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ELŐrFERJESZTÉS

a
Képviselő-testület 2014. január 27-i ülésére

297/201 3.(VL24.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pszichiátriai betegek közösségi
ellátása tekintetében szándékát fejezi ki, hogy csatlakozzon a Békés Vámsi Szociális
Szolgáltató Központ által nyújtott ellátásra létrejövő társutáshoz, teladatellátási szerződést
kössön vele.
A Képviselő-testület meghízza Siklósi István polgármestert, hogy a pszichiátriai betegek
közösségi ellátása fIadatra vonatkozó feladatellátás, valamint a vonatkozó társuláshoz való
csatlakozás l1tételeiről Békés Város Polgármesterével egyeztessen, és a tárgyalás
eredményéről tájékoztassa a Képvi selő-testLiletet.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedést-e azonnal
Végrehaj tásért fWelős: Kovács E.

Végrehajtás: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a pszichiátriai betegek közösségi
ellátását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) pályázati támogatásával
nyújtja. A támogatási szerződés ellátási területként tartalmazza Mezőberényt is, ezért a
feladatellátásra nem kellett külön szerződést kötni, illetve társulást létrehozni.

441/201 3.(X.28.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az adóhátralékok hatékonyabb
beszedése érdekében a Polgármester Hivatal adócsoportjának létszámát 2014. január 1-től egy
fővel megemeli.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. január 1.
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: 2014. január elsejével I fő munkavállalóval I éves határozott idejű szerződés
megkötésre került.

524/2013 .(X1I.20.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány
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elleirzéséről (leltározásáról) ésaz állományból történő törlésröl szóló szabályzat kiadásáról

szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet IX. * (1) bekezdése szerint a 3/2013,

4/2013 törlési jegyzéken telsomit könyveket törölte.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2013. december 20.

Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: Az intézmény részére a határozat megkiildésre került.

525/201 3.( XíI.20.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja megszerezni a

Mezőherény, Ftirjes u. 12. szám alatti ingatlan tulajdonjogát, ezért a K8H Bank Zrt által

Felajánlott lehetőségeket nem Fogadja cl.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 1 ntézkedésre azonnal

Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: A bank részére a határozat rnegküldésre került.

526/201 3.( XII.20.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-test(ilete elfogadja a polgármester

válaszlevelet, melyet a Mezőherény, Békési u. l/B. szám alatti önkormányzati ingatlan

lakóinak írt a kerékpártároló kialakítása tárgyában.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal
Végrehaj tásért feielős: titkárság

Végrehajtás: A Városi Közszolgáltató Intézmény és a lakók képviselője részére a határozat

megküldésre került.

527/2013.(X1I.20.)sz. határozat:

Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes

szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat

módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító

Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Végreliajtásért felelős: Zolnai M.

Végrehajtás: A Mezőberény Polgármesteri Hivatal módosított Alapító Okirata niegküldésre

került a MAK felé.
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528/201 3.(Xll.20.)sz. határozat:
Mezőhcrény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felmenti a „Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskolát a Luther tér I . szám alatti tornaterem hérleli díj fizetése alól a 2013.
szeptember 1 —tŐl 201 3. december 3 1—ig terjedő időszakra, és 2014. január I —től a 201 3—2014—
es tanév végéig (2014. augusztus 3 1.) terjedő időszakra a szakszolgálat tornatermének bérleti
díját 2.100 Ftlóráról 700 F[Jórára mérsékli.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: I ntézkeclési-e azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: A Városi Közszolgáltató Intézmény és az Alapfokú Művészeti Iskola részére a
határozat megküldésre került.

530/201 3.(XH.20.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi helyszíncken
összesen 20 dh térfigyelő kamera kihelyezését kívánja megvalósítani:
Kísérleti jelleggel már üzemel nek:

Gyomai Út- Mátyás király utca sarok hejövő-kimenő forgalom megfigyelésére 1 dh
Berény Szálló Eötvös utca felöli sarkán a szökőkút folőli részt figyelve 1 dh
Városháza épületén a kór forgalmat és a Fő Út egy részét megfigyelve I db
Fortuna tér egy részét megfigyelve I dh

További helyszínek:
Spoii.pályán, a műfüves pályát és a lelátót figyelve 2 db
Liget utcai buszmegállók, kerékpártárolók és a piactér megfigyelésére 3 dh
Luther téri iskolaépület főbejárat megfigyelésére 1db
Civil Fejlesztő Központ mögötti parkoló és a Pihenő Parkra nézve 2 db
Köröstarcsai Út 96 előtt hejövő-kimenő forgalom megügyelésére I db
Vésztői Út 75 előtt bejövő-kimenő forgalom megfigyelésére 1 db
Békési Út Fába-Fém előtt hejövő-kiirienő forgalom megfigyelésére 1 db
Csahai Út 52 előtt bejövő-kimenő forgalom megfigyelésére 1 db
Ligetben a színpadtól a bejárat felé és a Madarak l-láza felé irányítva 2 dh
Szabó Arpád utca vége, sorompó előtt bejövő-kimenő forgalom megfigyelésére 1 db
Hősök útjajátszótér 1 db

