
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 23-án

megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem.

Jelen vannak: Sikiósi 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: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, meghívottak, intézményvezetők,

érdeklődők.

Siklósi István polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, megjelenteket, a Kábel TV nézőit.

Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő

testület tagjai közül mindenki jelen van az ülésen.

Ismertette, hogy a jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg.

Siklósi István polgármester a kiküldött napirendi pontokat annyi módosítással ismertette,

hogy a VH/7. bejelentés együtt legyen tárgyalva a VII/l I. bejelentéssel, meghívott

szakemberek adnak tájékoztatást. Kérte megszavazását.

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

60/201 5.(II.23.)sz. határozat:

Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

fogadta el:
E! I/l. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

III Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről
II/l .Beszámoló a 437/201 4.(XILOI .)sz., 443/201 4.(XII.0 1 .)sz., 444/201 4.(XII.0l .)sz.,

454/20 14.(XII.0 1 .)sz., 467/20 14./XII.22.)sz 468/20 14./XII.22.)sz., 469/20 14./XII.22.)sz.,

470/201 4./XII.22.)sz., 471/20 14JXII.22.)sz., 472/201 4./XII.22. )sz., 473/201 4./XH.22.)sz.,

474/201 4./XII.22. )sz., 475/201 4./XII.22.)sz., 476/2014./XII. 22.)sz., 477/201 4./XII.22.)sz.,

483/201 4.(XII.22.)sz., 485/201 4.(XII.22.)sz., 486/201 4.(XII.22.)sz., 487/201 4.(XII.22.)sz.,

488/201 4.(XH.22.)sz., 489/20 14.(XII.22.)sz., 9/201 5.(L26.)sz., 10/201 5.(I.26.)sz.,

11/20 15.(I.26.)sz., 12/201 5.(I.26.)sz., 14/201 5.(I.26.)sz., 15/201 5.(I.26.)sz.,

16/2015.(I.26.)sz., l7/20l5.(I.26.)sz 18/20l5.(I.26.)sz., 19/2015.(L26.)sz., 20/2015.(I.26.)sz.,

21/201 5.(I.26.)sz., 22/2015.(I.26.)sz., 23/201 5.(I.26.)sz., 26/201 5.(I.26.)sz.,

27/20 15.(I.26.)sz., 51/201 5.(1L04.)sz., 52/201 5.(II.04.)sz., 53/201 5.(II.04.)sz.,

54/201 5.(lI.04.)sz., 55/201 5.(II.04.)sz., 56/201 5.(II.04.)sz., 57/201 5.(II.04.)sz. lejárt
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határidejű határozatok végrehajtásáról.
11/2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó szabályozásfelülvizsgálata — települési támogatás bevezetése (második körös tárgyalás)(25/201 5.(I.26.)sz. hat.)
11/3. A helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása(49/2015.(I.26.)sz. hat)
11/4. Madarak Háza Látogató Központ üzemeltetése (24/201 5.(I.26.)sz. hat.)
II/S. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

III.! Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadásaIV./ Mezőberény Város gazdasági programja 2015-2019. elfogadása
V./ Mezőberény Város Sportkoneepció 2015-2020.
VI./ Ertéktár Bizottság beszámolója
VIII Bejelentések

VII/I. Ovodavezetői megbízás, óvodavezetői pályázat kiírása
VII/2. 2014. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenőrzés tudomásul vétele, aMezőberényi Football Club és a Mezőberényi Kosárlabda Klub elszámolásának

jóváhagyása.
VII/3. Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásától szóló 24/2007.(IX.25.) MOK. sz. rendelet módosításaVII/4. 2015. évi sporttámogatás elosztása
VII/S. 2014. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatoktámogatás pályázati ellenőrzése
VII/6. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014 módosítása
VII/’7.- Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása Mezőberény Város Onkormányzata2016. évi villamos energia beszerzésére

- Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása Mezőberény Város Önkormányzata2015-2017. évi fóldgáz energia beszerzésére (VII/l 1.)
VII/8. Irodatecbnikai eszközök beszerzése
VII/9. „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola kérelme
VII/l 0. OPSKK SZMSZ módosítása
VII/l 2. Egyéb bejelentés

VIII./ Zárt ülés
VIII/l. Ovodavezető lemondása
VIII/2. Tájékoztatás térítési díj tartozásáról
VIII/3. Egyéb bejelentés

I./ napirend

Tárgy: I/l. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a 2015. január 26- i zárt, február 4-i és február 12-irendkívüli nyíl üléseken hozott határozatokat.

Siklósi István polgármester jelezte, hogy az elismerések odaítélésénél a szavazólapra valófelkerülése nem azért nem történt meg jelölteknek, mert nem tartották alkalmasnak arra,hanem az ajánlásoknak voltak formai hiányosságai. Kérte a határozatok kihirdetésénektudomásulvételét.
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

61/2015.(II.23.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. január 26- i zárt, február 4-i és

február 12-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

Tárgy:

Siklósi István polgármester írásos beszámolóját ismertette. Tudatta, hogy a hét végén a strand

és környékén nem működött a közvilágítás, ezt a kerület képviselője, Mezeiné Szegedi

Erzsébet jelezte a DEMASZ felé és rövid úton elintézték a problémát. Kérte, ha ilyen gondot

észlelnek a lakosok, jelezzék a DEMASZ, vagy a kerület képviselője felé.

A szóbeli kiegészítéshez kérdés nem hangzott cl, a polgármester kérte beszámolója

elfogadását.

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

62/201 5.(II.23.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb

eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.

II.! napirend

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről

Siklósi István polgármester a 44 db tudomásulvételt igénylő beszámoló elfogadását

szavazásra bocsátotta, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről.

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

63/2015.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 437/201 4.(XILO 1 .)sz., 443/201 4.(XII.0 1 .)sz.,

444/20 14.(XII.0 1 .)sz., 454/20 14.(XII.0 I .)sz., 467/20 14./XII.22.)sz 468/201 4./X1I.22.)sz.,

469/201 4./X1L22.)sz., 470/201 4jXII.22.)sz., 471/201 4./XII.22.)sz., 472/20 14./X1L22.)sz.,

473/2014./XII.22.)sz., 474/20 141X11.22.)sz., 475/20 14./XII.22.)sz., 476/20 14./X1L22.)sz.,

477/20 14./XII.22.)sz., 483/20 14.(XI1.22.)sz., 485/201 4.(XII.22.)sz., 486/20 14.(XII.22.)sz.,

487/20 14.(XII.22.)sz., 488/2014.(XII.22.)sz., 489/2014.(XII.22.)sz., 9/2015 .(I.26.)sz., 10/201 5.(I.26.)sz.,

11/201 5.(I.26.)sz., 12/201 5.(I.26.)sz., 14/201 5.(I.26.)sz., 15/2015.(I.26.)sz., 16/201 5.(I.26.)sz.,

17/2015.(I.26.)sz 1 8/20l5.(L26.)sz., 19/2015.(I.26.)sz., 20/2015.(I.26.)sz., 21/20l5.(I.26.)sz.,



22/201 5.(I.26.)sz., 23/201 5.(l.26.)sz., 26/201 5.(I.26.)sz., 271201 5.(L26.)sz., 51/201 5.(ILO4jsz.,52/201 5.(II.04.)sz., 53/2015.(II.04.)sz., 54/201 5.(1L04.)sz., 55/201 5.(1L04.)sz., 56/201 5.(1L04.)sz.,57/20 1 5.(1L04,)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

11/2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó szabályozás felülvizsgálata —települési támogatás bevezetése (második körös tárgyalás) (25/2015,(I.26.)sz. hat.)

