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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. november 25-én 
megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi 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 ismertette, hogy a mai ülés közmeghallgatással kezdıdik, ezután 
az írásban kiküldött napirendek szerint történik a testületi ülés levezetése, annyi módosítással, 
hogy a II/3. Magánszemélyek kommunális adója késedelmi kamatára vonatkozó amnesztia 
tervezet lekerül napirendrıl a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata alapján, valamint 
sürgıssége miatt szükséges tárgyalni IV/19. szám alatt a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt 
feltételes közbeszerzés elindítása elıterjesztést.  
Kérte az ismertetett napirend megszavazását. 
 
A képviselı-testület12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
460/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Közmeghallgatás: Mezıberényi fásítások 
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 311/2013.(VI.24.)sz., 312/2013.(VI.24.)sz., 

370/2013.(IX.18.)sz., 381/2013.(IX.30.)sz., 390/2013.(IX.30.)sz., 
428/2013(IX.30.)sz., 431/2013.(X.10.)sz., 438/2013.(X.28.)sz., 445/2013.(X.28.)sz., 
452/2013.(X.28.)sz., 453/2013.(X.28.)sz., 455/2013.(X.28.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Kimutatás a képviselı-testület, bizottságok tagjainak megjelenésérıl 
II/3. levéve napirendrıl 
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II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
IV./ Bejelentések 

IV/1. A közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

IV/2. Kerékpáros Útıri Szolgálat 
IV/3. Kötelezı felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetérıl 

véleménynyilvánítás 
IV/4. Szökıkút 
IV/5. Kastély mőemlékvédelembıl való törlése 
IV/6. Kner Tánc-Sport Egyesület támogatási kérelme 
IV/7. Beszámoló a 2013. évi Berényi Napok lebonyolításáról, valamint a 2014. évi 

Berényi Napok idıpontjára javaslat 
IV/8. Tiszteletdíjról lemondás 
IV/9. Intézményi átcsoportosítás 
IV/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
IV/11. Talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
IV/12. „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti állományból lehívandó tételek – 

fedezetcsere 
IV/13. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
IV/14. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafeteria juttatása 
IV/15. Nemzeti Kerékpáros Charta támogatása 
IV/16. Sistraden Kft. ajánlata közvilágítás korszerősítésére 
IV/17. „Komplex belvízrendezési program – Mezıberény” vállalkozási szerzıdés 2. 

számú módosítása 
IV/18. Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatása 
IV/19. DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt feltételes közbeszerzés elindítása (sürgısséggel) 
IV/20. Egyéb bejelentés 

V./ Zárt ülés 
V/1. Mezıberény, Zrínyi sgt. 20. sz. alatti ingatlan értékesítése (427/2013.(IX.30.)sz. hat.) 
V/2. MKÁ Iskola tanulóinak Arany János tehetséggondozó programjában való részvétele 
V/3. „Mezıberény” kötvény kötvényokiratának módosítása 
V/4. HURO/1101/002/1.2.1 projekt megvalósításához elıfinanszírozási kérelem 

(22/2013.(I.28.)sz. hat.) 
V/5. Egyéb bejelentés 

 
 
Közmeghallgatás: Mezıberényi fásítások 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a meghirdetett közmeghallgatás témája 
„Mezıberényi fásítások”, a vitaindító anyag megtekintésének biztosítása mellett. Túl nagy 
érdeklıdés az elızı években -2010 kivételével, amikor a belvízhelyzet aktuális problémáiról 
volt szó-, nem igazán volt a közmeghallgatások iránt. Ez jellemzı ma is, egyetlen egy olyan 
személy nincs a teremben, aki kimondottan a közmeghallgatás miatt érkezett volna. Korábban 
volt az egyéni körzetbıl bejutó képviselıknek olyan kötelezettsége, hogy évente egy 
alkalommal lakossági fórumot kellett tartaniuk, de pontosan emiatt az érdektelenség miatt, az 
SZMSZ-bıl törölve lett. Egyébként a képviselık személyes kapcsolatot tartanak fenn a 
körzetükben lakó emberekkel.  
Tájékoztatásként az írásos anyagot kiegészítette annyiban, hogy a makk vetése megtörtént, a 
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kıris és a juhar elegyes ültetése a sportpálya mögötti területen tavasszal történik meg. Kényes 
kérdés a fakivágások ügye. Senki nem szeretne jó állapotú, egészséges fákat kivágni, de azt 
sem szeretnék, hogy a járdákat tönkre tegye, vagy a kártevık tovább terjedjenek a városban. 
Mindig kérdés, hogy cserélni vagy nem cserélni fákat egységesítés érdekében. Több utcában 
(Puskin, Deák, Petıfi u.) is indokolt lenne akár a teljes fasorok cseréje. Megtörtént a liget 
bejárása szakemberrel, kijelölték azokat a fákat, amiket ki kell vágni, illetve gallyazás 
szükséges. További fák, cserjék ültetése, örökzöldek pótlása szükséges. A Békési úton 6 db 
gesztenyefa kivágásra került, olyan módon voltak már sérülve, hogy megtartásuk nem volt 
lehetséges. Szakember javaslata, hogy a többi gesztenyefa is kerüljön kivágásra a területen, 
odvas, olyan betegségben szenvednek, amit csak nagyon drágán lehetne orvosolni, de hosszú 
távra akkor sem lehetne megmenteni. Másfajta, fehérvirágú gesztenyét javasoltak pótlásként. 
A kerékpárút melletti oldalon hársfa ültetést javasoltak, ami el is kezdıdött a bérlakások elıtt. 
A kitermelt fákat tőzifaként lehet csak hasznosítani, szociális segélyfa formájában kerül 
felhasználásra.  
 
A jelenlévık részérıl hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a közmeghallgatást 
bezárta. 
 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2013. október 28-i zárt, november 20-i rendkívüli 
nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítéséként jelezte, hogy a 459/2013.(XI.20.) számú 
határozatban a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó pályázatnál a 
tisztázatlanságok miatt került be a maximum 3 millió Ft önerı meghatározása.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
461/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. október 28-i zárt, november 
20-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl       
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı, és kérte annak elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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462/2013.(XI.25.)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 311/2013.(VI.24.)sz., 312/2013.(VI.24.)sz., 

370/2013.(IX.18.)sz., 381/2013.(IX.30.)sz., 390/2013.(IX.30.)sz., 428/2013(IX.30.)sz., 
431/2013.(X.10.)sz., 438/2013.(X.28.)sz., 445/2013.(X.28.)sz., 452/2013.(X.28.)sz., 
453/2013.(X.28.)sz., 455/2013.(X.28.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 12 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: 
 
