hagyományos értelemben kell értelmezni 
az adóbehajtást. Elsıként szavazást kért az adócsoport létszámának emelésérıl. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, plusz létszámról kell dönteni, vagy hivatalon belül 
megoldható?  
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Dr. Burján Katalin képviselı felvetette, hogy mivel létszám stop van elrendelve az 
önkormányzati intézményeknél, gyes-en lévı munkatárs helyére történik a felvétel?   
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, plusz létszámról van szó, a testület 2014. évre 
nem rendelt el létszámstopot.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a bizottságok 
javaslatait. Elsıként döntést kért arról, hogy az adóhátralék hatékonyabb beszedése érdekében 
a Polgármester Hivatal adócsoportjának létszámát 2014. január 1-tıl egy fıvel megemeli a 
testület. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
441/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az adóhátralékok hatékonyabb 
beszedése érdekében a Polgármester Hivatal adócsoportjának létszámát 2014. január 1-tıl egy 
fıvel megemeli.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2014. január 1. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért arról, hogy a 2013. novemberi testületi ülésre 
kerüljön kidolgozásra a magánszemélyek kommunális adónem késedelmi kamatára 
vonatkozóan egy adóamnesztiáról szóló tervezet 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
442/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2013. 
novemberi testületi ülésre kerüljön kidolgozásra a magánszemélyek kommunális adónem 
késedelmi kamatára vonatkozóan egy adóamnesztiáról szóló tervezet. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: 2013. novemberi testületi ülés. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a 2013. évi adóbevételek alakulásának értékelésérıl szóló 
beszámoló tudomásulvételét az elıterjesztésben foglaltak szerint. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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443/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi adóbevételek alakulásának 
értékelésérıl szóló beszámolót az elıterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.  
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy az adótörvények nem kerültek még elfogadásra, a 
törvényjavaslatok tárgyalása az elıterjesztés készítésének idıpontjában még nem kezdıdött 
meg, ezért kéri a hivatal a napirend novemberben történı tárgyalását. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatta a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
444/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálatára vonatkozó napirendi pont tárgyalását, a Képviselı-
testület 2013. novemberi ülésére elhalasztja. 
Felelıs: Harmati László Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
             Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-tıtanácsos 
Határidı: 2013. novemberi testületi ülés 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város kulturális élete 

fellendítésének további lehetıségeirıl. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jól összefogottnak ítélte 
meg a beszámolót, melyet ismertetett a jelenlévık tájékoztatása érdekében. Megtalálták 
nagyrészt azt az utat, ami a létszámleépítésbıl, illetve az új feladok érkezésébıl következett, 
hárult rájuk. Kiszámolta, hogy minden napra másfél rendezvény jut az intézményre, 365 nap 
figyelembevételével. A honlap aktuális információkkal való feltöltése, rendezvények 
bemutatása újabb feladatként jelentkezett számukra. Pályázatokon támogatásokat nyertek el, 
személy szerint a muzeális-győjteményre is szeretett volna ilyet látni. A jövıben ez biztosan 
meg fog történni. Civil feladatellátásban is fontos szerepet töltenek be, térségi civil mőhellyé 
váltak. A helyi értéktár technikai, adminisztrációs feladatait vállalták fel, bemutatva a helyi 
értékeket. Az eltelt idıszak végzett munkájukhoz bizottsága nevében köszönetet mondott.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága is rendkívül színvonalasnak ítélte meg a beszámolót. Számszerősítve az 
anyagot, látható, hogy havonta a látogatók száma kb. 4600 fı, eddig 18 pályázaton vettek 
részt, ez mindenféleképpen meggyızı teljesítmény annak tudatában, hogy tavasszal 
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létszámleépítést rendelt el a képviselı-testület. Az elvégzett munka azt bizonyítja, hogy a 
minıségi munka kárt nem szenvedett. További sikereket kívánt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke véleménye szerint 
az anyagból látszik, hogy van az intézménynek gazdája. Kiemelte azt a megállapítást, hogy az 
intézménybe való fizikai bejutás nem felhasználóbarát. A költségvetési koncepciónál 
javasolja bizottsága bele venni, legalább tervezés szintjén az OPSKK akadálymentésítését. 
További jó munkát kívánva megköszönte az átlátható anyagot, és elfogadásra ajánlotta.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsága is 
elfogadásra ajánlja a beszámolót. Dicséretes, hogy sokszínő munkát végeznek, annak ellenére 
is, hogy létszámleépítés és egy tragikus haláleset miatt szakmailag meggyengültek. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a szakmai tevékenység bemutatásánál 27 csoport + 
2 tevékenység került felsorolásra, de ezen túl az intézmény által üzemeltetett épületben 
mőködik a Mozgáskorlátozottak Szervezete, illetve a „Leg a láb” Alapfokú Mővészeti Iskola. 
A látogatók számát ki lehetne még egészíteni az alkalomszerően idelátogatók számával. 
Megállapítható, hogy szükség van erre az intézményre a városban. Bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy egy intézményként kívánja kezelni a vezetı a mőködési helyeit. Az új 
kihívások olyan tevékenységi köre lehet a kulturális központnak, amely Mezıberény számára 
további eredményt, látogatottságot, fellendülést is jelenthet. A beszámolót az Oktatási és 
Kulturális Bizottság kiegészítésével bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
445/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a ”Beszámoló a kulturális 
intézmények munkájáról és a város kulturális életének fellendítésének további lehetıségeirıl” 
szóló beszámolót elfogadja, és köszönetet mond az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnak 
a végzett munkáért.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. október 28. 
 
