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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestületének  2007.  augusztus  27-én
megtartott ülésérıl.

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

Jelen  vannak: Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,  Harmati  László  alpolgármester,  Babinszki
Szilárd,   Barna  Márton, Csávás István,  Debreczeni  Gábor,  Fekete József,  Halász
Ferenc,  Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Litvai György, Lestyán Ádám, Onody
Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselık.

Távol maradt képviselık: Balta Ádámné, Valentinyi Károly alpolgármester.

Jelen volt  még az ülésen: Dr.  Hantos Katalin jegyzı,  Varga Józsefné aljegyzı,  meghívottak,  a
hivatal irodavezetıi, intézményvezetık, érdeklıdık. 

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. Megállapította,
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselı közül 16 fı jelen van.

Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A  polgármester  javaslatára  a  képviselıtestület  16  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Harmati László alpolgármestert és Wagner Márton képviselıt. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak  elfogadását  annyi  módosítással,  hogy  a  zárt  ülésen  még  további  két  bejelentés  kerülne
megtárgyalásra.

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

294/2007./VIII.27./sz. határozat:
A képviselı-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
     Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  és az átruházott hatáskörben hozott

döntésekrıl.
2/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 61/2007./II.19./sz., 64/2007./II.19./sz., 84/2007./III.

19./sz., 100/2007./III.19./sz., 102/2007./III.19./sz., 115/2007./IV.5./sz., 135/2007./IV.23./sz.,
136/2007./IV.23./sz.,  138/2007./IV.23./sz.,  139/2007./IV.23./sz.,  145/2007./IV.23./sz.,
205/2007./V.22./sz.,  206/2007./V.22./sz.,  209/2007./V.22./sz.,  212/2007./V.22./sz.,
216/2007./V.22./sz.,  222/2007./V.22./sz.,  229/2007./VI.18./sz.,  235/2007./VI.18./sz.,
240/2007./VI.18./sz.,  241/2007./VI.18./sz.,  260/2007./VI.18./sz.,  265/2007./VI.18./sz.,
267/2007./VI.18./sz.,  270/2007./VI.18./sz.,  271/2007./VI.18./sz.,  273/2007./VI.18./sz.,
274/2007./VI.18./sz.,  277/2007./VI.18./sz.,  278/2007./VI.18./sz.,  280/2007./VI.18./sz.,
281/2007./VI.18./sz.,  282/2007./VI.18./sz.,  283/2007./VI.18./sz.,  284/2007./VII.24./sz.,
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286/2007./VII.24./sz.,  287/2007./VII.24./sz.,  288/2007./VII.24./sz.,  289/2007./VII.24./sz.,
291/2007./VII.24./sz.,  293/2007./VII.24./sz.,  148/2007./IV.23./sz.,  149/2007./IV.23./sz.,
158/2007./IV.23./sz.,  275/2007./VI.18./sz.,  269/2007./VI.18./sz.,  279/2007./VI.18./sz.,
289/2007./VII.24./sz.,  291/2007./VII.24./sz.,  292/2007./VII.14./sz.   lejárt  határidejő
határozatok végrehajtásáról.

2/2. A városi kulturális intézmények átszervezése       (61/2007./II.19./sz. hat.)
       -  A Petıfi Sándor Kulturális Központ alapító okiratáról szóló rendelet-tervezet
2/3.  Beszámoló  a  münsingeni  testvérvárosi  találkozóról  (64/2007./II.19./sz.  hat.),  az  I.  ker.

Evangélikus Egyházközség utazási támogatás kérése
2/4. A 2007. évi vízterhelési díj díjcsökkentési ügye   (165/2007./IV.23./sz. hat.)
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

3./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
4./  A  Városi  Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálat  2007.  évi  engedélyezett  dolgozói  létszám

módosítása iránti kérelme.
5./  3/2007./II.20./  MÖK.  számú  rendelet  „Mezıberény  Város  Önkormányzata  2007.  évi

költségvetésérıl” módosítása
6./ Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
7./ A Városi Közszolgáltató Intézmény beszámolója tevékenységérıl és végzett munkájáról
8./ Bejelentések

8/1.   Békési Rendırkapitányság Mezıberényi Rendırırsének kérelme – Közlekedésbiztonsági
Nap megrendezéséhez önkormányzati támogatás kérése.