 
463/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 311/2013.(VI.24.)sz., 
312/2013.(VI.24.)sz., 370/2013.(IX.18.)sz., 381/2013.(IX.30.)sz., 390/2013.(IX.30.)sz., 
428/2013(IX.30.)sz., 431/2013.(X.10.)sz., 438/2013.(X.28.)sz., 445/2013.(X.28.)sz., 
452/2013.(X.28.)sz., 453/2013.(X.28.)sz., 455/2013.(X.28.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Kimutatás a képviselı-testület, bizottságok tagjainak megjelenésérıl 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı a kimutatás alapján összegezte, hogy egy-két esetben volt elıre 
jelzett és indokolt távollét a testületi, illetve bizottsági tagok részérıl. Az Oktatási és 
Kulturális Bizottságnál a nagyobb számú hiányzást a szakembertag azzal indokolta, hogy 
hivatalos elfoglaltságai esnek egybe a bizottság üléseivel. Összességében a megjelenés aránya 
jónak mondható. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
tájékoztatást adott bizottsága döntésérıl. Tudomásul vették a hivatal által készített 
összeállítást, szankciót egyetlen egy képviselı és külsıs bizottsági taggal szemben sem kíván 
alkalmazni és javasolja a testületnek a 34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet felülvizsgálatát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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464/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 34/2006. (X.17.) MÖK számú 
rendelet 4.§ (1), (6), valamint (7) bekezdésének megfelelıen a 2013. májustól 2013. 
novemberig terjedı idıszakra a képviselı-testületi, valamint bizottsági üléseken való 
megjelenésrıl készített kimutatást tudomásul veszi, az adott idıszakban kötelezettséget szegı 
képviselı és bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem alkalmaz. A Képviselı-
testület megbízza az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot az önkormányzati 
képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK 
számú rendelet felülvizsgálatával.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
              ÜJKBiz. elnöke 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/3. levéve napirendrıl 
 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az írásos beszámolót 
ismertette. A 166 kérelembıl egy ápolási díj kérelemnél történt elutasítás. A bizottság minden 
címnél bele fognak férni a tervezett keretbe.  
 
 
Siklósi István polgármester arról számolt be, hogy 16 esetben kellett kérelemrıl dönteni, 
ebbıl 5 került elutasításra. A számára meghatározott évi keretbıl 41,4% lett eddig 
felhasználva. Kérte a beszámolók elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
465/2013.(XI.25.)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: Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a napirend témáit. Minden év végén a testületeknek a 
következı évi adókat, díjakat meg kell állapítaniuk. Azt tudva, hogy a helyi embereknek a 
fizetıképessége nem javult az elmúlt években, hozták meg a bizottságok javaslataikat. Sem a 
lakbéreknél, sem a temetıi díjaknál nincs javaslat emelésre, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság is csak feltételes módban jelzett néhány helyen módosítást. Személy szerint a 
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Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén olyan díjaknál javasolt emelést, amellyel a helyi 
vállalkozásokat, helyi kereskedıket, árusokat, illetve a város környezetének állapotát lehetne 
védeni. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, hogy egyik 
bizottsági kiegészítıben sem találta meg leírva, pedig tárgyalva lett róla, hogy a temetı 
rendelet I.2.b.) pontjába bekerüljön „Sz1 és Sz2 parcellák” megjelölés, mivel az elsı 
megváltás ingyenes a szociális temetés törvénye miatt, de a további megváltásnak (25 év 
múlva) szükséges a beárazása. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 
bizottsága nem kívánta a lakosság terheit tovább növelni, ennek megfelelıen nem támogatja 
emelni a helyi adók, a piaci, vásári helypénzek, és a lakbérek díjait. A köztemetırıl és 
temetkezés rendjénél szóló rendeletnél megfogalmazásra került egy-két javaslat, mely nem 
kimondottan díjemelést érint. Kérte ezeket eredeti elıterjesztésként kezelni. A közterület-
használati díjaknál javasol a bizottság -polgármester úr felvetésére- kismértékő emeléseket, 
amelyek a helyi vállalkozásokat nem érinti. A bizottsági kiegészítıben a hangos hirdetésnél a 
b.) pont tévedésbıl került beírásra, kéri figyelmen kívül hagyni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bizottsága 
állásfoglalását ismertette. Nulla vagy legfeljebb 3,5%-os emelést javasoltak a helyi díjaknál, 
kerekítés kezelhetıbbé tenné a díjakat. Lakbéremelést, temetıi díjemelést nem javasoltak. 
Személy szerint egyet tud érteni azzal, hogy ne történjen emelés, bár a lassú emelést 
könnyebb végrehajtani mindenkinek.  A lakosság felé érdemes lenne megjelentetni, hogy 
szociális temetésre kerültek parcellák kijelölésre, valamint, hogy nem kötelezı ezután 25 évre 
megváltani a sírhelyet, 10 év lehet a legkevesebb, és felsı határ nincs. A közterület-használati 
díjak esetében a hangos hirdetés díját tudja támogatni azzal, hogy aki szövegesen hirdet 
hangosan az utcán pl. cirkuszos, annak kell fizetni, aki csak zenél, pl. szódás, annak nem kell. 
 
 
Siklósi István polgármester értelmezte a sírhelymegváltás kérdését. Az elsı megváltás maradt 
25 év, az újra váltásnál lehet alacsonyabb idıre megváltani.  
 
Barna Márton képviselı a közösségi buszra vonatkozóan hiányolta, hogy nem lehet tudni 
mennyibe kerül pl. a karbantartása, üzemeltetése, mi alapján történik emelés, versenyképes 
lehetne-e olcsóbb igénybevétel mellett, megtérülne-e? A helyi díjak esetében a piaci és vásári 
helypénzeknél furcsállta, hogy a piaccsarnokban az asztalok díja kevesebb, mint a lenti 
területre pakolás. Indítványozza a díj módosítását. A mozgóárusok díjfizetésének 
szabályozása szükséges lenne, nem talált ráutalást sem. A szöveges hangos hirdetés 
meghatározást nem tartotta megoldásnak.  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a mozgóárusok közterület foglalási díjat kötelesek 
fizetni. 
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Nagy Sándor  képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a piaci helypénzekrıl 
annyit tudott mondani, hogy az eddig is érvényben lévı arányokat tartotta a díjak  
megállapításához. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, 
hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottsággal ellentétben a temetıben történı reklámozási díj 
esetében nem 4.000,-Ft, hanem 5.000,-Ft /hó meghatározással értett egyet. Kérte figyelni arra, 
hogy a hangos hirdetés fogalma két felé lett bontva, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
kiegészítıjében az ingyenes hirdetés is úgy értelmezhetı, hogy 5.000,-Ft a díja, pedig az 0 Ft. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke emlékezetett, hogy már 
kérte az n.) pontból törölni a b) pont alatti meghatározást, elírás történt. Csak a szöveges, 
mozgó hangos hirdetésre kell értelmezni az 5.000,-Ft /nap díjat. Az a felvetés, hogy a piaci 
elárusító asztalok miért olcsóbbak a lenti területnél, az elızı ciklusban is tárgyalva lett. 
Elárusító asztalt általában azok az ıstermelık, helyi piacozó emberek bérelnek, akik 
rendszeresen árusítanak, ezért kedvezıbb a díj. Megerısítette, hogy bizottsága a temetési 
hirdetésnél „Reklámozási, hirdetési díj 4.000,-Ft /hó” megállapítását támogatta a további a 
szöveges rész elhagyása mellett. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint az „asztal” kérdés maradjon változatlan, az 
intézményvezetı a legközelebbi elıterjesztésnél figyeljen a pontosítások elvégzésére. 
 