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a térfigyelő kamerák
legális működéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
Végrehaj tásért felelős: polgármester

Végrehajtás: 8 db kamera kiépítésére szerződést kötöttem a legkedvezőbb ajánlatot tett
Polarnet Kft-vel. A kiépítés határideje a szerződés szerint március vége, szóban ennél korábbi
időpontot jeleztek, ezért a szerződésben az elteljesítés lehetősége szerepel. A határozatot a
Békési Ki stérség m unkaszervezetének megküldtük.

553/201 3.(XII.20.)sz. határozat:
Mezőberény Város dnkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békés-Manifest Kft
ügyvezetőjének 2013 évi 2. félévi gazdasági beszámolóját. A Kft. ügyvezetőjével, Bondár
Lajossal lefolytatott egyeztetések eredményeként 2013. évet a lakossági kommunális



4

hulladékkezelés kötelező közszolgáltatás tekintetében anyagilag rendezet.tnek tekinti a Kft.

felé.
A döntésről a Békés-Manifest Kit.-t haladéktalanul értesíteni kell.

I-latáriclő: értelem szerint

Felelős: polgámiester

Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: A határozat a KfL ügyvezető jének megküldésre került.

554/201 3.(Xll.20.)sz. határozat:
1. Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békés-Manifest

Kft ügyvezetőjének a 2014. évi költségvetési tervezetét. Annak érdekében, hogy a

településen a lakossági kommunálIs hu I ladékkezelés kötelező közszolgáltatás folyamatos

fenntartása biztosított legyen a képviselő-testület a Város 2014. évi költségvetésében

tervezi, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja tagi kölcsön 1rmájáhan a Békés—

Manifest Kft. részére mindaddig, amíg pályázathó] vagy egyéb központi forrásból erre a

feladatra fedezetet nem biztosítanak. A szükséges pénzügyi fedezetett a Békés-Manifest

Kfi kizárólag közszolgáltatás során Mezőherényhen keletkezett működési hiányának

kompenzációjúra fordíthatja. A tagi kölcsön 2014. évi költségvetési tervezethen szereplő

összege: 29.804.1 32,.— Ft, azaz huszonkilencmillió nyolcszáznégyezer

egyszázharminckettő fon nt, mely negyedévente felülvizsgálatra, pontosításra kerül.

2. A Békés-Manifest Kft. köteles Mezőherény önkormányzata részére visszafizetni a

működéshez biztosított pénzügyi fedezetet, amennyiben a feladat ellátására ‚.A

hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól” szóló 318/2013.

(VIII. 28.) kormányrendelet alapján vagy más központi forrásból támogatásban részesül.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hullaclékgazdálkodással

összefüggésben hozott döntések végrehajtásában, és központi forrásokra kiírt pályázat

esetén az önkormányzat nevében eljárjon, szükséges adatokat szolgáltasson,

nyilatkozatokat adjon ki, illetve megállapodásokat kössön.

Határidő: Intézkedésre azonnal, végrehajtása folyamatos

Felelős: polgármester, Békés-Manifest Kft. ügyvezető

Végrehaj tásért felelős: polgárniester

Végrehajtás: A határozat megküldésre került a Kft-nek.

555/2013.(X1I.20.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. január 01 napjától - 2015.

december 31. napjáig a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonproft Kft-t bízza meg a lakossági

hul ladékgazclálkodási közszolgáltatás ellátásával. Felhatalmazza a polgármestert az

előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: Intézkedésre azonnal
Felelős: polgármester
Végrehaj tásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A közszolgáltatási szerződést a testület által meghatározott időtartamra

aláírtam.
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556/201 3.(Xll.20.)sz. határozat:
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 2014. évi
mu nkatervét tiidonásu I vette.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: titkárság

Végrehajtás: A határozat az intézmény részére megküldésre került.

557/2013.(XII.20.) sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az eladásra kijelölt külterület 082/6
hrsz—ú, önkormányzati tulajdonban lévő nádas ingatlan, boltágat érintő, 120 m2 területét
minimum 50.000 Ft. értékben értékesíti Bartó László, Mezőherény Hunyadi u. 28. sz. alatti
lakos nak
A Képviselő-testület Yelhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtás: A vevővel 50.000,- Ft vételi árban egyeztem meg, az adás-vételi szerződés
előkészítését a vevő intézi.

Mezőherény, 2014. január 17.

Baksai Ágnes
titkarsagi tomunkatars