Dr. Földesi Szabolcs jegyző ismertette, hogy 2015. március 1-től átalakul egyes szociálisellátásoknak megállapítása, fizetési rendje, konkrétan az aktívkorúák ellátása a járásihivatalokhoz kerül át. A rendeletet február 28-ig meg kell alkotnialkalmazhatóságaérdekében. A testület előző ülésén döntött arról, hogy meghagyja azokat azellátási formákat, amelyek most is jól működnek, és a szociális törvény szabályoz. Ujrendelkezések nem kerülnek bevezetésre, a finanszírozás mértékében megtartva azokat azarányokat, amelyek eddig is működtek. A költségvetési fedezet biztosítva van, arányban van afeladat mértékével. Az előterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, szükséges megalkotni apénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletet, illetve ehhez kapcsolódóanaz SZMSZ-t módosítani, a feladatok ellátását szabályozva, a polgármester hatáskörébeutalva. Tecimikai okok indokolják a döntést, hiszen olyan gyorsasággal és süröséggel kelldöntéseket hozni, hogy nem volna célszerű bizottságot havonta többször összehívni. Abizottságok ülésein elhangzott értékes javaslatok beemelése megtörtént a tervezetbe, kéri arendeletek megalkotását.

Siklósi István polgármester kiemelte, hogy egy alkalmazható rendeletet igyekeztekelőterjeszteni, amely az idő folyamán módosítható lehet. A két rendelet-tervezetmegszavazását kérte, a rendeletek megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazatszükséges.

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő -testülete
4/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

(A rendelet szövege a jegyzőkönrnyv 1. sz. melléklete.)

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő -testülete
5/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönmyv 2. sz. melléklete.)
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j49LJ5. 1.26. szJat.

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött az

elismerések odaítéléséről, ahol megvitatásra került, hogy a rendelet nem pontosan szabályoz

miden kérdést. A rendelet felépítése logikailag is rendezve lett. Jelezte, hogy mivel az ágazati

elismerések logója nem nyert még végleges megjelenést, kéri a 2. sz. melléklet nélkül

megalkotni a rendeletet. Később történik döntés e kérdésben.

jsijJy képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke elöljáróban kiemelte, hogy nem a

felterjesztett személyek tevékenysége volt a kizáró ok a díjra jelö lésnél, hanem a pályázattal

kapcsolatos alaki követelmények értelmezése. Bizottsága elfogadásra ajánlotta a rendelet-

tervezetet.

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi

Bizottság elnöke ismertette bizottsága módosítását a rendelet-tervezethez, az 1. sz.

mellékletben „az amennyiben ismerete van a kért adatokról, kérjük töltse ki” szövegrész

kerüljön kihúzásra, egyértelműbbé válik az adatlap kitöltése, a formai követelményeknek

egyformán eleget lehet tenni. Módosításukat eredeti előterjesztésként kezdve, a rendelet

megalkotását javasolta.

Siklósi István polgármester a módosításokkal együtt tette fel szavazásra 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 Önkormányzati Képviselő-testülete

6/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete

a helyi elismerésekrő 1 szóló 4/2013 .(II .26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönmyv 3. sz. melléklete.)

11/4. Madarak Háza Látogató Központ üzemeltetése (24/2015.(I.26.)sz. hat.)

Siklósi István polgármester elővezette, hogy a Madarak Háza Látogató Központ, valamint a

Liget üzemeltetésére már a tavalyi évben is volt ajánlkozó, olyan, aki a ligetet egészében

átvette volna működtetésre. Akkor a képviselő-testület arra való tekintettel nem tárgyalta le az

átadás kérdését, hogy a Művelődési Központ, az OPSKK előreláthatólag kulturális

közfoglalkoztatottakat tud majd alkalmazni, akik segíthetnek abban, hogy a létesítményt
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élettel töltsék meg. Erre márciustól ismét lehetőség adódik. A jelen előterjesztés arról szólt,
higy legyen lehetőség adva másoknak is, ne csak a Tízváros Alapítvány ajánlata alapjántörténjen döntés az üzemeltetésről. Két ajánlat érkezett be, a. Mezőberényi NépfZ5iskola
Alapítvány is pályázott. Mind két ajánlatban sok jó elem található, illetve olyan is, amelyetvitatni lehet. Bizottsági üléseken különböző vélemények alakultak ki. Felvetődött az is, hogy
az egyik ajánlattevő nem kér semmilyen támogatást a Madarak Háza üzemeltetéséhez, míg amásik igen. A mai napon érkezett levél értelmében a Tízváros Alapítvány sem kérne a
Madarak Háza működtetéséhez támogatást, azt a Saját bevételeiből meg tudná valósítani.Mivel a három különböző bizottsági döntés miatt teljesen bizonytalan helyzet alakult ki,
nincsen konszenzus az átadás kérdésében, határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásrabocsátott.

A képviselő-testület ‘7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

64/201 5.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy sem a Madarak HázaÖkoturisztikai Látogató és Szabadidő Központ épületét, sem a Ligetet nem kívánja senkinek
átadni, azok üzemeltetését a jelenlegi formában kívánja megvalósítani.
Felelős: Siklósi István polgármester

Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató
Határidő: 2015. február 23.

Siklósi István polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület sem a ligetet, sem aMadarak Házát nem kívánja senkinek átadni. Megköszönte a meghívott alapítványok
vezetőinek, hogy ajánlatukkal megtisztelték az önkormányzat felhívását. A napirendet lezárta.

II/S. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke beszámolt a január havielszámolásról az írásos anyag ismertetésével. Kérte az összesen 93.505 Ft támogatásfelhasználásáról adott jelentés elfogadását.

Siklósi István polgármester ismertette, hogy az összes rendelkezésére álló forrás 3,4%-akerült felhasználásra, lényegesen az időarányos teljesítésen belül lehetett maradni.

A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott cl, a polgármester kérte a beszámolóelfogadását.

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

65/2015.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint aPolgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta.
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III.! napirend

Tárgy:

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a 2015. évi költségvetés tárgyalása decemberben

elkezdődött, amikor a parlament elfogadta Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló

törvényt. Az önkormányzat és intézményei elkezdték a tervezést, a beruházások, fejlesztések

oldalon tartható a költségvetés, ott rendelkezésre állnak források, tartalékok, míg a

működésnél komoly hiányosság jelentkeztek. 2010-ben a költségvetés kiadásaihoz az

önkormányzatnak mintegy 26%-nyi arányt kellett hozzátenni, 2014-ben ez az arány 41,5%.

