
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

jlésjly Mezőberény, Városháza 15. sz. terme.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,
Borgula Györgyné, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László,
Kovács Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor, Oreg
István képviselők.

Jelen volt még az ülésen: Gulyásné Dr. Sáli Henrietta aljegyző, Szvitári Zoltán pénzügyi
osztályvezető, Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs, Smiriné
Kokauszki Erika OPSKK igazgató, Kissné Wagner Mária
óvodavezető, Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető

Siklósi polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fZís képviselő-testület tagjai közül mindenki
jelen van.

Ismertette, hogy ajegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg ajegyző.

Siklósi István polgármester ismertette a napirendi pontokat, melyből kitűnik, hogy a
rendkívüli ülés összehívását a költségvetés tárgyalása indokolta.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

50/2015 .(II. 04.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadta cl:
1./Intézményi átcsoportosítások
2.! Atcsoportosítások
3.! Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
4.! Mezőberény Város Önkormányzata 2015 évi költségvetés

1./Intézményi átcsoportosítások

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az előirányzatok átcsoportosítását a
2014. év költségvetésének zárása érdekében szükséges megtenni.

Siklósi István polgármester tudatta, hogy az átcsoportosításokat tartalmazza az előterjesztett
rendelet-tervezet. A határozatok elfogadásáról szavazást kért.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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066010-O kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 6 eFt
ezen belül:
Személyi juttatás előirányzat csökkentés: Ki 500 eFt
Dologi kiadások előirányzat növelés: K3 400 eFt
Beruházások előirányzat növelés: K6 94 eFt
066020-0 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 526 eFt
ezen belül:
Beruházások előirányzat csökkentés: 1(6 526 eFt
081061-0 kormányzati funkció:
előirányzat növelés: 248 eFt
ezen belül:
Munkaadókat terhelő járulék ci csökkentés: 1(2 477 eFt
Dologi kiadások előirányzat növelés: K3 600 eFt
Beruházások előirányzat növelés: 1(6 125 eFt
013320-0 kormányzati funkció:
előirányzat növelés: 2328 eFt
ezen belül:
Személyi juttatás előirányzat növelés: 1(1 1025 eFt
Munkaadókat terhelő járulék ci növelés: 1(2 3 eFt
Dologi kiadások előirányzat növelés: K3 1300 eFt
900080-0 kormányzati funkció:
előirányzat növelés: 300 eFt
ezen belül
Személyi juttatás előirányzat növelés: Ki 215 eFt
Munkaadókat terhelő járulék ci növelés: K2 58 eFt
Beruházások előirányzat növelés: K6 27 eFt
041233-1 kormányzati funkció:
előirányzat növelés: 1325 eFt
ezen belül
Személyi juttatás előirányzat növelés: 1(1 715 eFt
Munkaadókat terhelő járulék ci növelés: 1(2 410 eFt
Dologi kiadások előirányzat növelés: K3 200 eFt
041233-2 kormányzati funkció:
előirányzat csökkentés: 731 eFt
ezen belül:
Személyi juttatás elő irányzat csökkentés: 1(1 715 eFt
Munkaadókat terhelő járulék ci csökkentés: 1(2 216 eFt
Dologi kiadások előirányzat növelés: 1(3 200 eFt
081030-0 kormányzati funkció:
előirányzat növelés: 4335 eFt
ezen belül
Személyi juttatás előirányzat növelés: Ki 150 eFt
Munkaadókat terhelő járulék ci növelés: 1(2 20 eFt
Dologi kiadások előirányzat növelés: K3 3800 eFt
Beruházások előirányzat növelés: K6 365 eFt
Felelős: Siklósi István polgármester

Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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107054 kf.: +724 E Ft JEL emelése!
Onk. tám., Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +300 E Ft ‚‘Ej. emelése!
Közvetített szolg. /B403/ előirányzatát megemeli: 698 E Ft
TSZ AHK, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
104030 kf:: +698 E Ft !Ei. emelése!
Egyéb működési bevételek /B41 0/ előirányzatát csökkenti: 5252 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
072450 kf.: -3150 E Ft !Ei. csökkentése!
107053 kf.: -2102 E Ft !Ei. csökkentése!
Ellátási díjak /B405! előirányzatát megemeli: 586 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf: +586 E Ft !Ei. emelése!
Működési célú támogatások /B16! előirányzatát csökkenti: 586 E Ft
Onk. tám., Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -586 E Ft ‚‘Ej. csökkentése!
Felelős: Sikló si István polgármester,