 
(Szekeres Józsefné alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselı-testületi tagok 
száma: 11 fı.) 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
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VI/1. Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 

 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az elızı évekhez képest egy hónappal korábban 
kerül sor az anyag tárgyalására, oka az, hogy a költségvetési koncepciót is korábban kell 
tárgyalni törvényi jogszabály értelmében, amihez szükséges a költségvetés három negyedéves 
beszámoló megléte. Próbált a pénzügyi osztály egy teljes értékő beszámolót készíteni, 
amelynél összességében megállapítható, hogy a módosított elıirányzata a város 
költségvetésének ~4,2 milliárd Ft, a teljesítés ~3 milliárd Ft. A részletekrıl a kimutatások 
olyan formában kerültek elıterjesztésre, amelyek a pénzügyekhez kevésbé értık számára is 
követhetı. Elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a határozati javaslat 
számadatait ismertette, melyet bizottsága elfogadásra javasolt. Felhívta a figyelmet a jövı évi 
költségvetést érintıen, hogy a felújításokra több legyen fordítva, beruházásként is többet 
kellene költeni a város vagyonának megırzésére és gyarapítására.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
446/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetésének 
bevételeit 4.205.874 E Ft módosított elıirányzattal és 3.080.054 E Ft teljesítéssel (ebbıl: 
kiegyenlítı, függı átfutó bevétel: 14.023 E Ft), 
kiadásait 4.205.874 E Ft módosított elıirányzattal 2.061.762 E Ft teljesítéssel (ebbıl: 
kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás: 2.235 E Ft), 
az egyenleget 1.018.292  E Ft-tal jóváhagyja, és a 2013. évi költségvetés alapján a 2013. 3/4 
éves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. október 31. 
 
 
VI/2. Mezıberény Város Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetési 

koncepciója 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett, hogy eredeti elképzelés szerint márciusig kellett 
volna elkészíteni a koncepciót, majd jogszabály módosítás következtében a határidı október 
31.-e lett. Ismertette az írásos anyagot. Két alapvetı dolog lett szem elıtt tartva, az 
intézmények mőködıképességének megırzése, valamint az. hogy fejlesztések, felújítások is 
történjenek. Álmok és vágyak is szerepelnek a koncepcióban, benne van az összes olyan 
terület, ami a területfejlesztéshez beadandó projektekben megtalálható. Megfogalmazódtak 
intézkedések a bevételnövelés érdekében, illetve az intézmények és az önkormányzat 
összességében történı kiadások csökkentése érdekében is.  
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke átláthatónak ítélte 
meg a koncepciót. Bizottsága javaslatokkal élt a testület felé, szeretnék, ha meg is valósulna, 
hogy cafetéria juttatás Mezıberény minden intézményénél kerüljön betervezésre. Fejleszteni 
kívánt célterület legyen kiegészítve, az OPSKK akadálymentesítése legalább tervezve legyen. 
A Hısök úti játszótéren ivókút és mosdó kialakítása fontos, legalább a nyári idıszakra. A 
Békési úti pihenıpark megvalósítása is kerüljön tervezésre, a vállalkozók forrásrészt 
biztosítanak hozzá. 
 