Döntően olyan önként vállalt feladatok szűntek meg, amelyek támogatást kaptak volna az

államtól. Igy az általános iskola szakmai működése, a gimnázium működése és a Luther utcai

óvoda is ebbe a körbe tartozik. Az első körös tárgyalásnál, a 260 millió Ft-os hiány után Újra

tervezés történt az intézményeknél, az önkormányzatnál. Eredményeként lett egy 86 millió Ft-

os hiány, amely a következő testületi ülésen hozott konszenzusos döntés alapján

ledolgozhatóvá vált. Ennek az egyensúlyba hozásnak voltak vesztesei, ilyen p1. az intézményi

dolgozóknak juttatott cafetéria visszavétele, nem került betervezésre, az OPSKK esetében egy

álláshely zárolására került sor. Az intézményeknek az önkormányzat által rájuk erőltetett

további megtakarításokat is el kellett végezniük. A költségvetést a jogszabályoknak

megfelelően kellett összeállítani, így a fejlesztési pénzek nem csoportosíthatóak át

működésre. A költségvetés 3.217.312 eFt mind kiadási és bevételi oldal egyenleggel került

meghatározásra. Ennek a költségvetésnek azért vannak pozitívumai is, elsősorban az, hogy a

működőképesség biztosított, fejlesztéseket lehet végrehajtani, illetve pályázatokhoz önerő

biztosítható. Létszámleépítés az egyensúly elérése érdekében nem történt, a dolgozók bére

egész évre biztosított a költségvetés alapján. A szükséges egyeztetések megtörténtek az

érdekvédelmi képviseletekkel, az intézmények vezetőivel, írásos anyaga mellékelve lett a

költségvetés napirendhez.

Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról

számolt be, az előterjesztett szerkezetben elfogadásra ajánlják a költségvetést. Elmondta, hogy

a jelenlegi költségvetésből is jól látszik, hogy az állami támogatások rendszerében

struktúraváltozás van folyamatban. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat

finanszírozásba kívánja tenni az állam. Az elmúlt évhez képest 167 millió Ft-tal kevesebb

támogatás érkezett az államháztartáson belülről. Szembetűnő az is, hogy az önkormányzat

önként vállalt feladataihoz kiadási oldalon 23%-kal magasabb .a kiadás, a bevételnél 17%-ot

képez a feladatok köre. Altalános működési tartalékként közel 7 millió Ft marad, ami nagyon

minimális, ebből is látszik, hogy nagyon ki van centizve a Város költségvetése.

Megnyugtatónak ítélte, hogy a működőképessége megmarad a városnak.

Barna Márton képviselő véleménye szerint a mai világban vállalkozni kell, bevételi források

keresése fontos, az önként vállalt feladatok megmaradásáért a tőkéjét is meg kell teremteni.

Az intézményeknek gazdálkodni kell, a bevételeket növelve működési költségüket arányosan

tudnák csökkenteni.
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Harmati László képviselő kifejtette, hogy a testület igen törékeny költségvetést fog elfogadni.
Az egyensúly megteremtése miatt népszerűtlen döntéseket is meg kellett hozni. A működési
költségeket vissza kellett fogni, az látható, hogy a kötelező feladatokat támogatja az állam, de
az önként vállalt feladatokat saját bevételből kellene finanszírozni. Fejlesztési pénze van az
önkormányzatnak, de mi lesz, ha elfogy a kötvényből itt maradt több mint félmilliárd forint. A
működés ésszerűsítése hosszabb távon szükséges lesz, a szerkezet átalakítás tárgyalásánál
vissza kell térni rá. A mai ülés döntését a Madarak Háza tekintetében nem érti, hiszen az
OPSKK-tól forráselvonás történt, egy álláshely zárolása mellett pénze, energiája nem lesz az
intézménynek, hogy a Madarak Házába „életet” vigyen. A költségvetést elfogadásra ajánlotta.

Siklósi István polgármester lezárta a vitát. Két dologra refiektált a rendelet megalkotása előtt.
Egyetértett azzal, hogy a helyi bevételeket növelni kell, mivel az állam feladatfinanszírozást
fog a következő időszakban végrehajtani. A Madarak Háza működésbe adásával kapcsolatban
megjegyezte, hogy Harmati László képviselő úr korábban amellett kardoskodott, hogy az
OPSKK-val legyen megoldatva a feladat. Valóban egy kihegyezett költségvetésről lehet
beszélni, azonban ez a költségvetés, hacsak valamilyen vismajor helyzet nem következik be,
tartható. Fontos eredménynek tartotta, hogy mégis csak megtartható maradt önként vállalt
feladatként a labor működtetése, ami 6 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak, valamint a
strand üzemeltetése, ami kb. 15 millió Ft mínuszt termel a város számára. Pénzügyi oldalról
megalapozottnak ítélték meg a költségvetést, egyenlőre nem önként vállalt feladatok
megszűntetése történt, minél több sajátbevétel szerzése a cél. Kérte Mezőberény Város
költségvetésének elfogadását, a rendelet-alkotáshoz minősített többségi (7 igen) szavazat
szükséges.

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

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)

Siklósi István polgármester jelezte, hogy az ülés elején elmaradt az Ügyrendi, Jogi,
Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a képviselők vagyonnyilatközatának
vizsgálatáról adott tájékoztatása. Kérte ennek pótlását.

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke beszámolt a vagyonnyilatkozatok vizsgálatának eredményéről.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 21011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az
önkormányzati képviselőknek és a képviselő-testület bizottságágának nem képviselő tagjainak
a megválasztásától, majd azt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül
vagyonnyilatkozat kell tenni.A vagyonnyilatkozatokat az Onkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
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Bizottság ellenőrzi és tartja nyilván. Az eljárás eredményéről a bizottságnak, a képviselő-

testületet soron következő ülésen tájékoztatást kell adnia. Az Ugyrendi, Jogi, Közbiztonsági

és Esélyegyenlőségi Bizottság 2015. február 17-én megtartott ülésén az ellenőrzési

kötelezettségének eleget tett. A bizottság az ellenőrzés során megállapította, hogy az

önkormányzati képviselők, és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozat beadási

kötelezettségüknek a törvényes határidőn belül eleget tettek. A vagyonnyilatkozatok

megfeleltek jogszabály által meghatározott formai követelményeknek. A vagyonnyilatkozatok

nyilvántartásba vétele megtörtént.

A bizottságnak vizsgálnia kell azt is, hogy a képviselőknek és a külsős bizottsági tagoknak az

állammal, önkormányzattal szemben áll-e fenn köztartozása, vagyis azt, hogy szerepel-e a

vizsgált személy a köztartozásmentes adó alanyok adatbázisában. A bizottság a Nemzeti Adó

és Vámhivatal köztartozásmentes adatbázisából lekért adatok alapján megállapította, hogy 11

fő képviselő és 6 fő külsős bizottsági tag szerepel az adatbázisban, azaz köztartozásmentes

adóalany, ezáltal megfelel a törvényi követelményeknek. Megállapította továbbá, hogy

Harmati László képviselő úr nem található a NAV köztartozásmentes adatbázisában, ezért a

bizottság levélben felszólította a képviselőt, hogy a méltánytalansági eljárás megindítására

okot adó körülményt a törvényi határidőn belül szüntesse meg, és erről tájékoztassa a

bizottságot.

Harniati László képviselő megerősítette, hogy valóban nem szerepel a februári

köztartozásmentes adatbázisban, egy kötelezettségének nem tett eleget, táppénzes dolgozója

után fizetendő részt, 8.900 Ft-ot nem fizette be. Befzetése megtörtént február 2-án, annyit

tudott tenni, hogy lekérte a NAV folyószámla kivonatot, amin látszik, hogy nincs tartozása, de

ez megjelenni csak márciusban fog az adatbázisban. Márciusban le fogja adni a kimutatást.

Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és

Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatásának tudomásulvételét.

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

66/201 5.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette az Ugyrendi, Jogi,

Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság vagyonnyilatkozattal kapcsolatos vizsgálatának

eredményéről adott tájékoztatását.