8/2. Intézményi átcsoportosítási határozati javaslat (Petıfi Sándor Gimnázium kérelme).
8/3.  Intézményi  átcsoportosítási  határozati  javaslat  (Városi  Közszolgáltató  Intézmény,  Ligeti

eszközök beszerzéséhez saját erı rendezése)
8/4.  Mezıberényi FC részére kiegészítı támogatás biztosítás iránti kérelem.
8/5.  Kerékpárút tervezésre és építésre önkormányzati társulásba belépés.
8/6.  Mazsorett Varázs Alapítvány támogatási kérelme.
8/7.  Városi  Könyvtár  pályázati  támogatásról  való  lemondása  (Mezıberényi  és  testvérvárosi

könyvtárosok konferenciája).
8/8.Vagyontárgy vagyon nyilvántartására vonatkozó kötelezettségvállalás (Madárfigyelı állomás

és Madarak Háza Látogatóközpont).
8/9. A képviselıtestület SZMSZ-rıl szóló 12/2004.(III.29.) MÖK sz rendelet módosítása
8/10. A helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet  módosítása
8/11. Európai Mobilitási Nap és Európai Autómentes napról szóló ajánlat
8/12. A Hısök úti játszótér bekerítéséhez fedezet kiegészítés
8/13. A Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésében lévı közösségi busz díjtétel változása
8/14. Szúnyoggyérítési társulás létrehozása a KBC gesztorságával
8/15. Békés Megyei Temetkezési Vállalat megkeresése
8/16. A Dél-alföldi Ívóvízminıség-javító Program helyzete
8/17.  A Békés Megyei Nemzetırök Egyesülete támogatási kérelme
8/18.  Közkifolyók megszüntetésével kapcsolatos lakossági kérelmek (2 db)
8/19. Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete kérelme 
8/20  Felvidéki  kitelepítettek  és  deportáltak  VI.  országos  találkozójára  meghívó  (2007.

szeptember 8.)
8/21.  A Bátszi Motor és a Motorosok Baráti Köre Mezıberény kérelmei
8/22. Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
8/23 Kapu-Program tovább fejlesztési pályázat önkéntesek kiképzésére
8/24. CSABA-BIKE Békéscsabai Kerékpár Klub kérelme
8/25. Békéscsabai 0594/13. hrsz.-ú közmővagyon leselejtezése
8/26. Egyéb bejelentés



3

9. Zárt ülés
9/1. Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott  fellebbezés
9/2. Vételi ajánlat a 4759 hrsz.-ú zártkertre
9/3.Vételi ajánlat a Szarvasi u. 12. szám alatti ingatlanra
9/4.  Vételi ajánlat a Mátyás kir. u. 10. sz. alatti ingatlanra
9/5. A Mezıberény, Luther tér 3. számú ingatlan csapadékvíz elvezetése  (280/2007./VI.18./sz.

hat.)
9/6. Nyugdíjazás miatti felmentési kérelem
9/7. Vésztıi úti kerékpárút pályáztatása
9/8. Kálvin utcai tagóvoda felújítási pályázata
9/9. Petıfi u. 27. sz. alatti ingatlan akadálymentesítése
9/10. Általános iskola akadálymentesítése
9/11. Gimnázium akadálymentesítése
9/12. Belterületi, külterületi utak pályáztatása
9/13. Kastély Norvég Alap-os pályáztatása (szóbeli)
9/14. 2008. január 1-tıl történı számlavezetı pénzintézet kiválasztása (228/2007./VI.18./sz. hat)

-szóbeli bejelentés
9/15. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez (Gyıri Zsuzsanna)
9/16.Mezıberényi Cigányokért Egyesület kérelme közhasznúak foglalkoztatása ügyében
9/17. Egyéb bejelentés

Harmati  László alpolgármester  sajnálatos  eseményt  ismertetett.  Augusztus  10-én  elhunyt  Dr.
Valentinyi Károly, aki 1990-1994-ig tagja volt a város képviselıtestületének. Meghatározó alakja
volt a mezıberényi közéletnek, mind a rendszerváltás elıtt, és azt követıen is.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérte,  Dr.  Valentinyi  Károly  emlékének  adózzanak  a
jelenlévık, felállva, 1 perces néma tiszteletadással.

1./ napirend 

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 

Dr. Hantos Katalin jegyzõ a polgármester felkérésére, a nyilvánosság elıtt ismertette a 2007. június
18-i zárt, valamint a július 24-i rendkívüli testületi ülésen hozott döntéseket.