 
Barna Márton képviselı ipari park kialakítását fontosnak tartaná, jó lenne a vállalkozások 
idetelepülésének lehetıséget megteremteni, de sajnos ehhez pályázati lehetıség most nincs. 
Körzetét érintıen a koncepcióban „vágyaik” benne vannak, buszváró kialakítása, útfelújítás.  
 
 
(Szekeres Józsefné alpolgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok 
száma: 12 fı.) 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
szerint a koncepció egységes, mindent tartalmazó és jó szerkezetbe foglalt. A bevétel 
növelésére, kiadás csökkentésére néhány szempont beépítésre került. Ingatlanok eladásából 
lehet még pár millió Ft-ot bevételként realizálni. A kiadáscsökkentésre kell majd nagyobb 
figyelemmel lenni, hatékony és racionális létszámgazdálkodásra kell törekedni. Az adócsoport 
létszámának megemelését támogatták, valószínősítve, hogy többet fog behajtani, mint 
amennyibe a bére fog kerülni. Az egyensúlyban lévı koncepciót elfogadásra ajánlotta 
bizottsága.  
 
 
Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett, és azt bocsátotta szavazásra a 
koncepció elfogadása érdekében. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
447/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót 
az elıterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2014. 
évi költségvetés tervezésénél a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. október 21-én 
megtartott ülésén a témában hozott határozatában szereplı tételeket beépíttesse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a 2014. évi költségvetés tervezése 
 
 
VI/3. „Leg a Láb” Alapfokú Mővészeti Iskola bérleti díj ügye 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot. A testület 
korábban már egy idıszakra halasztást adott, most is erre lett javaslat megfogalmazva a 
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Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén. Kérve lett -parlamenti képviselık támogatásával is-, 
hogy legalább egyedi elbírálás alapján kapjon többlettámogatást, kapjon olyan normatívát az 
iskola, amibıl fenn tudja tartani magát. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
448/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete A „Leg a láb” Alapfokú Mővészeti 
Iskola bérleti díj megfizetése alól további fizetési halasztást engedélyez 2013. szeptember 1-
tıl 2013. december 31-ig terjedı idıszakra. A képviselı-testület a decemberi ülésen visszatér 
az iskola anyagi helyzetének egyeztetésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. decemberi testületi ülés 
 
 
VI/4. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés ételmében, a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatásával határozathozatalt kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
449/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a következı saját hatáskörő 
elıirányzat módosításokról rendelkezik.  
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít: 
1. TÁMOP 6.1.2. program megvalósítása 
Személyi juttatások elıirányzatát  megemeli    314 eFt-tal 
(3fı*26.200 Ft*4hó=314.400 Ft) 
Szociális hozzájárulái adó elıirányzatát  megemeli  85 eFt-tal 
(314.400 Ft*0,27=84.888 Ft) 
Felhalmozási kiadások elıirányzatát  megemeli     350 eFt-tal 
(1db notebook, 1db projektor) 
Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli   1749 eFt-tal 
(Kisért. t. eszk., egészségfejlesztı programok megvalósítása) 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli   2498 eFt-tal 
(Pályázati támogatás) 
2. Közfoglalkoztatás 
A 2013. évi költségvetés elkészítésekor a tárgyévi közfoglalkoztatás adatai még nem álltak 
rendelkezésre, emiatt létszám, illetve további bevételi és kiadási elıirányzat módosításokra 
van szükség. A 2013. költségvetési évben átlagosan teljes munkaidıre átszámítva 9,5 fı 
közfoglalkoztatott alkalmazására kerül sor, az eredetileg betervezett 1,25 fıhöz képest. Ezen 
szakfeladaton + 8,25 fı elıirányzat módosítást a Képviselı Testület engedélyezi. 
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Személyi juttatások elıirányzatát  megemeli       4360 eFt-tal 
Szociális hozzájárulái adó elıirányzatát  megemeli       1177 eFt-tal 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli       5537 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
VI/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet az írásban kiosztott korrekcióra, mivel a mai 
nap folyamán a banktól megérkezett a pontos adat. 
 