IV.! napirend

Tárgy: Mezőberény Város gazdasági programja 2015-2019. elfogadása

Siklósi István polgármester az írásos anyaghoz kiegészítéssel élt. A gazdasági program

elkészítése valamennyi önkormányzat kötelezettsége. A gazdasági program nagyjából abban a

szerkezetben került előkészítésre, ahogy azt korábban már megszokhatták a város lakói.

Különbség talán annyi, hogy több háttér információ került összegyűjtésre a

helyzetelemzéshez, ezek elsősorban statisztikai adatok. A KSH-tól beszerzett adatokban
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azonban van olyan is, ami kétségesnek tűnhet, p1. 2000-2014-ig mintegy 1600 hektárralcsökkent a megművelt földterületeknek a nagysága, kizárt dolog, hogy ilyen Mezőberénybenbekövetkezhetett. A gazdasági programban meg kell határozni azokat az alapvető célokat,amelyek mentén a következő 5 évben tevékenykedni kell. Igy került meghatározásra alakónépesség megtartása, illetve növelése, valamint a mezőberényi emberek megfelelő munkaés életkörülményeinek a biztosítása. Ezek a területek nagyon fontosak, de nemelválaszthatatlanok azoktól a céloktól, amelyek az előző ciklusban is megfogalmazásrakerültek a képviselő-testület számára. A pénzügyi egyensúly stabilitásának megtartása, azintézmények működőképességének megőrzése, önkormányzati bevételi források növelése,valamint az önkormányzati vagyon megtartása és gyarapítása. Ezekben a célokban jelentöseredmények voltak az elmúlt négy évben és továbbra is e-mentén kell dolgozni. Fontos tudni,hogy az elmúlt időszakban a gazdasági program előkészítéséhez tartozóan, megállapíthatóakés találhatóak negatív elemek is, így például az, hogy a lakosság száma folyamatosan csökkenMezőberényben is, mint a környéken mindenhol. Azonban pozitív folyamatok is láthatóak,bár való igaz, hogy fogy a lakosságszám Mezőberényben, de a Békési Kistérségben itt alegalacsonyabb szintű, 1,72 %. Mindenféleképpen pozitív folyamatnak tekintendő, hogyMezőberényben a vállalkozások erősödtek, az elmúlt 4 évben 42%-kal nőtt a nettóárbevételük azoknak, akik iparűzési adót fizetnek. Ez nem kizárólag az önkormányzatnakköszönhető, hogy a vállalkozások így teljesítenek, sokkal inkább annak, hogy az itt adózóvállalkozások vannak olyan ügyesek, hogy saját magukat tovább tudják erősíteni, még akkoris, hogyha összességében a városban a vállalkozások száma csökkent az elmúl időszakban. Amunkanélküliség kérdése említhető negatív és pozitív oldalon is, hiszen elég nagyarányúmunkanélküliséggel kellett szembesülni 2010-ben, az azóta eltelt időszakban jelentőscsökkenés •tapasztalható, ebben jelentős mértékben közrejátszik a közmunkaprogram aközfoglalkoztatás. Az önkormányzatnál a tavalyi évben mintegy 340 fő került foglalkoztatásrakisebb, nagyobb időszakra, és ez egyértelműen az állami kötelezettségvállalásnak,finanszírozásnak köszönhető. Az írásos anyaghoz javítások is elhangoztak, így adöntéshozatalhoz nem egyszerű többségi nyílt szavazás, hanem minősített többség szükséges.A bizottságok javaslatai beépítésre kerültek az anyagba, melyet ennek alapján kért elfogadni.Tudatta, hogy jelenleg folyik az operatív program felülvizsgálata, Újra egyeztetése, aképviselők részére kiadásra kerültek azok a táblázatok, amelyekről február 25-ig a BékésMegyei Onkormányzat felé tájékoztatást kell adni. Február 27-én helyszíni egyeztetésekfognak megtörténni a járás valamennyi településével közösen a járásra jutó forrásokelosztásáról. A táblázat tartalmazza a projekt ötleteket. Szerepel többek között az az ökológiaisétaút is, amelyen található volt a madár-les, amelynek a sorsa még mindig bírósági tárgyalástképez, a másodfokú döntésre kell még várni. Szerepel a projektötletek között kerékpárutaképítése, turisztikai céllal feUiordó útnak a terve Mezőberény-Bélmegyer-Vésztőmágorig,melynek megvalósíthatóságához forrásokat kell még keríteni. Ez ‘gyakorlatilag egybeesikazokkal az elképzelésekkel, amiket korábban Mezőberény a Körösig tartó kerékpárútelképzelésével tartott fenn. A közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben éskörnyezetében projektötlet esetében tudni kell, hogy van tartalék listán egy ilyen pályázat,valószínűleg nem lehet nyerni vele, mert az előző 7 évesciklus uniós forrásai lefutottak. Azintézmények napelemekkel történő megtervezése és engedélyeztetése már megtörtént,Mezőberény előbbre tart a kistérség többi településénél. A Széchenyi utcai rendelőfejlesztésénél elsősorban az épület rendbetétele a cél, de akár az ügyeletnek és aszakrendelésnek a fejlesztése is sorra kerülhet. Új elemként került be a Gárdonyi, Rózsa utcaitelepszerű terület lakókörnyezet rehabilitációja a Cigány Nemzetiségi Onkormányzatbevonásával. Részleteket, forrást akkor lehet majd tudni, ha a járásban megtörténtek azegyeztetések. A táblázat mintegy 2,3 milliárd Ft összegű igény, a realitás az, hogy 900-1.000millió Ft közötti összeg állhat Mezőberény rendelkezésére. Kérte a képviselő-testületet, hogy
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a gazdasági programmal együtt szavazzon arról is, hogy a táblázatban leírt projektötletekről

folytasson tárgyalásokat a Területi Operatív Program forrásainak elosztásáról szóló

egyeztetéseken. Természetesen a döntéshozatal a testület joga lesz.

Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága

elfogadásra ajánlja a gazdasági programot. Véleménye szerint a gazdasági program egyik

erőssége a helyzetfeltárás, amit az előző ciklus programja alapozza meg, de számos Új

információkkal egészült ki. Az anyag a demográfiai jellemzőket, munkaerő-piaci, gazdasági

helyzetet, in1iastruktúrával, intézményi hálózattal való ellátottságát, pénzügyi helyzetét

taglalja a városnak. A fZ5irányvonalak, majd a kiemelt célok kerülnek felvázolásra. A program

mellékletei is nagyon értékesek, rengeteg oiyan információ áll rendelkezésre, amely alapot

adhat a szervezeteknek, intézményeknek programok kialakítására, különösen ifjúsági

programok kidolgozására (7. sz, mell.). Az egész gazdasági program egy szerkezeti alapot ad

azokhoz a fejlesztésekhez, amit a város majd szeretne megvalósítani, kihasználva olyan

pályázati forrásokat is, amelyek a város fejlődését szolgálhatják.