Kovács Edina igazgató

_____

a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

LMcsoortosításk

Hidasi Zoltán pénzügyi osztály munkatársa ismertette a fZként technikai jellegű
átcsoportosításokat, amelyek szükségesek a 2014. évi költségvetés zárásához.

Siklósi István polgármester kérte megszavazni a 3 db átcsoportosítást.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

53!2015.(1L04.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat

átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091140-0 Kf(Ovodai nevelés működtetési feladatai KOT
Dologi kiadások JK3! előirányzatát csökkenti: 101 E Ft-tal

Múk. c. előz. felsz. le nem vonható AFA -101
Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: /K351! -101
és ezzel egyidejűleg:
3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 Kf(Ovodai nevelés szakmai feladatai)KOT
Dologi kiadások 7K3/ előirányzatát megemeli: 101 E Ft-tal
Belföldi kiküldetések +101
Kiküldetések kiadásai !K341/ei.: +101
B.)
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 Kf(Ovodai nevelés szakmai feladatai)KOT
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011 220-0.kf. Adó igazgatás 1(OT
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát:

és ezzel egyidejűleg:
011130-3 Pénzügyi igazgatás KOT
Személyi juttatás/KI! előirányzatát:
Törvény szerinti ill.munkabérek!K1i01!ei.: + 741
Erzsébet utalvány + 451
Béren kívüli juttatások.: /K1 107/ + 451
Egyéb Sajátos juttatások + 243
koztatotteébszeméliuttatása1113!ei..±243
B.)
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
01 1220-0.kf. Adó igazgatás KOT
M.j.és Szociális hj. adó 1K2! előirányzatát
Szociális hj. adó -156
Munkaadókat terh.jár. és Szociális hj. adó !K2!ei.: -156
és ezzel egyidejűleg:
011130-3 Pénzügyi igazgatás KOT
M,j.és Szociális hj. adó !K2/ előirányzatát
Szociális hj. adó
Munkaadókat terh.jár. és Szociális hj. adó !K2/ei.:
C.)
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
01 1220-0.kf. Adó igazgatás KOT
Személyi juttatás/KI! előirányzatát:

Törvény szerinti i11.munkabérek!K1 101/ej.: - 467
és ezzel egyidejűleg:
011130-9 Jogalkotás KOT
Személyi juttatás/Ki! előirányzatát:
Törvény szerinti il1.rnunkabérek,’Ki 101/ej.: + 50
Erzsébet utalvány + 91
Béren kívüli juttatások.: /Kl 107/ + 91
Egyéb sajátos juttatások +326
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásailKl 113/ ei.. +326
D.)
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
01 1220-0.kf. Adó igazgatás KOT
M.j.és Szociális hj. adó !K2/ előirányzatát
Szociális hj. adó - 87

4LU II. 04. sz. határo zat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)

csökkenti: 1435 E Ft-tal

megemeli: 1435 E Ft-tal

csökkenti: 156 E Ft-tal

+156
+156

megemeli: 156 E Ft-tal

csökkenti: 467 E Ft-tal

megemeli: 467 E Ft-tal

csökkenti: 87 E Ft-tal

Munkaadókat terh.jár. és Szociális hj. adó /K2/ei.: - 87
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Munkaadókat terh.jár. és Szociális hj. adó /K2/ei.: + 47
I.)
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-1 Maradvány igénybevétele
Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel:
Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra 1B8131/ ei.-át megemeli: 361 E Ft-tal
zeleideűle:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf. Onkormányzati igazgatás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,
Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési
célú támogatás bevételei ej-át /B1 6/ csökkentik 361 E Ft-tal
J.)
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
105010-0 Munkanélküli aktív korúak ellátása KOT
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ előirányzatát csökkenti: 30 E Ft-tal
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tv,35 (1,) -30
koztatássaliunkanélk.kacs.ell./K45/ei.:-30
zeleideűle:
104051-0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások KOT
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ előirányzatát megemeli: 30 E Ft-tal
Természetben nyújt. gyerm, véd. tám, (Gyvt. 20/C* (4.)+30