 
Hidasi Zoltán a pénzügyi osztály munkatársa tájékoztatásként elmondta, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság ülésén még 45 millió Ft-os összeg szerepelt az 1. sz. határozati javaslat E 
pontjánál, ami abból adódott, hogy az év elején a kötvénytörlesztésre és kamatra be lett 
állatva bizonyos összeg. A bank értesítése ismeretében az eredeti tervek szerint történik a 
törlesztés, csak egy minimális 1millió Ft kiegészítés szükséges.  
 
 
Siklósi István polgármester a korrekció figyelembevételével szavazásra bocsátotta a két 
határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
450/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
A.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                   csökkenti: 1100 E Ft-tal 
   841126-0. szakf. Pedagógiai szakszolgálat kialakításához  
   fedezet biztosítása 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                      megemeli: 1100 E Ft-tal 
   841126-0. szakf. Pedagógiai szakszolgálat kialakításához  
   fedezet biztosítása 
B.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                    csökkenti: 265 E Ft-tal 
   841403-0. Város- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. szakf.: 
   Tervezési munkálatok fedezetére. 
   és ezzel egyidejőleg: 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                        megemeli:  213 E Ft-tal 
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   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                          megemeli:   52 E Ft-tal 
      841126-0 szakf : Tervezési munka, megbízási díja. 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:    
    a 264/2013.(05.30.)sz. határozatban foglaltak teljesítéséhez, 
    fedezet biztosítás: 
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át              csökkenti: 2160 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                   megemeli: 2160 E Ft-tal 
   Helyi Vidékfejlesztési stratégiák: infrastruktúra 
   fejlesztési pályázathoz az Áfa kiadásokra fedezet biztosítás. 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át               csökkenti: 2660 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
   Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.      megemeli: 2660 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
      Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.    megemeli: 2660 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                   csökkenti: 2660 E Ft-tal 
841126-0 szakf.: FHT elıleg:  
E.)  
 1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
     Mezıberény Kötvény  esetében a tervezett törlesztési elıirányzat  
     és kamat elıirányzat kiegészítése  
    1.10. Fejlesztési célú tartalék/ Ász. rendelkezéseinek 
 megfelelıen finanszírozási mőv.-re… tartalék/ ei.-át              csökkenti:  1000 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
    3.3 Finanszírozási célú kiadások-Bef.célú belf. ért. pap., 
    kötvény beváltás kiadásai ei.-át                                           megemeli:  1000 E Ft-tal 
F.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
   „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” I. ütem a fordított áfa  
    befizetéséhez ideiglenesen     fedezet biztosítása 
    1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át         csökkenti: 22032 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     2.1. Beruházási kiadások ei-át                                            megemeli: 22032 E Ft-tal 
      370000-4 szf.:„Belvízrendezés az élhetıbb településekért”  
   I. ütem a fordított áfa  befizetéséhez ideiglenesen     fedezet biztosítása 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                            megemeli:22032 E Ft-tal 
    841126-0 szakf.:Fordított Áfa bevétel: 22032 E Ft 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                      megemeli : 22032 E Ft-tal 
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  841126-0 szakf.: Fordított Áfa befizetése: 22032 E FT 
G.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                 megemeli: 440 E Ft-tal 
    841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
    Közüzemi díjak továbbszámlázása: (nettó: 346 E Ft, áfa: 94 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             megemeli : 440 E Ft-tal 
   841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
   Közüzemi díjak továbbszámlázása: Dologi 
   (nettó: 346 E Ft, áfa: 94 E Ft) 
H.) 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, kiadási elıirányzatán belül:  
    1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                       csökkenti:  2804 E Ft-tal 
    1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                         csökkenti:    741 E Ft-tal 
     Általános Iskolá - tól a áthelyezett dolgozók 2012. decemberi  
  bérének és járulékának ei. rendezése:  
ezzel egyidejőleg: 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, bevételi elıirányzatán belül:  
    -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti: 3545 E Ft-tal 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                          megemeli   2804 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                            megemeli:    741 E Ft-tal 
    841126-0 szakf : Általános Iskolá - tól a áthelyezett dolgozók 
    2012. decemberi bérének és járulékának ei. rendezése:  
   és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
       Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.      csökkenti: 3545 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
451/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
A.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                  megemeli: 171E Ft-tal 
   841126-8 Kormányhivatali tovább száml. 
   Áht-n belül továbbszámlázás: (nettó: 135 E Ft, áfa: 36 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                          megemeli : 171 E Ft-tal 
   841126-8 Kormányhivatali tovább száml.     
   Dologi: +171 E Ft (nettó: 135 E Ft, áfa: 36 E Ft) 
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B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
   IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei.-át-csökkeni:26 E Ft-tal 
(Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.     csökkenti: 26 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
      Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.      csökkenti: 26 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát                         csökkenti: 26 E  t-tal 
   (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás    
C.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
   2.2. Felújítási kiadások:412000-5szf. Városháza belsı felújítása elıirányzatán:                                          
belől : 919 E Ft-elıirányzatot elkülönít: 412000-5szf. Városháza belsı felújítása- Mb. Liget u 
2/a sz alatti Tőzoltó laktanya épületének vakolása (nemes vakolattal) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Dr. Földesi Szabolcs jegyzı               
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/6. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a MÁK jogszabályi helyekre történı hivatkozása és az írásos 
elıterjesztés értelmében, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával, kérte a 
határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
452/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
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 
 