 
Siklósi István polgármester döntéshozatalokat kért a testülettıl. Elsıként a közösségi busz 
költségeirıl elıterjesztett határozati javaslatot a szakbizottságok támogatásával bocsátotta 
szavazásra, mivel Barna Márton képviselı hozzászólásában nem fogalmazott meg javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
466/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
üzemeltetésében lévı kistérségi (közösségi busz) 2014. évre vonatkozó díjszabását 165 Ft/km 
összegben fogadja el.  
Amennyiben a jármő utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%-kal növekszik, 198 Ft/km. 
A díjtételen felül a megrendelı közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülı autópálya, parkolási, ırzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjármővezetı szállás 
elhelyezésérıl és ellátásáról is köteles gondoskodni. 
Az intézmény a felmerült költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a díjszabást 
évente köteles felülvizsgálni és ez alapján elıterjeszteni.  
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: 2014. január 1.  
 
 
Siklósi István polgármester a szociális temetkezés céljára kijelölt parcellák elfogadását kérte. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
467/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztéshez csatolt vázrajzban 
megjelölt SZ1 és SZ2 számú parcellákat jelöli ki szociális parcellának koporsós és urnás 
szociális temetés számára 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: 2014.január 1. 
 
 
Siklósi István polgármester határozathozatalt kért arról, hogy a testület az önkormányzati 
lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.) MÖK. sz. rendelet díjain nem változtat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
468/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati lakások lakbérérıl 
szóló 37/2011.(XII.27.) MÖK. sz. rendelet díjain nem változtat.  
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester a  helyi díjakról szóló rendelet-tervezet közterület-használati díjait 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata szerint (n./ pont korrigálásával) kérte 
meghatározni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
469/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezet közterület használat díjait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

a) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzati 
kirakatszekrény, üzleti védıtetı, ernyıszerkezet /amennyiben 
reklám feliratot tartalmaz/ hirdetı berendezés, cég- és címtábla, 
önálló hirdetı berendezés, hirdetési felületre, tájékoztató táblák, 
kerékpártároló  

590 
(minden 

megkezd
ett m2 
után) 

Ft/m2/hó 

b) Egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges 
gépjármő várakozó helyek éves igénybevétele /parkolók/ 

7.000 Ft/db/év 

c) Reklám-, cégzászló talapzatként, ill. oszloponként évente 4.485 Ft/db/év 
d) A 10 napon túli építési munkával kapcsolatos állvány, 
építıanyag, törmelék és ideiglenes jellegő építmények 
elhelyezése (min.1000 Ft) 

300 (de 
legalább 
1000 Ft) 

Ft/m2/hó 
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e) Alkalmi és mozgó árusításra,javítószolgáltató tevékenységre 
(idıszakos jelleggel) 

350 
Ft/m2/na

p 
f) Film- és televízió felvételekre (amennyiben nem a város 
bemutatását szolgálja) 

17.500 Ft/nap 

g) Vendéglátó ipari elıkert (kerthelyiség) 445 Ft/m2/hó 
h) Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezése árurakodásra, idényjellegő raktározásra szolgáló 
terület 

900 
Ft/m2/na

p 

i) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, minimum 10 m² 350 
Ft/m2/na

p 
j) Kézbıl történı árusítás esetén mindig 1m² terület 
elfoglalásával kell számolni 

400 
Ft/m2/na

p 
k) Mutatványos tevékenység, cirkusz /10000 m²/ 12.000 Ft/nap 
l) Teher és különleges jármővek, valamint ezek vontatmányai 
elhelyezése jármőszerelvényenként 

950 Ft/m2/hó 

m) Állandó jellegő közterület  használat építési/létesítési 
engedéllyel épített állandó jellegő építmény 

350 Ft/m2/hó 

n) Szöveges, mozgó, hangos hirdetés               5.000 Ft/nap 
 
 
Siklósi István polgármester a helyi díjakról szóló rendelet-tervezet piaci, vásári helypénzek 
bérleti díjait érintı módosító javaslatot, hogy az asztalbérleti díj, illetve az egyéb területeknek 
a m2 ára egyezzen meg, szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselık 2 igen szavazata és 10 nem szavazata értelmében a képviselı-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
470/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezet piaci, vásári helypénzek bérleti díjainak 
megállapításánál nem támogatja, hogy az asztalbérleti díj, illetve az egyéb területeknek a m2 
ára megegyezzen. A képviselı-testület a rendelet 3.§-ának díjain nem változtat. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosítások figyelembevételével az önkormányzat által 
megállapított helyi díjakról szóló rendelet módosításának elfogadását bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
26/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
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Siklósi István polgármester a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló rendelet-
tervezetnél a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatait szavazásra bocsátotta a rendelet 
megalkotása érdekében.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
471/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete A köztemetırıl és a temetkezés 
rendjérıl szóló rendelet jelenlegi szolgáltatási díjain nem változtat, kivétel a IV. egyéb díjak 
2. pont, ahol a „Reklámozási, hirdetési díj  4.000,-Ft /hó” kerül meghatározásra a szöveges 
rész elhagyásával, illetve a II. pont címénél is törlésre kerül „a temetkezési szolgáltatók 
kivételével” szövegrész. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosítások figyelembevételével a köztemetırıl és a 
temetkezés rendjérıl szóló rendelet módosításának elfogadását bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
27/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

 a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 7/2012.(II.28.) MÖK számú 
rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az önkormányzati adók felülvizsgálata 
tekintetében a Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága támogatta az elıterjesztés határozati javaslatát, 
ne történjen emelés.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
472/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a bevezetett helyi adók tekintetében 
2014. január 01. napjától adómértéket nem kíván emelni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
 
 
/Kovács Lászlóné képviselı eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 
11 fı./ 
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IV./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
IV/1. A közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy a rendeletmódosítás jogszabályváltozásoknak 
igyekszik megfelelni, pl. a közterületen történı alkoholfogyasztással kapcsolatban a 
szabálysértési törvény változott, magasabb szinten szabályozandó cselekményként definiálja a 
törvény, tehát rendeleti szinten nem lehet szabályozni. Tudatta, hogy közterületen az 
alkoholfogyasztás cselekménnyel kapcsolatban jogosult eljárni a rendır, és a szabálysértési 
törvény ebben az esetben megengedi, eljárjon a közterület-felügyelı is. Kérte a rendelet 
módosítás megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
28/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
IV/2. Kerékpáros Útıri Szolgálat 
 
 
Siklósi István polgármester a megkeresést ismertette, miszerint a város területén lévı 
kerékpárutak hiányosságainak feljegyzését kellene felvállalni. Az Alföld Turista Egyesülettel 
tárgyalt a feladat ellátásáról, ık vállalják, hogy rendszeresen végig járják az utakat, a kisebb 
problémák megoldását, pl. benyúló faágak levágását megteszik. Komolyabb dolgokat nem 
tudnak felvállalni, rögzíteni szükséges, ki mit tud megtenni abból a megállapodásból, amit a 
kerékpáros útıri szolgálattal aláírna az önkormányzat. Cél az, hogy a kerékpárutak minél jobb 
állapotban tudjanak maradni. 
 