Felelős: S iklósi István polgármester
Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

55/2015. (II.04.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-0 kf. Város és község gazd. KOT
M.j.és Szociális hj. adó 11(2/ előirányzatát csökkenti: 51 E Ft-tal
Szociális hj. adó -51
Munkaadókat terh.jár. és Szociális hj. adó /1(2/ej.: - 51
031030-0 kf. Közt.rend. fennttMezőőri szolg,/. KÖT
M.j.és Szociális hj. adó 11(2/ előirányzatát csökkenti: 129 E Ft-tal
Szociális hj. adó - 129
Munkaadókat terh.jár. ésSzociális hj. adó /K2/ei.: - 129
és ezzel egyidejűleg:
011130-0 kfOnk. igazg. KOT
M.j.és Szociális hj. adó /K2/ előirányzatát megemeli: 180 E Ft-tal
Szociális hj. adó + 108
Egészségügyi hozzájár. + 42
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Egyéb működési bevételek/B410/ ei.-t
zeleideűle:
1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 -kf. Közfogi. mintaprog. Mezőgazdaság ÖNK.
M.j.és Szociális hj. adó íK2/ előirányzatát megemeli:
Szociális hj. adó + 7
Dologi kiad./K3/ előirányzatát
Egyéb üzerneltetési,fenntartási ag. beszerzés.: + 1244
Uzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K3 12/ + 1244
Belföldi kiküldetések. + 80
Kiküldetések kiadásai/K341/ + 80
Múk. c. előz. feisz. le nem vonható ÁFA
Múk. c. előz. felszámított AFA ci.: /1(351/
F.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-27 kf. Közmunka mintapr. vezetői /Munkatörvénykönyves/:ÖNK
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát:

/ei.:-99
M.j.és Szociális hj. adó JK2/ előirányzatát
Szociális hj. adó -74
zeleideűle:
041237-3-kf. Közfogi. mintaprog. Belvíz ONK,
Személyi juttatás/Ki / előirányzatát:

jLj01/ei.:+84
Egyéb sajátos juttatások + 15

személyi juttatájjL[Kj1i 3/ ci.. + 15
M.j.és Szociális hj. adó 7K2/ előirányzatát
Szociális hj. adó +71
Táppénzhj. + 3
G.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011 130-0 kf. Onk. Igazgatás KOT.
Dologi kiad./K3/ előirányzatát
Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ci.. - 387
Egyéb szolgáltatások:/K337/ - 387
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-0 kf. Város- és községgazd. KOT.
Dologi kiad./K3/ előirányzatát
Villamos energiai szolg. díj ci.. +193
Gáz- energiai szolg. díj ci.. +122
Közüzemi díjak:/K331/ +315
Biztosítási szolg. díj ei.. + 1 1
Egyéb szolgáltatások:/K337/ + 1 1
Múk. c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA
Múk. c. előz. felszámított ÁFA ci.: JK351/
FI.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-4 kf .V.K. g, .Alfő ld víz hálózat karbantartási munkák. KOT
Felújítások/K7/ előirányzatán belül:

megemeli: 1665 E Ft-tal

7 E Ft-tal

megemeli:1658 E Ft-tal

+ 334
+ 334

csökkenti: 99 E Ft-tal

csökkenti: 74 E Ft-tal

megemeli: 99 E Ft-tal

megemeli: 74 E Ft-tal

csökkenti: 387 E Ft-tal

megemeli: 387 E Ft-tal

+ 61
+ 61



13

Fejezeti kez. ei.-tól EU-s pr. és hazai társfln. miatti felhaim. c. tám. átvétele
Egyéb felhaim, c. tám.bev. AHT-n belülről KÖT/B25/ei-t megemeli: 70962 E Ft-tal
iSzállítói finanszírozás/
zelyjű1g:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
052020-4 kf. Belvízrendezés DAOP 1. ütem. KOT.
INGATLAN iEgyéb építm. :/K62/: ei.-t megemeli: 70962 E Ft-tal
/szállító i finanszírozási
N)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Helyi önk.-ok kiegészítő tám. előir.-át iB1 16/KOT megemeli: 99 E Ft-tal
018010-0 kf. (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)
és ezzel egyidejűleg:
I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszárnolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K51 2KOT megemeli: 99 E Ft-tal
O.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,
Központi kv. -i szervtől működési célú támogatás
bevételei ej-át iBl 6/Rendkívüli gyvt (Erzsébet utalv.) KOT megemeli: 35 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszárnolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KOT megemeli: 35 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

3.i Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette az írásos előterjesztést. A rendelet
eredményét a holnapi napon fel kell vimii a kincstári rendszerbe. A város költségvetésének
főösszege 4.098.203.000,-Ft.

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

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2 /2015. (11.05.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 812014. (11.25.)
önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv.melléklete.)
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Siklósi István polgármester a hiány okát abban látta, hogy a szemétszállítás rendszerét
megváltoztatták, valamint a tavalyi évben még az intézmények jobban elbírták az
elvonásokat. Azt is tudni kell, hogy az a támogatás, amit feladatfinanszírozottan kapott az
önkormányzat, van, hogy szinte pazarlóan sok, de átcsoportosítani nem lehet más területre,
ahol alulfinanszírozás van. Tavaly be lehetett még tervezni a költségvetésbe egy fiktív
bevételt, számolva azzal, hogy az állam majd megfizeti, bár ott is a megigényelt 40 millió Ft
helyett 1.976 eFt-ot ítéltek meg, csak az iskolaműködtetéshez ismertek cl többietforrást.

Kovács Edina képviselő, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, a
költségvetés karcsúsításánál a megkapott számhoz tartották magukat, gondolta a többi
intézmény is ezt teszi. Eléggé irreálisra tudta összeállítani költségvetését, majd valahogy
alakul. Cafetéria kifizetésére, étkezés hozzájárulás fizetésére biztos nem lesz lehetőségük, és
ebben az évben nem fogja támogatni, hogy az intézmények eltérő mértékben adjanak
utalványokat. Képviselőként a jelentéseket nézve, az a véleménye, hogy olyan
intézményeknél, ahol vannak béreltérítések, le lehet faragni. A Városi Közszolgáltató
Intézmény beajánlott összege nagyon minimálisnak tűnik. Az önkéntvállalt feladatok
elhagyása elégedetlenséget váltana ki a lakossá részéről. A könyvtár esetében felvetette, hogy
p1. nyitvatartási időt lehetne csökkenteni. Minden intézmény maga tudja, mit lehet elhagyni.

Barna Márton képviselő véleménye szerint a bevételnövelésre kellene koncentrálni. Az üresen
álló ingatlanok eladása isszóba jöhetne.

Dr. Burján Katalin képviselő példaként elmondta, hogy a Városi Közszolgáltató Intézményt
érdekeltté kellene tenni, hogy ne álljanak üresen az ingatlanai, hirdesse. A strandnál sikeres
volt az éjszakai fürdés, gyakrabban kell megrendezni, legyen röplabdapálya, amit bérelni
lehet, 4-5 millió Ft pluszbevételt jelölne meg a strandnál, oldja meg az intézmény. A
közfoglalkoztatottak is olyan tevékenységbe legyenek bevonva, ami bevételt teremt, p1. hó
eltakarítás, fiinyírás.

Nagy Sándor képviselő, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója reagált az
elmondottalu’a. Ingatlant nem adna cl, nincs értéke. Ugy érzi, a strandnál megtesznek mindent,
több bevételre is terveztek a költségvetésben, de időjárásfüggő az eredményessége. Fűnyírást
vállalnak, lehet növelni, de „csepp a tengerben”. Hó eltakarítást nem vállal be, mert
elsődleges feladatuk a közterületek rendbetétele, csak utána jutna idő a megrendelésekre. Egy
ház előtti területért mennyit lehetne elkérni, ha elcsúszik valaki, balesetet szenved, fizethet az
intézmény az OEP-nek. Nem vállalja be a magánházak előtti hó eltakarítást, mert nem tudják
megfizetni a lakosok azt a kockázatot, ami ezzel jár.