Hoffmann  Dániel képviselı  pontosításként  elmondta,  a  Jobbik  Magyarország  Mozgalom  által
Árpádsávos  zászló  Mezıberénybe  történı  adományozásáról  elfogadott  határozat  többségi
szavazattal történt meg, de többen, köztük sajátmaga is, ez ellen szavazott.

Több észrevétel nem hangzott el.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

295/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete a 2007. június 18-i  zárt,  és  a július 24-i
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rendkívüli testületi ülésen  hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  276/2007./VI.18./sz.,
valamint a 283/2007./VI.18./sz. határozatok végrehajtását nem lehetett a mai ülésre elıterjeszteni,
szeptemberben sor kerül rá.

Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatásként  kiemelt  egy-két  fontosabb  eseményt
beszámolójából:
– A Boldisháti  holtágnál  lévı  telkek értékesítése jelentısen beindult. A vízparti  telkek közül

mintegy  10-12 nincs még értékesítve, a többit lefoglalózták, egy éven belül történik meg a
teljes vételár  megfizetése.

– Befejezıdött a katély tetıszerkezetének átépítése /déli szárnyon tőzfal építéssel/.
– A játszótér megóvása érdekében elészült a kerítés is, az éjszaki órákban zárt kapuk lesznek.
– Pályázatíró  irodával  több esetben tárgyalt,  a  Norvég Alap pályáztatással  történt  jelentısebb

esemény. Megkérte a pályázatkészítıket, hogy próbáljának a pályázat témakörében partnert
keresni  norvég népmővészeti és zeneiskolával. Ez növelné a pályázat megnyerésének esélyét.

– A  közlekedésbiztonsági  napra  szeptember  22-én  kerül sor,  ezernél  több  gyereknek  nyújt
kikapcsolódást. 

– A városban az elmúlt évhez hasonlóan lomtalanítást szervez a Tappe Kft., a feleslegessé vált
elektronikai eszközöket október 5-én le lehet majd adni a Békési úti telephelyükre.

A továbbiakban Csávás István képviselı írásban feltett kérdéseire válaszolt:
– Az alapfokú mővészeti oktatásnál az elıminısítés megfelelt, kiemelhetı, hogy egyedülállóan a

megyében csak a mezıberényi intézménynél fogadták ezt el elsı körben. Az állami támogatás
ebben az évben is várható.

– A B95-ös kút gyógyvízzé minısítése a finisnél tart, még egy vízpróbát kellett készíteni, ha a
nemesfémeket  megfelelı  mértékben  ki  tudják  mutatni  (most  a  megfelelı  készülékre
-Németországból érkezik- várnak az illetékesek), véleménye szerint semmilyen akadály nem
lesz a gyógyvízzé minısítésnek. 

– A Hattyú u. , az  Óvodaköz, és a Sas utca szilárd burkolatú úttal való ellátása ügyében annyi
fejlemény van, hogy a három útnak a tervezése megtörtént, a zárt testületi ülésen döntenek majd
a képviselık, hogyan tovább.

– A meglévı,  de használaton kívüli  ivóvízkutak (korábban a település vízellátását  szolgálták)
betemetése, megsemmisítése ügyében a Vízmővek Zrt. olyan döntést hozott, hogy amelyeknek
a  területe  olyan  helyen  van  ahol  hasznosíthatóak  lennének,  prioritást  ad.  A  többi  kút
víztelenítését,  betemetését   a településeknek  kell  megoldaniuk.  A régi  kutakat  a vízvezeték
rendszerre rákapcsolni nem lehet, de tartalékkútnak mindenféleképpen megfelelnek.

– Az útpályázatok közül nem nyert a Galilei és Pipa utca, valamint  a Deák utca, Madách  utca
szakaszainak útburkolat megerısítése, a pályázaton tartalék listára került. A tartalék lista azt
jelenti, hogy a forráshiány miatt elutasítottak szerepelnek rajta, külön regisztrációs díjat kellett
fizetni, azt nem kérte vissza az önkormányzat, mert ha vissza maradt pénzek lesznek, a tartalék
keretnél újra "ringbe lehet szállni".