Siklósi István polgármester, mivel további hozzászólás nem hangzott cl, lezárta a napirendet,

megismételve az alapvető célok megfogalmazását. A lakónépesség megtartása, növelése a

legfontosabb cél a kövezetkő öt éves ciklusban, amihez természetesen nagyon sok apró

célokon és feladatokon keresztül vezet az Út. A következő évek céljaként legnagyobb kihívás

a munkahelyteremtés, feltételeinek megteremtésében kell tovább lépni, az ipari területek

kialakítása nagyon fontos szerepet tölthet be. Az önellátás azt is jelenti, hogy a helyben

megtermelt dolgokat kell az önkormányzatnak megrendelni, ha saját magának szüksége is van

erre. A munkahelyteremtéshez kapcsolódóan és a források kímélése érdekében is, de a

lakosok közérzetének fenntartása, javítása érdekében az önként vállalt feladatokban is tovább

kell lépni, p1. Kálmán Fürdő funkcióinak gazdagítása, ami nem csak a lakosság

komfortérzetét fokozhatná, hanem eredményezhetné azt, hogy kevesebb ráfizetéssel

működjön. A biztonság javításához hozzájárul a kamerarendszerek bővítése és használata a

városban.
Kérte elfogadni a gazdasági program, valamint az általa megfogalmazott javaslatot, miszerint

hatalmazza fel a testület, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban leírt

projektötletekről folytathasson tárgyalásokat a Területi Operatív Program forrásainak

elosztásáról szóló egyeztetéseken.

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

67/2015. (11.23 .)sz. határozat:•
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2019 évekre

szóló gazdasági ciklusprogramját az előterjesztésben foglaltak szerint, az elhangzott

javaslatok átvezetésével elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

(A gazdasági program a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.)
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

68/201 5.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi Istvánpolgármestert, hogy a határozat tíiellékletét képező táblázatban leírt projektötletekrő 1
folytasson tárgyalásokat a Területi Operatív Program forrásainak elosztásáról szólóegyeztetéseken.
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: értelem szerint

(A projektötletek táblázata a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.)

V.! napirend

Tárgy: Mezőberény Város Sportkoncepció 2015-2020.

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Humánügyi Bizottság javaslatával a másik kétbizóttság is egyetértett, a sportkoncepció a továbbiakban ne legyen megújítva, fenntartva,
elsősorban azért, mert a sportkoncepció nagyrészt ugyanazzal a tartalommal lettmegfogalmazva, mint a sportról szóló rendelet. A Humánügyi Bizottság Saját hatáskörén belül
munkatervet fog elfogadni a sportról évente, ez helyettesítheti a sportkoncepciót. A határozatijavaslatot kérte megszavazni.

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

69/201 5.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény VárosSportkoncepcióját nem kívánja megújítani, a dokumentumot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Siklósi István polgármester

Körösi Mihály Humánügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2015. február 23.

VI.! napirend

Tárgy: Értéktár Bizottság beszámolója

Körösi Mihály képviselő az Értéktár Bizottság elnöke a félévente beszámolásikötelezettségnek tett eleget a beszámoló ismertetésével. Tájékoztatásként elmondta, hogy azeltelt időszakban 83 anyaggal dolgozott a bizottság, ebből 62 a helyi értéktárba került be, 32pedig a megyei értéktárhoz lett továbbítva. Hiányosságnak tekinthető, hogy a megyétől
visszajelzés nem érkezik, szóban adnak tájékoztatást néhány alkalommal munkájukhoz.
Ujdonságnak számít, hogy a muzeális gyűjteményben van egy rész fenntartva a helyi
értékeknek, bárki megtekintheti, ugyanígy a város honlapján is látható. Kérte a lakosságot,hogy tegyenek minél több javaslatot, segédanyag a város honlapján található, valamint az
OPSKK dolgozói Segítséget nyújtanak, akik nagyon precízen és jól adminisztrálva küldik
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tovább az anyagot a bizottság felé. Köszönet érte. Több anyagot küldött be a Mezőberényi

Népfőiskola Alapítvány is, amelynek nagyobb része elfogadásra került, egy-két esetben

kiegészítésre lett visszaküldve. Felhívta a lapot kitöltőknek a figyelmét arra, hogy

igyekezzenek a kérdésekre megfelelően válaszolni, legjobb tájékoztatást adni a bizottságnak.

Több helyen bemutatták már az értéktár működését, tevékenységét. Megköszönte a bizottság

két tagjának, Kovácsné Nagy Krisztinának és Kisari Miklósnak munkáját, akik mindig

rendelkezésre állnak, amikor szükség van bizottsági ülés tartására. Köszönet Kovács Lajosnak

a Famíliatészta K1-nek, Tánczos Imrének (Tópart Vendéglő) a Berényi becsinált leves, Papp

Editnek és Adamik Jánosnak az Adamik-féle mezőberényi házikolbász, Kovács István

Schaffer Agnesnak a mezőberényi Kovács-féle házi kolbász, Tóth Jánosnak — Tóth szóda, Kis

Sándornak-Mezőberényi savanyúság és a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének - mákos

guba, háziszappan-, akik mintát, kóstolást is szolgáltattak a bemutatkozáshoz. Megköszönte

mindenkinek a tevékenységét, akik részt vettek az értéktár gyarapításában. Kérte a testületet,

fogadja el a beszámolót.

Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról

számolt be, annyi kiegészítéssel, hogy a határozatban is legyen megköszönve igényes

munkájuk.

Siklósi István polgármester a módosítással szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A

bizottság tagjai jól végzik munkájukat, fontos a helyi értékek feltárása, bemutatása.

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

70/2015.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Beszámoló a Települési Ertéktár

Bizottság végzett munkájáról III.” szóló beszámolót tudomásul veszi, megköszönve

igényesen végzett munkájukat
Felelős: Sikló si István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

VII.! napirend

Tárgy: Bejelentések

VII/l. Óvodavezetői megbízás. óvodavezetői pályázat kiirása

Siklósi István polgármester ismertette, hogy Mezőberény Város Óvodai Intézménye vezetője

2015. március 31-re hatályosan lemondott a megbízatásáról, emiatt április 1 -től gondoskodni

kell Új vezetőről, illetve pályázat útján gondoskodni kell az intézményvezetői állás

betöltéséről. A jelenlegi intézményvezető kérésére lemondásáról zárt ülésen fog tárgyalni a

testület. A kiiievezésről nyílt ülésen kell a döntést meghozni, az írásos anyag ismeretében.

Kovács Annamária a Tóparti Ovoda vezetője vállalta a megbízatást határozott időre, amíg a

végleges intézményi kinevezés megtörténhet.
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Kovács Annamária óvodapedagógus bemutatkozásként elmondta, hogy a Tóparti Óvodában
óvónő, Csárdaszállási lakos, pályáját Szeghalmon kezdte, majd Dunaharasztin magánóvodát
vezetett, illetve 8-10 csoportos óvodában dolgozott óvodavezető helyettesként. Békéscsabán
mozgófejlesztő pedagógusként dolgozott, majd GYES után Békésen a szociális otthonban,
mint mozgásterepeuta látta cl négy telephelynek a mozgásfejlesztését, közben pedig óraadó
tanárként mozgásfejlesztést látott el helyben, illetve megkeresésre a környező településeken
is. Ovodapedagógusként nagyon szeretett dolgozni, örült, hogy itt sikerült elhelyezkednie.
Férjnél van, ikerlányai első osztályosok. Véleménye szerint hatalmas kihívás várható az
óvodák életében, ebben a helyzetben csak úgy tud helytállni, ha az egész nevelőtestület
egyöntetűen összefogva áll majd ki Mezőberény Város Ovoda Intézményéért. Együtt
dolgozva lehet csak előrelépni, mind a fenntartóval, illetve a szülőkkel. Vallja, hogy a mozgás
szeretete, illetve az odaadás, az erkölcs, az etika a nevelésben is megmutatkozik.

igjstván képviselő javasolta Kovács Annamária megbízását. Kérdése a jegyző úr felé,
jogilag megfelelő-e, hogy előbb kerül tárgyalásra a megbízás, mint az óvodavezető
lemondásának elfogadása?