 
/Kovács Lászlóné képviselı visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok 
száma: 12 fı./ 
 
 
Barna Márton képviselı üdvözölte egy ilyen minta projekt létrehozását, a lényeg, mennyi fog 
belıle megvalósulni. Inkább az út minıségével lesznek gondok. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a naprakész jelzések segítséget fognak adni a 
problémák megoldásához. A megoldások természetesen az önkormányzat forrásainak 
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ismeretében történhetnek.  A határozati javaslatot egy kisebb módosítással olvasta fel, melyet 
szavazásra bocsátott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
473/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megállapodás aláírásával támogatja a 
Körösök Völgye Kerékpáros Útügyi Szolgálat mintaprojekt létrehozását, az útıri 
megállapodásban vállalt feladatokat az Alföld Turista Egyesülettel kötött megállapodás 
keretei között látja el.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
IV/3. Kötelezı felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetérıl 

véleménynyilvánítás 
 
 
Siklósi István polgármester kérte, az írásos elıterjesztés értelmében a határozati javaslat 
megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
474/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal által 
megállapított, kötelezı felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét 
elfogadja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
IV/4. Szökıkút 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy kb. 25 évvel ezelıtt Gerle Margit keramikus 
mővész adományozott egy szökıkutat, most egyeztetések eredményeként végre helye lesz az 
alkotásnak. A mezıberényi református templom kertjében történik meg felállítása, az 
üzemeltetés költségét a református egyház vállalja. A szakbizottságok támogatták a határozati 
javaslat megszavazását.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı emlékezetett arra, hogy a mővésznı pénzért készítette a 
szökıkutat. Jó helynek tartja a templomkertet, az üzemeltetés, állagmegóvás nem kis feladata 
lesz az egyháznak. 
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Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
475/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Gerle Margit keramikus mővész 
által városnak adományozott szökıkutat térítésmentesen adományozza a Református 
Egyháznak azzal a megkötéssel, hogy annak felállítása a mezıberényi Református Templom 
kertjében történjen meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
IV/5. Kastély mőemlékvédelembıl való törlése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a megkeresést. 10 év elteltével reagáltak a mőemléki 
védettség megszüntetése érdekében megfogalmazott kérelemre, jelezve, ha az önkormányzat 
most is fenntartja a kérést, nagy valószínőséggel úgy fognak dönteni, hogy nem veszik le a 
védettséget a kastélyról, az egy országos jelentıségő mőemléknek számító épület. Beszámolt 
arról, hogy a kastély faanyag vizsgálata történt meg az elmúlt idıszakban, a Hısök úti 
épületrésznek a faanyagmegtartása lehetetlen, szakember újjal való pótlást javasol. A 
szakbizottságok a b.) javaslatot támogatták, a korábbi határozat visszavonását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
476/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete visszavonja a 182/2003./IV.24./sz. 
határozatát (Wenckheim-Fejérváry Kastély mőemléki védettségének megszüntetése 
érdekében kérelem benyújtására került sor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felé). 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
IV/6. Kner Tánc-Sport Egyesület támogatási kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester az egyesület kérelmét ismertette. A pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslata az, hogy 60 eFt támogatást biztosítson a testület a Kner Tánc-Sport 
Egyesület részére az V. Kner Kupa – Klubközi Táncverseny megrendezéséhez. Ezen 
túlmenıen különdíjat fog felajánlani „mezıberényi ereklyékbıl” versenyzık díjazásához. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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477/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére 60.000,- Ft (azaz: hatvanezer forint) összegő támogatást biztosít a Kner 
Tánc-Sport Egyesület (5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 26/4.) részére az V. Kner Kupa – 
Klubközi Táncverseny megrendezéséhez. Felhatalmazza a polgármestert ajándéktárgy 
biztosítására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
IV/7. Beszámoló a 2013. évi Berényi Napok lebonyolításáról, valamint a 2014. évi Berényi 

Napok idıpontjára javaslat 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága döntéseit 
ismertette bizottsági kiegészítıjükbıl. A megvalósulásról az volt a véleményük, hogy egy jól 
szervezett eseménysorozaton vehetett részt Mezıberény lakossága. Jövı évre nézve a 
bizottság 2 napos rendezvényt támogat (kedd, szerda). Javasolják továbbá, hogy a korábban 
már megjelölt kiemelt ünnepek közzé kerüljön felvételre a várossá alapítás 25 évfordulója is.  
A polgármester úr felvetésére a Megyei Vadásznap 2014. szeptember 6-án, Mezıberényben 
történı megrendezését támogatták, helyszínként biztosítva a Városi Ligetet és a Sporttelep 
mögötti területet. 
 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága által vizsgált 
pénzügyi teljesítést jónak ítélte meg, megállapítható, hogy a rendelkezésre álló összeg 
elegendı volt a rendezvény lebonyolításához. Elfogadásra javasolják a beszámolót, a 2014-
évi Berényi Napok idıtartamát 2 napban (augusztus 19-20.) szavazták meg. Személy szerint 
javasolta az intézmény vezetıjének, hogy a jövıben több reklám és szponzori bevételt 
próbáljanak szerezni, pályázati lehetıségeket figyelni, mert pl. a nagy sátor bérlése igen 
költséges.  
 
 
Barna Márton képviselı észrevételezte, hogy az elektromos rendszer lecsatlakoztatásának 
kiépítésére is pályázni kellene, megtakarítást eredményezne. 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett az elmondottakkal, ha lesz lehetıség, be lesz adva 
pályázat. Az Oktatási és Kulturális Bizottság által támogatott és megfogalmazott határozati 
javaslatokat bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
478/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatója által elkészített 2013. évi XVII. Berényi Napok szöveges, valamint 
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pénzügyi beszámolóját az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, egyben megköszöni az 
OPSKK igazgatójának és munkatársainak a Berényi Napok keretében végzett tevékenységét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
479/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2014. évben is a március 15, május 1, 
augusztus 20. és az október 23. rendezvényeket tekinti nagyrendezvényeknek, kiegészítve 
2014. évben a „25 éves a város” rendezvénysorozattal. Támogatja, hogy 2014. évben a 
Berényi Napok 2014. augusztus 19-20. között kerüljön megrendezésre 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              OPSKK igazgató 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
480/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Megyei Vadásznap 2014. 
szeptember 6-án, Mezıberényben történı megrendezését szakmailag, pénzügyileg is 
támogatja és helyszínként biztosítja a Városi Ligetet és a Sporttelep mögötti területet. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a megyei vadásznap egy igen 
rangos esemény, a városnak egy protokoláris lehetıséget ad, 25-30 vadásztársaság és 
érdeklıdık megjelenésével. Teljes napos program valósulhatna meg a lakosok számára is. A 
költségeket nem lehet tudni, de a nemzetközi kapcsolatokra elkülönített összegbıl, valamint a 
testvérvárosi kapcsolatokra beadott pályázat nyerése esetén, megszervezését átcsoportosítva 
szeptember 6-rá, forrást lehetne biztosítani, meghívva a rendezvényre a testvérvárosi 
delegációkat, ahol információk szerint, komoly vadászélet folyik. 
 
 
IV/8. Tiszteletdíjról lemondás 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a tiszteletdíjról lemondás tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
481/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi és elfogadja Dr. 
Hantos Katalin 2013. április, május, június, július, augusztus, szeptember, október havi 
(21.100,- Ft/hó) tiszteletdíjáról történı lemondását. 
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A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. december 2. 
 