 
VI/7. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester szakfeladat besorolás szövegrész kiegészítése miatt, az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával, kérte a módosítás elfogadását. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
453/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
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 
 
 
VI/8. Római Katolikus Egyházközség harangjának felújítási ügye 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Pénzügyi Gazdasági 
Bizottság javasolta a kérelem támogatását. Megjegyezte, hogy a képviselı-testület a 
református templom felújítását támogatta korábban, várható volt, és teljesen jogosan 
jelentkezik a többi egyházközség is támogatásért.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
454/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a Mezıberényi Római 
Katolikus Egyházközség harangjának felújításához 200.000,-Ft-al, azaz kétszázezer forinttal, 
a 2013. évi költségvetés általános tartalékalap terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/9. Szakszolgálati fıigazgatói pályázatok véleményezése 
 
 
Siklósi István  polgármester elıadta, hogy jogszabályok értelmében a beérkezett pályázatokat 
a testületnek véleményeznie kell. A két pályázat a hivatalban megtekinthetı. Szakmai jellegő 
anyagról van szó. Az elıterjesztett és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által 
támogatott határozati javaslatot módosította, és szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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455/2013.(X.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának fıigazgatói beosztására beadott kettı 
érvényes pályázati anyagot alkalmasnak tartja arra, hogy a döntéshozók az intézmény 
vezetésére kiírt pályázatot felelısséggel bírálhassák el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/10. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı rendes testületi ülés idıpontja 
2013. november 25. Napirend: Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók 
felülvizsgálata. Az eredetileg novemberre tervezett napirendek - Mezıberény Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése, és Mezıberény 
Város Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetési koncepciója- a mai ülésen 
megtárgyalásra kerültek.  
Tájékoztatta a jelenlévıket és Kábel TV nézıit, hogy november 25-ére, a képviselı-testületi 
ülés elejére tervezték a közmeghallgatást, melynek témája még nem végleges. Tervek szerint 
az elkerülı útról történne tájékoztatás, meghívót küldött Dr. Völner Pálnak a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Infrastruktúráért felelıs államtitkárának, valamint Dankó Bélának a 
Békés Megyei Útügyi biztosnak. Amennyiben ık nem tudják elfogadni a felkérést e hónap 
végéig, akkor a közmeghallgatás tárgyaként az utcafásítás fog szerepelni. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, az ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

               Siklósi István                                                                Dr. Földesi Szabolcs  
                polgármester                                                                         jegyzı 
 