Dr. Földesi Szabolcs jegyző válaszként közölte, a döntéshez nem kívánták a testületi ülés
menetét megváltoztatni, mivel az óvodavezetőnek a megbízatása a január 28-i felmondással
március végével megszűnik, a kinevezés pedig április 1 -től szól, elvileg rendben van.
Logikailag praktikusabb lett volna az egymás utáni sorrend, de az idő rövidsége miatt nem
lehetett megoldani.

Siklósi István polgármester felolvasta a határozati javaslatot, megkérdezte Kovács
Amutmáiát, hogy a határozat megszavazása esetén elfogadja-e a részletezett illetménnyel a
megbízást.

Kovács Annamária óvodapedagógus igen választ adott.

Siklósi István polgármester szavazást kért a képviselőktől.

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

71/2015.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Ovodai
Intézménye óvodavezetői feladatainak ellátására — a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet 24. (1) bekezdése értelmében —megbízást ad Kovács Annamária részére
2015. április 01. naptól 2015. június 30. napig terjedő időtartamra.
A Képviselő-testület Kovács Annamária illetményét — pótlékokkal együtt — összesen havi
314.900,-Ft-ban (Háromszáztizennégyezer kilencszáz forintban) állapítja meg a következő
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részletezés szerint:
- alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus I.! 7. kategória) 248.624.- Ft
- magasabb vezetői pótlék (az illetményalap 40%-a) 66.300.-Ft
- illetmény kerekítve 3 14.900.- Ft
Osszesen: 314.900.-Ft.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Siklósi István polgármester jó munkát kívánt a megbízott vezetőnek, és a törvényi
kötelezettségnek eleget téve a pályázati kiirást ismertette, melyet szavazásra bocsátott.

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

72/2015 .(II.23.)sz. Határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Ovodai
Intézménye intézményvezetői állására a 2011. évi CXC. tv. 67. rendelkezéseinek
megfelelően a következők szerint írja ki a pályázatot:

A pályázatot meghirdető szerv Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete
Képviseli Siklósi István polgármester
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
www.mezobereny. hu

A meghirdetett munkahely megnevezése Mezőberény Város Ovodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezető (magasabb Vezető)
Az intézményvezetői megbízás időtartama 5 év, kezdő napja 2015. 07.01, zárónapja 2020.

06.30.
Szükséges végzettségek Felsőfokú óvodapedagógus diploma, pedagógus

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség

Szakmai gyakorlat Ot év óvodapedagógus szakmai gyakorlat
Előnyfeltételek A vezetői megbízásnál előnyt jelent a szlovák

nyelv alapfokú szintű, nyelvvizsga
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint az
óvodavezetői, óvodavezető -helyett esi szakmai
gyakorlat

A vezetői beosztással járó lényeges A Mezőberény Város Ovodai Intézménye
feladaiok intézmény-vezetői feladatainak az ellátása a

hatályos jogszabályi előírások és szakmai
elvárások szerint

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai, 3
hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány. A pályázathoz csatolni kell a
szakmai önéletrajzot és a helyzetelemzésre épülő
vezetői programot is. A pályázónak nyilatkoznia
kell arról is, hogy a pályázati anyagában foglalt
Személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
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hozzájárul.
A Képviselő-testület a pályázattal kötelezően
benyújtandó iratok tekintetében hiánypótlásra
nem ad lehetőséget.

A pályázat benyújtásának feltételei A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt
borítékban kell beküldeni az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény Kossuth
tér 1. „Ovodavezetői pályázat” felirattal, valamint
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószám feltüntetésével. A vezetői
programot CD mellékleten is csatolni kell.
A pályázati kiírás Közigazgatási és Igazságügyi

A pályázat benyújtásának határideje Hivatal honlapján (www.kozigallas.hu) való
megjelenésétől számított 30 nap
2015. június (Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testületének soron következő ülésén)

A pályázat elbírálásának határideje A képviselő testület fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

Juttatások A 2011. évi CXC. tv., valamint a
326/2013 .(VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó
előírásai alapján

További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester
Tel.: 66/515-500

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

VII/2. 2014. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenőrzés tudomásul vétele, a
Mezőberényi Football Club és a Mezőberényi Kosárlabda Klub elszámolásának
jóváhagyása.

Siklósi István polgármester a Humánügyi Bizottság által benyújtott elszámolás 3 határozati
javaslatát elfogadásra ajánlotta.

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

73/2015.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által
ellenőrzött Mezőberényi Football Club 2014. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek
és tagjainak a 2014. évben végzett munkájáért és további eredményes szereplést kíván.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. február 23.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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74/2015.(1L23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által

ellenőrzött Mezőberényi Kosárlabda Klub 2014. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló

szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek

és tagjainak a 2014. évben végzett munkájáért és további eredményes szereplést kíván.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2015. február 23.

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

71 5. II. 23. sz. ározat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi sporttámogatások

felhasználásáról szóló, 10 sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót

tudomásul veszi. Köszönetet mond a sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2014. évben

végzett munkájáért és további eredményes szereplést kíván.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2015. február23.

VII/3, A önkoiwányzat ‚

sort

tevékenység támogatásától szóló 24/2007.(IX.25.) MOK. sz. rendelet módosítása

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke ismertette a rendelet módosításának

okát. Egy egyesület visszalépett, egy másik tevékenysége végzése közben akadályok elé

került, nem tudta kellőképpen megvalósítani a kitűzött feladatait, lemondtak az ez évi

támogatásról. Két egyesület kérte felvételét, az egyik a Mezőberényi Horgász Egyesület,

támogatási arány 1%. A lemondások értelmében megmaradt 1 % a tartalékalapba kerül, így az

5%-ról 6%-ra módosul. A másik felvett Malom Fittnesz részére nem kell 1%-ot biztosítani, az

egyesület a diáksport egyésületeknél szerepel. A rendeletben további módosításuk, hogy a 4.

pontból kerüljön kihúzásra „a tárgyév második felében” mondatrész.

Hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről.

Siklósi István polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, a rendelet

megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység

támogatásáról szóló 24!2007.(IX.25.)MOK sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövege ajegyzőkönyv 7. sz. melléklete.)
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Barna Márton képviselő a Humánügyi Bizottság tagja, előterjesztőként kérte az elkészítetttáblázat alapján a határozati javaslat elfogadását. 5.760 eFt került kiosztásra.

Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

75.II.2)z.határoz:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a 2015. évben a költségvetésbenbiztosított- és annak elfogadása után - sportra fordítható támogatás felosztását, a mellékelttáblázat szerLnt tudomásul veszi
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. február 23.

VII/S. 2014. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatoktámogatás pályázati ellenőrzése

Siklósi István polgármester az írásos anyag értelmében a pályázati ellenőrzést is elfogadásraajánlotta.

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

77/2015.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi Városi rendezvények éskulturális értékek teremtésének és nemzetközi kapcsolatok támogatása pályázatokelszámolásának ellenőrzéséről készült beszámolót tudomásul veszi.Köszönetet mond az egyesületeknek, iritézményeknek a 2014. évben végzett munkájukért.Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. február 23.

VII/6. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 20 11-2014 módosítása

Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy nemzetközikapcsolatokra pályázni csak úgy lehet, ha felvételre kerül az egyesület. A MezőberényiAltalános Iskola Diáksport Egyesülete fordult kéréssel a bejegyzés érdekében, Nagyvárad ésNagyszalontával sportkapcsolatban állnak. Kéri a testület hozzájárulását.