– A Tesco építésnél a vízjogi létesítési engedélyt az önkormányzat megfellebbezte, ez 30 eFt-ba
került. Szerette volna a hivatal elérni azt, hogy azt az utat, ami tulajdonképpen a Tesco építése
kapcsán be van tervezve a Tesco épületnek a vonaláig, a Hısök útjáig kiépüljön. Hivatkoztva
lett  arra,  hogy  ennek  az  útnak  a  tengelyében  fog  elmenni  a  vízvezeték,  mellette  a
csapadékvízelvezetés.  Az  út  tengelyében  lévı  vízvezetéknél  azt  a  kohósalokot,  amit  az
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önkormányzat lerakott útalapnak, már nem lehet úgy kivenni, hogy az megbízható út legyen,
éppen ezért olyan összeget kért az önkormányzat a Tesco-tól, amely garancia arra, hogy az
útszakaszt megcsináljuk. Ez jelenti azt a szerzıdést, amit a két ülés közötti beszámolóban leírt.
Ennek mgfelelıen a Mikszáth utca a Békési úttól a Hısök útjáig ki lesz építve. Természetesen a
Tesco-val kapcsolatban a csapadékvíz-, a gáz-, telefon- kiépítés is rendezve lett.

– A vis major támogatások túlfelhasználása abból fakadt, hogy olyan túlóra kifizetések történtek,
amelyek  csúsztatásként  ki  lettek  adva  a  belvíz  védekezésben  résztvevık  részére,  ezt
támogatásként  nem  lehet  elfogadni.  A  Közszolgáltató Intémzény  akkori  vezetése  volt
felhatalmazva a pénzügyi dolgok intézésére.

– A boldisháti szántóföldek telekárai képviselıtestületi határozatban lettek megállapítva, aszerint
történik értékesítésük, természetesen a vízparti telkek drágábbak.

Csávás István képviselı elfogadta a válaszadást.

T.Wagner Márton képviselı a Közbeszerzési, Bíráló bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta,
bizottsága két alkalommal ülésezett az elmúlt idıszakban. A Vésztıi út és Luther tér, valamint a
Szent István utca és Kölcsey utca egy szakaszának aszfaltozási munkálatait a Swietelsky Építı Kft.
nyerte.  A  munka  megkezdıdött.  A  másik  beruházás  alkalmával  a  Békési  u.  17.  sz.  alatti
ingatlanban 6 bérlakás,  illetve a közszolgálató  intézmény irodájának  kialakítására  kerül  sor.  A
munkát az Integrál Zrt. szarvasi cég nyerte el, a munkát szeretné is december 20-ig elvégezni. 

Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el,  a polgármester kérte a beszámolók elfogadását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

296/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.

2./ napirend 

Tárgy: Beszámoló  a  lejárt  határidejő  határozatok  végrehajtásáról  és  az  átruházott  hatáskörben
hozott döntésekrıl.

2/1.  Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a  30/2007./II.19./sz.,  72/2007./III.5./az.,  99/2007./III.  
19./sz.,  107/2007./III.19./sz.,  110/2007./IV.5./sz.,  111/2007./IV.5./sz.,  112/2007./IV.5./sz.,
113/2007./IV.5./sz., 114/2007./IV.5./sz., 119/2007./IV.5./sz., 120/2007./IV.5./sz., 127/2007./IV.
23./sz.,  128/2007./IV.23./sz.,  129/2007./IV.23./sz.,  130/2007./IV.23./sz.,  131/2007./IV.23./sz.,
133/2007./IV.23./sz.,  142/2007./IV.23./sz.,  159/2007./IV.23./sz.,  166/2007./IV.23./sz.,
170/2007./IV.23./sz.,  171/2007./IV.23./sz.,  173/2007./IV.23./sz.,   174/2007./IV.23./sz.,
176/2007./IV.23./sz.,  178/2007./IV.23./sz.,  181/2007./V.10./sz.,   182/2007./V.10./sz.,
186/2007./V.10./sz.,   197/2007./V.22./sz.,  202/2007./V.22./sz.,  220/2007./V.22./sz.,
223/2007./V.22./sz.,  54/2007./II.19./sz.,  118/2007./IV.5./.,  96/2007./III.19./sz.,  164/2007./IV.
23./sz.,  137/2007./IV.23./sz.,  150/2007./IV.23./sz.,  151/2007./IV.23./sz.,  152/2007./IV.23./sz.,
153/2007./IV.23./sz.,  147/2007./IV.23./sz.,  148/2007./IV.23./sz.,  149/2007./IV.23./sz.,
221/2007./V.22./sz.   154/2007./IV.23./sz.,  155/2007./IV.23./sz.,  156/2007./IV.23./sz.    lejárt  
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határidejő határozatok végrehajtásáról.

Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a további intézkedést nem igénylı

határozatok végrehajtásának elfogadását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

297/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  61/2007./II.19./sz.,  64/2007./II.19./sz.,
84/2007./III.19./sz.,  100/2007./III.19./sz.,  102/2007./III.19./sz.,  115/2007./IV.5./sz.,  135/2007./IV.
23./sz.,  136/2007./IV.23./sz.,  138/2007./IV.23./sz.,  139/2007./IV.23./sz.,  145/2007./IV.23./sz.,
205/2007./V.22./sz.,  206/2007./V.22./sz.,  209/2007./V.22./sz.,  212/2007./V.22./sz.,  216/2007./V.
22./sz.,  222/2007./V.22./sz.,  229/2007./VI.18./sz., 235/2007./VI.18./sz.,  240/2007./VI.18./sz.,
241/2007./VI.18./sz.,  260/2007./VI.18./sz.,  265/2007./VI.18./sz.,  267/2007./VI.18./sz.,
270/2007./VI.18./sz.,  271/2007./VI.18./sz.,  273/2007./VI.18./sz.,  274/2007./VI.18./sz.,
277/2007./VI.18./sz.,  278/2007./VI.18./sz.,  280/2007./VI.18./sz.,  281/2007./VI.18./sz.,
282/2007./VI.18./sz.,  283/2007./VI.18./sz.,  284/2007./VII.24./sz.,  286/2007./VII.24./sz.,
287/2007./VII.24./sz.,  288/2007./VII.24./sz.,  289/2007./VII.24./sz.,  291/2007./VII.24./sz.,
293/2007./VII.24./sz.,  148/2007./IV.23./sz.,  149/2007./IV.23./sz.,  158/2007./IV.23./sz.,
275/2007./VI.18./sz.,  269/2007./VI.18./sz.,  279/2007./VI.18./sz.,  289/2007./VII.24./sz.,
291/2007./VII.24./sz.,  292/2007./VII.14./sz.   lejárt  határidejő  határozatok  végrehajtásáról  szóló
beszámolót elfogadta.

2/2. A városi kulturális intézmények átszervezése (61/2007./II.19./sz. hat.)
– A Petıfi Sándor Kulturális Központ alapító okiratáról szóló rendelet-tervezet  

Onody Gyuláné képviselı,  az Oktatási  és Kulturális  Bizottság elnöke ismertette,  hogy a 2007.
februári  ülésen született  az  a  határozat,  hogy 2008.  január  1-tıl  a  három kulturális  intézmény
átszervezésre kerül  egy több célú,  közös irányítású kulturális  intézménnyé.  Bizottsága a leírtak
alapján elıkészítette az átszervezéshez szükséges javaslatokat. Az intézmény nevére vonatkozóan
több alternatíva is elhangzott, végül a bizottság a létrejövı új intézmény nevének ajánlja a Petıfi
Sándor Könyvtár, Muzeális Győjtemény és Mővelıdési Központ megnevezést. Bizottsága javasolja
továbbá a rendelet-tervezet kiegészítését is a leírtak szerinti TEÁOR besorolással és megnevezéssel.

Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet-tervezet kiegészítését szavazásra bocsátotta:

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

298/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  egyetért  azzal,  hogy  a  városi  kulturális
intézmények átszervezésével létrejövı új intézmény alapító okiratának tervezetében az intézmény
szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése a következıkkel kerüljön kiegészítésre: 
72.30 Adatfeldolgozás
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72. Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  ismertette,
bizottsága a rendelet  megalkotását  javasolta az Oktatási  és Kulturális  Bizottság kiegészítésével
együtt,  annyi  változtatással,  hogy  rövidebb  név  legyen  választva,  a  Petıfi  Sándor  Kulturális
Központ megnevezéssel. 

Fekete József képviselı kifejtette, maga részérıl is a kulturális központ kifejezés mindenképpen jó,
a névvel kapcsolatban megfontolásra ajánlotta Orlai Petrics Soma nevét.

Debreczeni  Gábor képviselı  közölte,  az  általános  iskola  igazgatójával  történt beszélgetés
alkalmával, felvetıdött, hogy az iskola esetlegesen vissza kívánná venni az Orlai nevet. Ebbıl a
megfontolásból személy szerint javasolná az Orlai nevet meghagyni az iskolának, az új intézmény
kapja a  Petıfi Sándor Kulturális Központ elnevezést. 