 
IV/9. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerinti, két intézmény átcsoportosítási 
javaslatát a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával kérte magszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
482/2013.(XI.25.)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: 
Átcsoportosítás: 
Felújítási kiadások elıirányzatát                                        csökkenti     549 eFt 
(Hısök útja 3. felújítás) 
Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli     549 eFt 
(Széchenyi u. 1. sz. karbantartási munkák). 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
483/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése: 
6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Bevételi elıirányzatán belül a  mőködési bevételek  
I.1./  Intézményi mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:                     1.587 eFt -al  
IV.1 Mőködési célú támogatás értékő bevételi elıirányzatát megemeli:  18.943 eFt-al 
      Kiadási elıirányzatán belül mőködési kiadások 
1.1 Személyi juttatások kiadási elıirányzatát megemeli:                      1.540 eFt-al 
1.2 Szoc. hozz.jár.adó kiadási elıirányzatát megemeli:                           132 eFt-al 
1.3. Dologi kiadásokat megemeli:                                                             18.176 eFt-al  
      2.1. Beruházási kiadások elıirányzatát megemeli:                                   682 eFt-al 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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IV/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogató javaslata alapján a 
korrekció figyelembevételével, a 13 db átcsoportosításról, fedezetbiztosításról rendelkezı 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
484/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
      IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk. átvét. ei.-át        megemeli: 15 E Ft-tal 
      851011 Óvodai nevelés, ellátás  szakf.:  
és ezzel egyidejőleg: 
      1.5.Mőködési célú  támogatásértékő kiadások elıirányzatát         megemeli: 15 E Ft-tal 
      851011 Óvodai nevelés, ellátás  szakf.: 
      (MVÖK részére:Óvodai dolgozó juttatásának rendezése) 
Felelıs: Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
485/2013.(XI.25.)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: 69 E Ft-tal 
   841126-8 Kormányhivatali tovább száml. 
   Áht-n belül továbbszámlázás: (nettó: 54 E Ft, áfa: 15 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                            megemeli : 69 E Ft-tal 
   841126-8 Kormányhivatali tovább száml.     
   Dologi: + 69 E Ft (nettó: 54 E Ft, áfa: 15 E Ft) 
B.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:       
   2.2. Felújítási kiadások: 412000-5szf. Városháza belsı felújítása elıirányzatán:                                          
belől : 400 E Ft-elıirányzatot elkülönít: 412000-5szf. Városháza belsı felújítása- Mb. Liget u 
2/a sz alatti Tőzoltó laktanya épületének vakolása (nemes vakolattal)és egyéb munkálatai. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Dr. Földesi Szabolcs jegyzı               
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
486/2013.(XI.25.)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 bevételi elıirányzatán belül : 
    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                                 megemeli: 294 E Ft-tal 
    841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
    Közüzemi díjak továbbszámlázása: (nettó: 232 E Ft, áfa: 62 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
   1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                             megemeli : 294 E Ft-tal 
   841403-10 Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 
   Közüzemi díjak továbbszámlázása: Dologi 
   (nettó: 232 E Ft, áfa: 62 E Ft) 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   2.5. Felhalmozási c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti: 53 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                            megemeli: 53 E Ft-tal 
   841403-39. szakf. Mb. liget téri épület átalakítása/Óvodai csoport  
   és a Gondnokság elhelyezése 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
      IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszk. átvét. ei.-át   csökkenti: 1169 E Ft-tal 
      889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)           csökkenti: 1169 E Ft-tal 
 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)            csökkenti: 1169 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
       1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                             csökkenti 1169 E Ft-tal 
       889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
     I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                               megemeli: 1156 E Ft-tal 
     889923-0 Továbbszámlázások (áht-n belül): a Szociális  
     és Gyermekvédelmi Fıigazgatóságtól. 
     (nettó: 1156 E Ft, áfa: 0 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
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    1.3. Dologi kiadások elıirányzatát:                                          megemeli : 1156 E Ft-tal 
    889923-0 Dologi kiad:Továbbszámlázások (áht-n belül): a Szociális  
    és Gyermekvédelmi Fıigazgatóságtól a Városi Humánsegítı és  
    Szoc. Szolgálat részére.(nettó: 1156 E Ft, áfa: 0 E Ft) 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
      I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                               megemeli: 1156 E Ft-tal 
     889923-0: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
     (nettó: 1156 E Ft, áfa: 0 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
       1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                         megemeli 1156 E Ft-tal 
       889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
      IV.2. Felhalm. célú támogatásértékő pénzeszk. átvét. ei.-át   megemeli:64194 E Ft-tal  
      841403-40 EU Önerı Alap (Geotermikus I. ütem KEOP-4.2.0/B/09) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
      2.5. Felhalmozási célú tartalék/ Egyéb/841126-0szf./ ei.-át  megemeli: 64194 E Ft-tal 
F.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
      IV.2. Felhalm. célú támogatásértékő pénzeszk. átvét. ei.-át   megemeli: 4281 E Ft-tal  
      841403-5 KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus energia felhasználás 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
      2.5. Felhalmozási célú tartalék/ Egyéb/841126-0szf./ ei.-át  megemeli:  4281 E Ft-tal 
G.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   2.5. Felhalmozási c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:39 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
    2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                        megemeli:   39 E Ft-tal 
    421100-7 Mezıberényi utak kátyúzása 
H.) 

1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
      2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                      csökkenti: 489 E Ft-tal 
  493102-0 Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos felújítás 
és ezzel egyidejőleg: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                       megemeli:  489 E Ft-tal 
    421100-7 Mezıberényi utak kátyúzása 
I.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   2.5. Felhalmozási c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti: 4 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
     2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                  megemeli:       4 E Ft-tal 
     841126-0. szakf.: Kismérető (kézilabdapálya mérető) mőfüves pálya 
      megépítéséhez önerı     kiegészítése 
J.) 
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1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  2.5. Felhalm. c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:  3215 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                          megemeli:3215 E Ft-tal 
  Városi utak, járdák kerékpár út felúj: 

ezen belül: 
        - Járdák betonozása /421100-8 szakf./  :3215 E Ft. 