Kovács Edina képviselő költségcsökkentésként vetette fel, ha a liget üzemletetése átadásra
kerülne karbantartással együtt, a Városi Közszolgáltató Intézménynél létszámot lehetne
spórolni.
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támogatását: csökkenti: 28200 E Ft-tal
(ebből:cafeteria elvonás miatti ci. csökkentés:-5580 E Ft)
-A Mezőberény Város Ovodai Intézménye finanszírozási
támogatását: csökkenti: 8062 E Ft-tal
(ebből:cafeteria elvonás miatti ci. csökkentés:-3062 E Ft)
-A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal finanszírozási
támogatását: csökkenti: 7000 E Ft-tal
-Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ fmanszírozási
támogatását: csökkenti: 5015 E Ft-tal
(ebből:- cafeteria elvonás miatti ci. csökkentés: -1010 E Ft
A Mezőberényi Városi Onkormányzat kiadási előirányzatát csökkenti: 9417 E Ft-tal
011130-0 kf Dologi kiad: -7500
031030-0 kfSzoc.hj.a. - 4
031030-0 kfés 107055-Okf:

Cafeteria elvonás miatti ci. csökk.: - 413
084032-0 kf Streetflghter nap megrendezéséhez tám. - 500
011130-0 kf Hivatalos városi

szintű kapcsolat finansz. -1000
051030-0 kf Békés Manifest Kfl részére Műk. c..
visszatérítendő tagi köcs.nyújtása: +20000
051030-0 kf Békés Manifest Kft részére:
Dologi kiad. átcspo.201 ‚-ra: -20000

Osszesen: -9417
A Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatát csökkenti: 34632 E Ft-tal
900070-0 kfAltalános tartalék: Műk. c. Egyéb ci: - 4400
900070-0 kfAltalános tartalék: Műk. Város védelmi ci: -10000
900070-0 kfAltalános tartalék: Műk. c. Szociális ci: -20232
A Mezőberény Város Onkormányzatánál és Mezőberényi Polgármesteri Hivatalnál
jelentkező: A felhalmozási kiadások után számított fordított áfa miatti korrekció:
JA működési kiadások között szerepeltetve a fordított áfa: korrekciós tételként,összegével a
működésilthiányucsökkentésre ke’rül./
A Mezőberény Város Onkormányzata bevételi előirányzatát megemeli: 42000 E Ft-tal
900020-0 kfKözhatalmi bevételek: Helyiadók bev.ei.: +40000

011130-0 kf Működési kamatbevételek ci.. + 2000
Osszesen: +42000

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a Város 2015 évi költségvetési rendeletének beterjesztése 2015.február 12.

Siklósi István polgármester a könyvtár egy álláshely kérdését vetette fel. Javaslata a zárolás,
bár egyértelműbb lenne az elvonás az önkormányzat, valamint az intézmény számára is.

Smiriné Kokauszki Erika az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója szerint
bármelyiket meg lehet tenni, a testület döntése. A könyvtárban egy főiskola könyvtárosuk,
kettő középfokú végzettségű könyvtárosi dolgozójuk van. Az üres álláshelyen helyettes
alkalmazása történik, költségvetésének helyzete miatt nem hirdette meg. Ugy gondolja, hogy
már az összevonással, és azóta is, elég sok emberáldozatot hozott a kulturális központ,
természetesen eleget tesznek a testületi döntésnek, de ez szolgáltatáscsökkenéssel fog járni.
Testületi döntést, határozatot kér arról is, ha a könyvbeszerzési keretből tervezi a testület az
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Siklósi István polgármester megjegyezte, a zárolás azzal jár, hogy a pénz nem használható fel,
tehát nem elvonásra került 1 millió Ft, hanem zárolása történt meg.

KrösiMihál képviselő jelezte, sem a zárolással, sem az elvonással nem ért egyet.

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők munkáját, a
rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította.

Gyásné dr. Sáli Henrietta
aljegyző

6
Siklósi István
polgármester