Öreg  István a  Mezıberény-  Bélmegyer  Kistérségi  Általános  Iskola  igazgatója  tájékoztatásként
elmondta,  az Oktatási  és Kulturális  Bizottság ülésén került  szóba az,  hogy az általános iskolát
sokszor  csak  hosszú nevő  iskolának  nevezik.  A  bizottsági  ülésen elmondta,  hogy  a  kistérségi
oktatás kiszélesedik, erısödik, elképzelhetı, hogy a jövıben Mezıberényhez akár több település is
tartozhat, akkor célszerő lenne valamiféle nevet adni az általános iskolának. Orlai  Petrics Soma
szobra az általános iskolánál található, adott esetben nyilvánvalónak látszana a név választása. Erre
mikor kerülne sor, még nem lehet megmondani.

Wagner Márton képviselı ismertette, hogy a Mezıberényi Német Önkormányzat, valamint a Német
Hagyományápoló Egyesület részérıl  felmerült , hogy az iskola esetleg felvehetné a Szabó Árpád
nevet, mivel ı volt az iskola igazgatója is és a városért is elég sokat tett.

Harmati László alpolgármester az elhangzottak alapján is alátámasztva találta, hogy Petıfi nevét
kapja az új intézmény. A mővelıdési központ kertjében található Petıfi Sándor szobra, a feleségéé
pedig a muzeális győjtemény elıtt. A Petıfi név is kötıdik Mezıberényhez, személy szerint Petıfi
Kulturális Központ nevet el tudna képzelni.

Hoffmann Dániel képviselı  megjegyezte,  alapító okiratot bármikor módosíthat a testület,  ne az
iskola esetleges, évekkel késıbbi  névválasztásához döntsön most a testület.

Csete Gyula az Orlai Petrics Soma Helytörténeti Győjtemény vezetıje érvként tudatta, hogy elıbb
volt Orlai Petrics Soma a múzeum neve,  mint az iskoláé. Az, hogy az iskolánál van a szobor, azt át
lehet helyezni. Véleménye szerint is a Szabó Árpád elnevezés igazán méltányos lenne az iskola
számára.  Orlai  Petrics  Soma  pedig  megérdemel  egy  kulturális  intézmény  esetében  egy
névválasztást, mert Orlai Mezıberény szülötte, képzımővészetben országosan is ismert. 

Több hozzászólás nem hangzott el.
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Cservenák Pál Miklós polgármester a felvetéseket szavazásra bocsátotta. Elsıként az Oktatási és
Kulturális  Bizottság  javaslatát,   Petıfi  Sándor  Könyvtár,  Muzeális  Győjtemény és  Mővelıdési
Központ elnevezést szavaztatta le.

A képviselı-testület 1 igen szavazat és 15 ellenszavazat mellett (Cservenák Pál Miklós, Harmati
László, Babinszki Szilárd,  Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász
Ferenc,  Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Litvai György,  Lestyán Ádám, Szekeres Józsefné,
Wagner Márton, T.Wagner Márton) a feltett javaslatot nem fogadta el, az alábbi határozatot hozta:

299/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  nem  értett  egyet  azzal,  hogy  a  városi
kulturális  intézmények  átszervezésével  létrejövı  új  intézmény  neve  Petıfi  Sándor  Könyvtár  ,
Muzeális Győjtemény és Mővelıdési Központ legyen.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  Petıfi  Sándor  Kulturális  Központ  (Ügyrendi,  Jogi  és
Közbiztonsági Bizottság javaslata) elnevezést bocsátotta szavazásra.

A képviselı-testület 7 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett ( Harmati László,  Barna Márton,
Csávás István, Fekete József, Halász Ferenc,  Kovács Lászlóné,  Lestyán Ádám, Onody Gyuláné,
Wagner Márton) a feltett javaslatot nem fogadta el, az alábbi határozatot hozta:

300/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  nem  értett  egyet  azzal,  hogy  a  városi
kulturális  intézmények  átszervezésével  létrejövı  új  intézmény  neve  Petıfi  Sándor  Kulturális
Központ legyen.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális  Központ  (Fekete  József
képviselı javaslata) elnevezést bocsátotta szavazásra.

A képviselıtestület  7 igen  szavazat  és 9 ellenszavazat mellett (Cservenák Pál  Miklós,  Harmati
László, Babinszki Szilárd, Debreczeni Gábor,   Hoffmann Dániel,  Litvai György,  Onody Gyuláné,
Szekeres  Józsefné,  T.Wagner Márton)  a feltett  javaslatot  nem fogadta  el,  az alábbi  határozatot
hozta:

301/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  nem  értett  egyet  azzal,  hogy  a  városi
kulturális intézmények átszervezésével létrejövı új intézmény neve Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ legyen.