K.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  2.5. Felhalm. c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:  5453 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2.1. Beruházási kiadások ei-át                                                        megemeli:5453 E Ft-tal 
  841403-5 szakf. KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus energia felhasználás I.ütem. 
  - ebbıl:  
- Bejárók aszfaltozása:             1707 E Ft. 
- Vezeték építés földmunkái:   3746 E Ft. 
L.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  2.5. Felhalm. c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:  700 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                          megemeli:700 E Ft-tal 
841403-43.szakf.A Mezıberényi Általános Iskola. Luther tér 1.sz épületében 
 mennyezet javításra ,felújításra fed. bizt. 
M.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül : 
    I.1.Intézményi mőködési bevételek: ei.-át                            csökkenti: 10054 E Ft-tal 
    841403-4 szakf. Alföld  -Víz  Zrt-tıl bérleti díj bevétel ei  
csökkentése: (nettó: 7916 E Ft, áfa: 2138 E Ft) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül:       
    2.2. Felújítási kiadások ei-át                                                  csökkenti:10054 E Ft-tal 
    841403-4 .szakf. Alföld  -Víz  Zrt.:hálózati karbantartási  
    és felújítási munkák fedezetére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
              Kovács Edina     igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
487/2013.(XI.25.)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 bevételi elıirányzatán belül: 
   VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át megemeli: 39573 E Ft-tal 
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és  ezzel egyidejőleg:   
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
   1.5.Mőködési célú támogatás értékő kiadás átadás: 
   Elızı évi pm. átadása az Intézmények részére: 
                        /alul finanszírozás./: ei-át                                       megemeli:39573 E  Ft-tal 
B.) 
2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi elıirányzatán belül:  
   VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át csökkenti: 25325 E Ft-tal 
 és  ezzel egyidejőleg: 
    IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át megemeli:   25325 E Ft-tal 
    Elızı évi pm.:/alul finanszírozás./ átvétele. 
C.) 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, bevételi elıirányzatán belül: 
VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át csökkenti:  9112 E Ft-tal 
 és  ezzel egyidejőleg: 
    IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át megemeli:    9112 E Ft-tal 
    Elızı évi pm.:/alul finanszírozás./ átvétele. 
D.) 
5.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat, bevételi elıirányzatán belül: 
VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át csökkenti: 4891 E Ft-tal 
 és  ezzel egyidejőleg: 
    IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át megemeli:   4891 E Ft-tal 
    Elızı évi pm.:/alul finanszírozás./ átvétele. 
E.) 
6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, bevételi elıirányzatán belül: 
VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek 
      VIII.1.Elızı évi mők. célú ei. maradv., pénzmaradvány ei-át csökkenti: 245 E Ft-tal 
 és  ezzel egyidejőleg: 
    IV./1.Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvét ei-át megemeli:   245 E Ft-tal 
    Elızı évi pm.:/alul finanszírozás./ átvétele. 
Felelıs:    Mezıberény Város polgármestere 
                Polgármesteri Hivatal jegyzıje 
                Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
                Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
Határidı: Költségvetési rendeletmódosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
488/2013.(XI.25.)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 bevételi elıirányzatán belül: 
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        IV./1.Támogatásértékő mők. célú pénzeszköz átvét ei-át  csökkenti:  6669 E Ft-tal 
       Bélmegyer Községtıl az intézményfenntartással kapcsolatos tám. értékő  
       pénzeszköz átvétellel kapcsolatos elıirányzat rendezés: 
       csökkentés:                                                  2107000 Ft.~ 2107 E Ft. 
       / 2013.évi eredeti ei: 2474 E Ft  „-„  az 2013.év, I félévi várható  
        tényleges teljesítés   .  szerinti elıirányzat: 367 E Ft/    
       Murony Községtıl az intézményfenntartással kapcsolatos tám. értékő  
       pénzeszköz átvétellel kapcsolatos elıirányzat rendezés: 
       csökkentés:                                                  4562000 Ft.~ 4562 E Ft. 
       / 2013.évi eredeti ei: 7287 E Ft  „-„  az 2013.év, I félévi várható  
        tényleges teljesítés   .  szerinti elıirányzat: 2725 E Ft/    
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át         csökkenti:     6669E Ft-tal 
B.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
        IV./1.Támogatásértékő mők. célú pénzeszköz átvét ei-át  megemeli:   200 E Ft-tal 
       Bélmegyer Község intézményfenntartással kapcsolatos kötelezettsége: 
   A Bélmegyeri Óvoda 2013. I-III. n.évi teljesítési idejő, Mezıberény 
   Város Önkormányzata által 2013. évben kiegyenlített számláival és  
   egyéb kifizetéseivel kapcsolatos elıirányzat rendezés:200481 Ft.~ 200 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át               megemeli: 200 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
489/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
A 2013. 04-10. hónapokat érintı, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, 
188.000,- Ft (személyi juttatás 148.000,- Ft, járulékok 40.000,- Ft), felhasználását (2.cím: 
Polgármesteri Hivatal: 841112 Önkormányzati jogalkotás szakfeladat.) az alábbiakban 
határozza meg Mezıberény Város Képviselı-testülete: 
A keletkezett bér- és járulékmaradványból az Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére 188.000,- Ft, vissza nem térítendı 
mőködési támogatást biztosít, mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség 
terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követıen 30 naptári napon belül, de 
legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a támogatott szervezet részére a megítélt 
támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 

Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı. 

Határidı:  2013. december 5.,illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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490/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
   Központi irányító szervi mők. célú támogatás -int.fin. ei.-t  csökkenti: 2808 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2.cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
841112-0 szakf.. Önkormányzati jogalkotás. 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                     csökkenti:  966 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      csökkenti:   261 E Ft-tal 
841126-0 szakf.. Önkormányzatok és társulások általános 
 igazgatási tevékenysége 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                      csökkenti: 340.E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                        csökkenti:   92 E Ft-tal 
841126-3 szakf.. Pénzügyi igazgatás. 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                      csökkenti:  905 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                       csökkenti:   244 E Ft-tal 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.ei.-t csökkenti: 2808 E Ft-tal 
841403-27. Közmunka.mintaprogramok.vezezetıinek.alkalmazása/Mt./ 
1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                        csökkenti:  733  E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      csökkenti:   194  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
890442-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram – Mezıgazdaság 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                    megemeli:1472 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                     megemeli:   395 E Ft-tal 
890442-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram – Belvíz 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                    megemeli:  736 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                      megemeli:  198 E Ft-tal 
890442-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram – Erdıtelepítés 
   1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                    megemeli:  736 E Ft-tal 
   1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                     megemeli:   198 E Ft-tal 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
491/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A.) 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási elıirányzatát    megemeli 8.812 e Ft-tal 
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- Szociális hozzájárulási adó kiadási elıirányzatát megemeli 1.190 e Ft-tal 
- Dologi kiadási elıirányzatát csökkenti 1.286 e Ft-tal 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
- Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát    megemeli     8.716 e Ft-tal 
B.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi létszámváltozásról 
rendelkezik: 
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszámát megemeli: 
Engedélyezett dolgozói létszám 107 fı 
Átlagos statisztikai állományi létszám 107 fı 
4. Városi Közszolgáltató Intézmény 2013. évi létszáma 

                     
Megnevezés 

Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Igazgató 1 1 
Gazdasági vezetı 1 1 
Egyéb vezetı 3 3 
Fizikai alkalm. 53 53 
Ügyviteli alkalm. 11 11 
Szezonális fizikai 7 7 
Részmunk. fizikai 5 5 
Közfogl. részmi. 14 24 
Téli közfogl. 
telj.mi. 