Siklósi István polgármester szavazást kért.
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7$L5. II. 23. sz. határoz:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 424/2011 .(V11L29.) sz. határozattal

elfogadott Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014. mellékletét az alábbiak szerint

egészíti ki:
Intézmény megnevezése Külkapcsolat Külkapcsolat Formája, Finanszírozás

települése létrejötte tartalma

Mezőberényi Általános Nagyvárad 2012 pályázat
.. ..

sportkapcsolat
Iskola Diaksport Egyesulet Nagyszalonta 2010 sajat ero

A Képviselő-testület felhatalmazza a Mezőberény város jegyzőjét, hogy a Nemzetközi

kapcsolatok koncepciója 2011-2014. mellékletének kiegészítését és a koncepció egységes

szerkezetbe való szerkesztését elvégezze.

Felelős: Dr. Földesi Szabolcs
Határidő: intézkedésre azonnal

VII/7.- Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása Mezőberény Város Önkormányzata 2016.

évi villamos energia beszerzésére

2015-2017. évi főldgáz energia beszerzésére (VII/ii.)

Siklósi István polgármester köszöntötte a Sourcing Hungary K1. képviselőit az ülésen, akik a

villamos energia közbeszerzés csoportos beszerzéssel apcso1atban képviselték az

önkormányzatot az elmúlt évben, most a főldgáz energia beszerzésére is tennének ajánlatot.

Felkérte Holop-Fazekas Anitát, kapcsolattartót, tegye meg szóbeli kiegészítését.

Holop-Fazekas Anita a Sourcing Hungary Kit képviselője beszámolt arról, hogy cégük 7 éve

foglalkozik villamos energia, földgáz energia beszerzéssel, az önkormányzatok számára pedig

csoportos beszerzési formát biztosítanak. Mezőberény városa a fogyasztási mennyiségek

tekintetében átlépi a közbeszerzési határértéket, ami azt jelenti, hogy közbeszereztetni kell. A

2016. évi villamos energia önkormányzati csoportba szeretnék invitálni az önkormányzatot,

ez gyakorlatilag az intézményekre vonatkozó villamos energia kereskedelmi szerződést

jelenti, illetve a közvilágítás célú villamos energiának a megversenyeztetését. A csoportoknak

a fogyasztási mennyisége összeadódik, ezért sokkal jobb pozícióba tudnak kerülni az

önkormányzatok, amikor árajánlatkérésre kerül a sor. A fZildgáz energia beszerzés tekintetben,

a GDF-Suez hivatalosan is bejelentette, hogy befejezi a kereskedelmi tevékenységét 2015.

július 1 -vel. Az önkormányzatnál tavalyi évben a GDF-Suez csoport nyerte a közbeszerzést, a

változás azt jelenti, hogy az a két éves beszerzés, ami a tavalyi évben lement, az idei évben le

fog járni és biztosítani kell a következő időszakban is a R5ldgáz energia ellátást. Miután ez a

speciális helyzet előállt, a Sourcing Hungary Kft. azoknak az önkormányzatoknak, akik a

tavalyi csoportos beszerzésben benne voltak, egy új csoportos földgáz energia közbeszerzést

Ír ki, és invitálja meg őket. Ez azt jelenti, hogy a kf-vel nem kell Új szerződés kötni, hiszen ez

a tavalyi évben megtörtént, csak kiegészítő dokumentumokat szükséges aláírni. Ez a

beszerzés is két éves időszakra fog szólni, háttere ennek az, hogy a jelenlegi világpiaci
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gazdasági helyzet nagyon kedvező. Ebben az időszakban sokkal jobb árat lehet majd elérni azelmúlt évhez képest, éppen ezért érdemes bebetonozni ezeket az árszinteket a következő 2évre. Gyakorlatilag a tavalyi szerződés keretén belüllehet lefolytatni a következő két évnek afZildgáz energia beszerzését.

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a közbeszereztetés azértszükséges, mert az önkormányzat a beszerzést nem tudja megtenni, vagy rendelkezni kellolyan szervezettel, ahol megfelelő képzettségű szakemberek vannak, vagy meg kell bíznivalakit. Célszerűnek látszik egy csoportba tartozást választani, ahol többeknek is közösenpróbálják elérni a lehető legjobb árat. Jelezte, hogy a mai ülésen döntést nem fog hozni atestület, további információk beszerzésére még szükség lesz, tisztázni kell egy-két kérdést avégleges döntés előtt.

Barna Márton képviselő kérdése arra irányult, hogy az önkormányzat felé valamilyenvédelem van-e a kialkudott ár megtartására, hiszen a GDF-Suez esetében ez most megszűnik?

zFazeania a Sourcing Hungary Kit. képviselője válaszként elmondta, hogygyakorlatilag a fcldgáz energia is igazodik a világpiaci helyzethez olyan értelemben, hogy aR5ldgáz energiának az árát a kőolaj, illetve a kőolaj hordónkénti ára határozza meg. Most avilágpiaci helyzet kedvez a fóldgáz energia árának. A fildgáz energia beszerzésnél fix áratfognak versenyeztetni, ami azt jelenti majd, hogy nem fog változni az ár. Ami most aközbeszerzési eljáráson felszínre kerül, mint legjobb ár, az nem fog változni a következő kétéves beszerzési időszakban. Kiegészítésként megemlítette, hogy amikor a tavalyi évben azönkormányzat számára a beszerzés megtörtént, voltak olyan beszerzési helyek, amelyek 20m3 alattiak voltak, hiszen korábban az önkormányzatnál kivitték a szabad piacra ezeket afogyasztási helyeket, ami javaslatukra vissza lett véve egyetemes szolgáltatásba. Azönkormányzat részére ez azért kedvező, mert ott a legalacsonyabb az árszint. A beszerzés, amia GDF-Suez kivonulása miatt vált szükségessé, ezeket a helyeket nem érinti, csak a 20 m3/órafeletti fogyasztási helyeknél szükséges ez az újabb beszerzés. Annak ellenére, hogy a GDFSuez a kereskedelmi tevékenységét befejezi, mint egyetemes szolgáltató maradMagyarországon, tehát ezeket a fogyasztási helyeket nem szükséges Újra versenyeztetni.

Harmati László képviselő a villamos energia beszerzéssel kapcsolatosan értelmezni kérte,hogy a leírtakban fix áras vállalkozói díj szerepel, de ott van a mondat másik fele, miszerintlehetséges, hogy a nettó megtakarítás X %-a is lehet.

Holop-Fazekas Anita a Sourcing Hungary Kit képviselője tudatta, hogy a villamos energiabeszerzésnél is két féle Sourcing díjazás lehet. Az egyik, hogyha fix megbízási díjjaldolgoznak, akkor az az önkormányzat számára tervezhető költség, hogy mennyibe fog magaaz egész közbeszerzési eljárás és a versenyeztetés kerülni. A megtakarítási alapon működésazt jelenti, hogy van egy olyan érték ár, amihez viszonyítják a kit megtakarítását, és annak ameghatározott X %-a lesz a megbízási díjuk. A Közbeszerzési törvényben előírt értékként 230eFt-ot kellene kifizetnie az önkormányzatnak, mind két beszerzésnél ezt a közbeszerzési díjatis tartalmazza a Sourcing díj, tehát nincsen semmilyen egyéb plusz költség, ami megjelenneaz önkormányzat számára.
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Siklósi István polgármester véleménye szerint jelenleg nehezen prognosztizálható, hogy

mekkora az a megtakarítás, aminek a részét Sourcing Hungary Kit venné át. Most

tervezhetőbbnek tűnik az egy összegben történő megállapodás, de nyilván ez még a testület

számára megbeszélés tárgyát fogja képezni. Véleménye szerint a kf-nek is az az érdeke, hogy

minél jobban leszorítsák az árakat, hiszen nem csak Mezőberényről van szó, hanem

lényegesen nagyobb körről.