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a képviselıket a két névválasztás közül gondolják át újra
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döntésüket, egy -egy esetben még újabb szavazást kért. 

Hoffmann  Dániel képviselı  javasolta  a  Petıfi  Sándor  Kulturális  Központ  elnevezést  újra
szavaztatni.

A képviselı-testület 7 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett ( Harmati László, Barna Márton,
Csávás István,  Fekete  József,  Halász Ferenc,  Kovács Lászlóné,  Litvai  György,  Lestyán  Ádám,
Wagner Márton,) a feltett javaslatot nem fogadta el, az alábbi határozatot hozta: 

302/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete ismételt szavazással sem értett egyet azzal,
hogy a városi kulturális intézmények átszervezésével létrejövı  új intézmény neve Petıfi  Sándor
Kulturális Központ legyen.

Cservenák Pál Miklós polgármester az Orlai Petrics Soma elnevezésrıl újbóli szavazását kérte.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal,  7 ellenszavazat mellett  (Cservenák Pál Miklós, Harmati
László,  Babinszki  Szilárd,  Debreczeni  Gábor,  Hoffmann  Dániel,  Onody  Gyuláné,  Szekeres
Józsefné, ) az alábbi határozatot hozta:

303/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetértett  azzal, hogy  a városi kulturális
intézmények átszervezésével létrejövı új intézmény neve az alapító okiratának tervezetében Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ legyen.

Cservenák Pál Miklós polgármester az ülésen elfogadott két módosítással az alapító okiratról szóló
rendeletet bocsátotta szavazásra.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet hozta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
20//2007. (VIII.28.) MÖK számú rendelete

az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okiratáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 1 sz. melléklete./

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága
alaposan  végiggondolta  miként  legyen  megfogalmazva  az  új  intézmény  igazgatói  állására  a
pályázati  kiírás.  Alapelv  az  volt,  hogy  a   követelmények  a  törvényességnek  megfeleljenek,  és
mindegyik,  jelenlegi vezetı megpályázhassa az igazgatói állást. A képesítési és egyéb feltételek
pontnál sorrendváltoztatást is javasolnak az anyagban megjelentekhez képest, helyesen: „magyar
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állampolgárság (má), büntetlen elıélet (be), kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenység”.
Az intézmény neve is az ülésen elfogadottak szerint értendı.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

304/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzatának  Képviselı-testülete  a  mezıberényi  Orlai  Petrics  Soma
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetıi) állására a következık szerint írja ki a pályázatot:
1. A pályázatot meghirdetı szerv (Pc):
    Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
    5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.
2. Meghirdetett munkahely:
    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
    Mezıberény, Fı út 6.
    igazgató
   Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központba integrált jelenlegi intézmények:
   a.) Orlai Petrics Soma Muzeális Győjtemény -     Mezıberény, Fı út 1-3.
   b.) Petıfi Sándor Mővelıdési Központ -     Mezıberény, Fı út 6.
   c.) Városi Könyvtár -     Mezıberény. Fı út 4-6.
3. Képesítési és egyéb feltételek:
    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 22.§ (1)g)
    szerint (szefv) 
    legalább 5 éves szakmai  gyakorlat (szgy) 
  magyar  állampolgárság  (má),  büntetlen  elıélet  (be),  kiemelkedı  szakmai  vagy  tudományos

tevékenység,
   elınyt jelent: több – az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelı – kulturális jellegő

felsıfokú szakképzettség, kulturális területen szerzett szakvizsga, angol vagy német nyelvvizsga 
4. Juttatások (Ft), illetmény (ill.), pótlék (p), egyéb

A pályázat  beadásának  határideje:  a  Kulturális  Közlönyben  való megjelenéstıl  számított  30
nap.

   A  pályázat  elbírálásának  határideje  (Pehi):  a  benyújtási  határidıt  követı  30  napon  belüli
képviselı-testületi ülés

    Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): 2008. január 1.
    A megbízás 5 évre, 2012. december 31-ig szól.     
    A pályázathoz mellékelni kell:
      - szakmai önéletrajzot (ön) és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket (vpr)
      - szakképzettséget (om), esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot
      - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (b).
  Illetmény (ill.): a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve megegyezés szerint.    
  vezetıi pótlék (vp) és egyéb pótlékok: a Kjt., illetve a vonatkozó jogszabályok szerint: 
  magasabb vezetıi pótlék 225 %,  muzeológusi végzettségnél muzeológusi pótlék: 50 %.
  Bıvebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/515-500.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: A pályázat feladására azonnal