 2 

Összesen 95 107 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
    Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
492/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átv. ei-át  megemeli:13430 E Ft-tal 
 Költségvetési bevételeket javító támogatás 841126-0 szakfeladat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   megemeli: 13430E Ft-tal 
 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   megemeli: 13430 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát       megemeli: 13430 E Ft-tal 
 Ezen belül:  
 A szociális és gyermekjóléti alapellátás: 
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- Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat  3465 E Ft 
- Házi segítségnyújtás  2820 E Ft 
- Gyermekek napközbeni ellátása 6361 E Ft 

 Gyermekétkeztetési feladatok:    784 E Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
493/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.6.2. Óvodaped.-ok, pedagógus munkáját seg. bértám.     megemeli: 6841 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   megemeli: 6841E Ft-tal 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
            Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)   megemeli: 6841 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7. cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 5387 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 1454 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
494/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatások elıirányzatát             megemeli: 650 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                        megemeli: 650 E Ft-tal 
 („Szeretlek Magyarország” – Szent Mihály nap)  
 841126-0 szakfeladat 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
495/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.2. Központosított elıirányzatok elıirányzatát        megemeli: 5308 E Ft-tal 
 II. 1.2.6. Helyi szervezési int. kapcs. többletkiadások támogatása 
      (létszámcsökkentés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát                 megemeli: 1882 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 3426 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 3426 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 2698 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 728 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
496/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.2. Központosított elıirányzatok elıirányzatát        megemeli: 1603 E Ft-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 1603 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 293 E Ft-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 505 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)     megemeli: 712 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 93 E Ft-tal 
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és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 231 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 62 E Ft-tal 
 Ezen belül:    Szjutt.   Munkaa.terh.bef.köt. 
 - 841112 szakfeladat     18      5 
 - 841126-0 szakfeladat  88    24 
 - 841126-1 szakfeladat  25     7 
 - 841126-2 szakfeladat   9    2 
 - 841126-3 szakfeladat  50    13 
 - 841133 szakfeladat   28    8 
 - 842421 szakfeladat   13    3 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 398 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 107 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 561 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 151 E Ft-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 73 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 20 E Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 692 E Ft-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 101 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 27 E Ft-tal 
 841126-1 szakfeladat (Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola) 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát  152 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 41 E Ft-tal 
 841126-2 szakfeladat (Mezıberényi Kistérségi Óvoda) 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 260 E Ft-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 70 E Ft-tal 
  Szjutt.  Munkaa.terh.bef.köt. 
 - Mezıberény 260 70 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1.5. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszközátadás elıirányzatát 41 E Ft-tal 
 - Bélmegyer 10 E Ft 
 - Murony 31 E Ft 
 (841126-2 szakfeladat) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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IV/11. Talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı beszámolt arról, hogy a vízközmő szolgáltató által kötelezıen 
elvégzendı fejlesztések nem valósultak meg néhány esetben, ezért a rendelet lehetıséget 
biztosít mentességre az érintett lakosok körében, a korábbi gyakorlat él még egy évig.  
 
 
Siklósi István polgármester összefoglalta, hogy a bekötésekre meg lett hosszabbítva a 
moratórium, de azzal, hogy aki az idei évben nem kötött rá a rendszerre, a 2012. évre szóló 
talajterhelési díjat köteles megfizetni, és amennyiben 2014-ben a bekötés megtörténik, majd a 
2013. évi díj megfizetése alól mentesül. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, a 
rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
29/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

 a talajterhelési díjról szóló 
34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
IV/12. „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti állományból lehívandó tételek – 

fedezetcsere 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy a már korábban eldöntött kötvénybıl történı 
beruházások, felújítások fedezetéhez történne meg az átcsoportosítás ténylegesen is. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta a bejelentést és elfogadásra ajánlja. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
497/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
   1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                  megemeli:18361 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg. 
 2.5. Felhalmozási c. céltart./ Mezıberény kötvénybıl betét../ ei.-át csökkenti:18361 E Ft-tal 
A fedezet cserénél figyelembe veendı tételek az alábbiak: 
-  348 E Ft: Szennyvíz tisztító telep korszerősítése,ivóvizes,szennyvizes rek. munkák, ill. 

belterületi  csapadék és belvíz elvezetése(II. és III. ütem.)  
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Változás szakfeladatonként: 
370000-2: + 4000 E Ft 
370000-5:  +  281 E Ft 
370000-6:  -     17  E Ft 
370000-7:  - 4186  E Ft 
370000-8:  +    90  E Ft 
370000-9:  +  180 E Ft 

- 3000 E Ft: Térnyerı Mérnöki Iroda részére Mezıberény Város Önkormányzata 
ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálat, valamint az adatok E-kata programba történı 
rögzítés munkálatok fedezetére ei. biztosítás.     304/2013.(VI.24.)  sz. hat alapján . 
841126-0 szakf. 

- 480 E Ft: E-Szoftverfejlesztı Kft. Részére Mezıberény Város Önkormányzata 
ingatlanvagyon kataszter nyilvántartó szoftver beszerzése fedezetére ei. biztosítás.  

      305/2013.(VI..24.)sz hat. alapján.    841126-0 szakf. 
-   1500 E Ft: TP-1-2013-as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megırzése 

és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására" pályázat 
benyújtás: 

1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 
vontatott munkagépek, eszközök beszerzése  

1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre;  
1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szőrıvizsgálatokra;  

320./2013.(07.19)sz hat. alapján . 841126-0 szakf. 
-    3810 E Ft.    Mb.Liget téri épület átalakítása: Óvodai csoport,Gondnokság elhelyezése.  
         250/2013.(V.27.) sz hat. 406/2013.(09.30.)sz. hat. alapján   841403-39szakf. 
-   2000 E Ft PH Városháza belsı felújítása /412000-5 szakf./ 412000-5szf. Városháza belsı       

felújítása- Mb. Liget u 2/a sz alatti Tőzoltó laktanya épületének vakolása (nemes 
vakolattal)és egyéb munkálatai 

-    1100 E Ft: Pedagógiai szakszolgálat kialakításához fedezet biztosítása a 
406/2013.(09.30.)sz. hat. alapján:      841126-0. szakf. 

-    2160 E Ft. Civil Ház Helyi Vidékfejlesztési stratégiák: infrastruktúra 
           fejlesztési pályázathoz az Áfa kiadásokra fedezet biztosítás. 
           A 264/2013.(05.30.)sz. határozatban foglaltak teljesítéséhez, fedezet biztosítás: 
           450 /2013.(10.28.) sz hat.  alapján. - 841126-6. szakf.: 
-    200 E Ft:Kálmán fürdı átalakítása- Vízjogi létesítési .eng.elj. igazgatási szolg. díja 
          184/2013.(IV.29.) sz hat. alapján.  . 841403-17szakf 
-   2150 E Ft. 841403-31 szakf. A Magyar Labdarúgó Szövetség által – civil szervezetek                       

számára – meghirdetett "Sporttelephely felújítási program tao elıminısítéses pályázat” 
keretében a Mezıberényi Sporttelepen végzendı felújításra: /Tribün felújítás folytatása , 
biztonságtechnikához kapcsolódó számítástechnikai eszközfejlesztés , öntızı 
rendszer felújítása, bıvítése/ pályázati saját forrás  biztosítása.166/2013.(IV.29.) sz hat. 
alapján.     841403-31 szakf. 

-   55 E Ft. Mb. Kálvin téri gyalogos átkelıhely: 
              238/2013.(V.27.) sz hat. alapján.    841403-38 szf 
-    330 E Ft Városi Közszolgáltató Int.-nél tervezett beruházások,felújítások: 
           - Kálmán Fürdı: Medence felújítás:          -1000 E Ft. 
           - Kálmán Fürdı:Strand  viziporszívó:       +1000 E Ft   
           - Emeletes ágy (Kollégium)                     : + 330 E Ft. 
* ”-„250 E Ft  Orlai Petrics Soma Kult.Közp.-nál tervezett beruházások: 
            -Közmőv. Érdekeltség növelı pály. önerı bizt:gép,berendezés beszerzése. Orlai 

Petrics Soma Kult.Közp 
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-   3489 E Ft  Városi utak, járdák kerékpár út felúj: 
ezen belül: 
    - Mezıberényi utak kátyuzása /421100-7 szakf./: 3489 E Ft. 

* ”-„489 E Ft. Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos felújítás. 
* ”-„1522  E Ft  Orlai Petrics Soma Kult.Köz.-nál tervezett felújítások: 
               -Villamos rendszer felmérés:                         322 E Ft. 
               - Derítı.világítás lámpatest csere felújítás:  1200 E Ft.OPSKK 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
IV/13. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı az írásos elıterjesztést ismertette. Az intézménynél társulás 
feladatellátás szőnt meg, alapító okiratának, SZMSZ-ének, Szakmai Programjának módosítása 
került elıterjesztésre. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával kérte a 
módosítások elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
498/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Alapító Okiratát, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti egységes szerkezető 
Alapító Okiratot jóváhagyja 2014. január 1-i hatállyal.  
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 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
499/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását jóváhagyja 2014. január 1-i 
hatállyal. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Városi Humánsegítı 
és Szociális Szolgálat részére a határozatot küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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500/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szakmai Programjának módosítását jóváhagyja 2014. január 1-i hatállyal. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Városi Humánsegítı 
és Szociális Szolgálat részére a határozatot küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/14. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafeteria juttatása 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett, hogy év elején a város költségvetése tárgyalásánál 
nem engedélyezte a testület az önkormányzati intézményeknek cafeteria tervezését. A jó 
gazdálkodásnak köszönhetıen úgy alakult, hogy az intézmények dolgozóinak 6 hóra 8.000,-
Ft/hó/fı összegő Erzsébet utalványt lehet biztosítani a határozati javaslatban 
megfogalmazottak szerint.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága 
örömmel szavazta meg a határozati javaslatot. Támogatták, hogy az OPSKK-nál a 
maradványként keletkezett összegen felüli különbözetet, 326 eFt-ot az általános tartalék 
terhére biztosítsa az Önkormányzat a megfogalmazott kitétellel. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság pontosított határozati javaslatát 
bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
501/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a fenntartott intézmények 
tekintetében a 2013. évi intézményi költségvetésükben 2013. október 31-ig keletkezett 
intézményi bér- és járulék-, valamint dologi maradványok terhére az elıterjesztésben 
meghatározott létszámok szerint 6 hóra, 8.000,- Ft/fı/hó összegő cafetéria juttatás és 
járulékainak kifizetését, illetıleg az ehhez esetlegesen szükséges átcsoportosítások elvégzését. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja az illetékes vezetıket a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére a cafeteria juttatás kifizetésének forrásául a 
maradványként keletkezett összegen felüli különbözetet, 326 eFt-ot (ebbıl szjut: 240 eFt, 
járulék: 86 eFt) az általános tartalék terhére biztosítja az Önkormányzat azzal a kitétellel, 
hogy az intézmény köteles ezen összeggel megegyezı megtakarítást/plusz bevételt a 2014. 
évben megtermelni, melybıl a tartalék visszatöltésre kerül. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Dr. Földesi Szabolcs jegyzı,  
             Kissné Wagner Mária, Kovács Edina, Nagy Sándor, Smiriné Kokauszki Erika 

intézményvezetık 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2013. november 30. 
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IV/15. Nemzeti Kerékpáros Charta támogatása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy egy elvi támogatást kérnek a kerékpáros közlekedés 
fejlesztéséhez, a csatlakozással segítve azt, hogy a kormány jobban odafigyeljen a kerékpáros 
közlekedésre, kerékpárutak fenntartására, tovább építésére. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság támogatta a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
502/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Nemzeti Kerékpáros Charta 
aláírásával támogatja a kerékpáros közlekedés fejlesztését.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a Nemzeti Kerékpáros Charta 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/16. Sistraden Kft. ajánlata közvilágítás korszerősítésére 
 
 
Siklósi István polgármester pontosította mire irányul az ajánlat. A kft. felmérné a jelenlegi 
közvilágítás lámpatestei milyen hatékonysággal mőködnek, megmondanák, mivel lenne 
célszerő kicserélni, modernebb formában megvalósítani. Véleménye szerint addig nem 
célszerő felméréséket készíteni, amíg nem jelenik meg erre a területre pályázat, tudva, milyen 
feltételeket kell teljesíteni. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
503/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszönve a Sistraden Kft. (Pécs, 
Székely B. u. 79.sz.) közvilágítás korszerősítésérıl szóló megkeresést, nem kíván élni  az 
ajánlattal. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
IV/17. „Komplex belvízrendezési program – Mezıberény” vállalkozási szerzıdés 2. számú 

módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A szerzıdés módosítása ismét 
szükséges, több olyan elıre nem látható esemény történt, ami a vállalkozónak nem róható fel, 
olyan akadályok merültek fel, melyek a többletmunkák költségeit még nem biztosítják.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be. A mőszaki ellenır is alátámasztotta a kérés jogosságát, április 30-ig megtörténik a 
munkák elvégzése.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
504/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Békés Drén Kft.-vel 
(5630 Békés, Petıfi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt „Komplex belvízrendezési program 
– Mezıberény” címő Vállalkozási Szerzıdésében és annak módosításában szereplı 
kivitelezési határidıt 2014. április 30-ára - elıteljesítés elfogadása mellett - módosítja és 
felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a Vállalkozási Szerzıdés 2. számú 
módosításának aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/18. Polgármesteri Hivatal dolgozóinak juttatása 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy a hivatalnál is keletkezett bérmaradvány, amelynek 
terhére ajándékutalvány kiadásának támogatását kéri a testülettıl. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága, mint a 
többi intézmény esetében, a hivatalnak is megszavazta a juttatást, hiszen a bérmaradvány 
rendelkezésükre áll.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
505/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a törvényi kötelezı juttatáson túl 
hozzájárul a Polgármesteri Hivatal által biztosítandó ajándékutalvány megrendeléséhez 
1.644.427 Ft összegben a Polgármesteri Hivatal bér és járulék maradványa terhére, 37 fı 
alkalmazott  részére  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı.  
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/19. DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt feltételes közbeszerzés elindítása (sürgısséggel) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a „Belvízrendezés az élhetıbb településekért 
komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és csatlakozó társulati 
csatornán I. ütem” címő kiemelt projekt idıbeni lezárásához, a többletmunkák elvégzése 
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érdekében feltétlen szükséges közbeszerzési eljárás elindítása. Az ehhez szükséges határozati 
javaslatot kéri megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
506/2013.(XI.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 
azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetıbb településekért komplex belvízrendezési 
program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címő kiemelt 
projekt pótmunkáira vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás megindítását határozza el. 
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a pótmunkákat az irányító hatóság 
nem támogatja, abban az esetben a közbeszerzési eljárás teljes költsége (nettó 400.000,- Ft- + 
108.000,- Ft 27 % Áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft) az önkormányzatra hárul.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/20. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy vasárnap december 1-én 
elkezdıdik az Adventi ünnepségsorozat.  
Bejelentette, hogy a következı rendes testületi ülés december 20-án, pénteken lesz megtartva. 
Napirendje: Mezıberény város 2014. évi költségvetésének elsı fordulós tárgyalása, valamint 
a Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadása. A munkatervhez, az SZMSZ-ben 
meghatározottak szerint december 9-ig várja a javaslatokat.  
 
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 