Holop-Fazekas Anita a Sourcing Hungary Kit képviselője megerősítette, hogy a csoportos

közbeszerzéseken 20-25 önkormányzat szokott egy csokorba összegyűlni, így lehet sokkal

jobb alkupozíciót elérni.

Kovács Edina képviselő megkérdezte, abban az esetben, ha nem sikerülne elérni

megtakarítást, előfordulhat, hogy O Ft-ért végzik a tevékenységüket az önkormányzat

számára?

tpeiaita a Sourcing Hungary Kit képviselője igen választ adott. Amennyiben

nem sikerül semmilyen megtakarítást felmutatniuk, akkor gyakorlatilag díjmentesen

dolgoztak. Nyílván az az érdekük, hogy minél alacsonyabb tegyen az árszintje az

önkormányzatoknak, azért is merik bevállalni ezt, mert ilyen nem nagyon szokott előfordulni.

Az a beszerzési metodika, hogy megversenyeztetik a kereskedőket, egy biztosíték arra, hogy

mindenképpen lesz mérhető megtakarítás.

Siklósi István polgármester megjegyezte Barna Márton felvetésére, hogy remélhetőleg nem

áll fel olyan vismajor helyzet, ami miatt nem valósulhatna meg valamelyik energia beszerzés,

erre nem érdemes tervezni.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester határozati javaslatot ismertetett,

melyet szavazásra bocsátott.

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

79/201 5.(II.23 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi villamos energia, illetve t a

2015-2017. évi fMdgáz energia beszerzésről egy későbbi képviselő-testületi ülésén dönt.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

Siklósi István polgármester megköszönte a szakemberek jelenlétét.
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VII/8. Irodateelinikai eszközök beszerzése

Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a Polgármesteri Hivatalnál jelentősenleamortizálódott nyomtató és sokszorosítható eszközök találhatók. Felmérés történt, hogymennyire gazdaságosan javíthatóak, üzemeltethetőek. Eredményként a gazdaságtalanüzemeltetés megszüntetésére történik kísérlet a felvázoltak szerint.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző a felmérés eredményeként elővezette, hogy mintegy 25irodatechnikai eszközről van, amit egy optimalizálás után le lehetne cserélni 17 eszközre. AKonika cég végezte el a felmérést és árajánlatot adtak (nem velük van érvényes szerződésüzemeltetésre). Gazdaságosabb megoldásnak tűnne, ha nem üzemeltetési szerződés kötésetörténne ezzel a céggel az Új gépekre, hanem vételre történne árajáiilatkérés. A megküldöttajánlat számai alátámasztják, hogy 5 éves futamidőben gondolkodva, pillanatnyilag csak 8gép cseréjével, a beszerzési költsége és az üzemeltetési költsége együttesen bruttó 9 millió Ftkörüli nagyságrendet tenne ki, míg üzemeltetési szerződés esetén ez 16 millió Ft-os összeglenne. A berendezések igen jelentős igénybevételnek vannak kitéve, a meglévők olyanmértékben elavultak és elöregedtek, hogy szervízdíjuk, fenntartási díjuk nagyon jelentősösszegeket emészt ÍM. Az a kérdés, hogy üzemeltetési szerződés kötése történjen-e, ami adottesetben, első évben egy kisebb összeget jelent, viszont az 5 éves futamidő alatt majdnemduplájába kerül, vagy pedig most Új gépek legyenek vásárolva. Az Új gépek garanciális gépek,1-1,5 millió példányra vannak garanciálisan vállalva. Személy szerint a vásárlást javasolja, ezgazdaságosabb döntés, ehhez kéri a testület támogatását.

Siklósi István polgármester támogatni tudta a javaslatot. A hivatal igyekszik minél kevesebbpapíralapú adminisztrációt alkalmazni, a képviselők is informatikai úton kapják a testületianyagokat, de ennek ellenére újabb és újabb adminisztrációs dolgok jönnek. Az előterjesztéshatározati javaslatát a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlotta.

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

80/2015.(II.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére4.400.000,- Ft keretösszeget biztosít irodatechnikai eszközök beszerzésére. A beszerzésforrása az önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt az eszközök beszerzéséhez szükségesintézkedések megtételére, szerződések aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: 2015. március 15.

VII/9. Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a művészeti iskola, mint az
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elmúlt évben, most is kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a bérleti dijait csökkentse,

mivel állami támogatást csak a személyi juttatásokra kap. Ezt tavaly a képviselő-testület

méltányolta, 2.100 Ft/óráról 700 Ft/órára mérsékelte a Városi Közszolgáltató Intézmény felé

fizetendő bérleti díjat. A teremhasználatért a művészeti iskola fizet, magát a

néptáncegyütteseket az OPS Kulturális Központ térítésmentesen próbalehetőséggel támogatja.

Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni, hogy mint az elmúlt évben, most is kapjon az

iskola közvetlenül a minisztériumtól támogatást, hiszen olyan értéket képviselnek a városban,

hogy nem szabadna megszűnnie. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén az összeg

nagyságáról döntöttek, ennek ismeretében kérte a határozat meghozatalát.

A képviselők részéről más javaslat nem hangzott cl, a polgármester szavazást kért az 1.200

Ft/óra teremdíj megállapításáról.

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a “Leg a láb” Alapfokú Művészeti

Iskola részére 1.200,-Ft/óra terembérleti díjat állapít meg 201 5.évre.

Felelős: Siklósi István polgármester

Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: értelem szerint

VII/l 0. OPSKK SZMSZ módosítása

Dr. Földesi Szabolcs jegyző beszámolt az intézmény munkarend elosztás igényéről, a nyitva

tartás szabályozása történt meg intézményegységenként. Kérte támogatni a módosító

javaslatot.

Siklósi István polgármester közölte, hogy a nyitva tartásról jogszabályi okoknál fogva is

rendelkeznie kell az intézménynek, de amiatt is változtatni szükséges munkarendjén, hogy a

könyvtárban egy álláshelyet zárolt a képviselő-testület. A változás közzététele meg fog

történni, az intézmény használói megismerhetik az Új szabályozást.

Harmati László képviselő észrevételezte, hogy a hyitva tartás alapján is kitűnik, hogy a

Madarak Házában ezentúl sem lesz nagy élet.

További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte az SZMSZ módosításának

elfogadását.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Orlai Petrics SomaKulturális Központ SZMSZ módosítását.
Felelős: Siklósi István polgármester

Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató
Határidő: 2015. március 15.

VII/l 2. Egyéb bejelentés

Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következő rendes ülés időpontja 2015.március 30. Napirendek: 1.! A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonsághelyzetéről, 2.! Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról, 3.! Tájékoztató az OnkéntesTűzoltó Egyesület, a Katasztrófavédelem munkájáról, 4.! Közbeszerzési terv elfogadása, 5.!Mezőberény Város Kulturális Koncepció 2015-2020.

Megköszönte a Kábel Tv nézőinek, illetve a jelenlévők figyelmét, a képviselők zárt ülésenfolytatja a munkát, A nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző