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  sürgısséggel  való  megjelentetést,
biztosítva ezzel, hogy megfelelı idıben dönteni lehessen az igazgatói állás betöltésérıl.
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A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

305/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a
mezıberényi  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális  Központ  igazgatói  (magasabb  vezetıi)  állására  a
pályázati hirdetményt  sürgısséggel jelentessék meg a Kulturális Közlönyben.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: A pályázat feladására azonnal

2/3.  Beszámoló  a  münsingeni  testvérvárosi  találkozóról  (64/2007./II.19./sz.  hat.),  az  I.  ker.
Evangélikus Egyházközség utazási támogatás kérése

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén értékelve lett
a találkozó, a testületnek abban kellene döntést hozni, hogy az I.  Ker.  Evangélikus Egyháznak
támogatást nyújtson annak fejében, hogy gondoskodtak a várost képviselı zenészek Münsingenben
való megjelenésérıl.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

306/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások:
   Végleges pénzeszközátadások mőködési célra:
   Hivatalos városi szintő kapcsolatok finanszírozása
   kiadási elıirányzatát                                                                               csökkenti  „-”    152 e Ft-tal
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások,
   Végleges pénzeszközátadások mőködési célra,
   I. ker. Evangélikus Egyház Köz. részére tám.
   /A testvérvárosi kapcsolatok: Münsingeni-Mössingeni programhoz kapcs. tám.
   (19 fı x 8000 Ft/fı = 152 e Ft) kiadási elıirányzatát                             megemeli           152 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2/4. A 2007. évi vízterhelési díj díjcsökkentési ügye   (165/2007./IV.23./sz. hat.)

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos elıterjesztés alapján a határozati javaslatot szavazásra
bocsátotta.
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

307/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért a vízterhelési díj kiszámításának és
áthárításának módjával, és azt a Békés Megyei Vízmővek Zrt. részére alkalmazásra javasolja azzal,
hogy amennyiben az áthárítás módszerében változás történik, arról a képviselı-testület új döntést
kíván hozni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

Észrevétel az írásos beszámolóhoz nem hangzott el.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

308/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az  átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.

Szekeres  Józsefné  képviselı  kérte,  hogy  a  158/2007./IV.23./sz.  lejárt  határidejő  határozat
végrehajtásaként bıvebben beszámolhasson a gimnáziumi érettségirıl,  mint  az önkormányzattól
delegált képviselı.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat értelmében nem
engedélyezhetı  a  hozzászólás,  az  intézkedésrıl  szóló  beszámoló  elfogadása  megtörtént   A
napirendet lezárta.

3./ napirend

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az elıterjesztést, a határozati javaslatokat a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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309/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei
        Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3.sz.mell. 16.7.a.I.(2) sorsz.)
        Közoktatási kiegészítı hozzájárulások – Nem magyar nyelven folyó
        nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás –
        Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás,
        nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi
        oktatás /4 hónapra/ elıirányzatát                                                             csökkenti   „-”60 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
 - 2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
    kiadási elıirányzatán belül,
      - Személyi juttatások elıirányzatát                                                            csökkenti   „-”45 eFt-tal
      - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                         csökkenti   „-”15 eFt-tal
      /roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás/
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei
        Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3.sz.mell. 16.11.2.2.(2) sorsz.)
        Közoktatási kiegészítı hozzájárulások – Hozzájárulások egyes
        közoktatási intézményeket  fenntartó önkormányzatok
        feladatellátásához – Intézményi társulás óvodájába,
        általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása –
        Általános iskolai 1-4. évfolyamokon /Bélmegyeri tagint./ elıirányzatát csökkenti  „-”30 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
 - 2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
    kiadási elıirányzatán belül /Bélmegyeri tagint./, 
      - Személyi juttatások elıirányzatát                                                            csökkenti   „-”23 eFt-tal
      - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                         csökkenti   „-”  7 eFt-tal
        /Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó
         gyermekek, tanulók támogatása – Általános iskolai 1-4. évfolyamokon/
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
    - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei
        Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3.sz.mell. 17.2.b. sorsz.)
        Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı szociális juttatások,
        szolgáltatások, Általános hozzájárulás a nappali tanulók
        tankönyvellátásához /Bélmegyeri tagint./ elıirányzatát                          csökkenti   „-”  1 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
 - 2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
    kiadási elıirányzatán belül /Bélmegyeri tagint./,
      - Ellátottak juttatása kiadási elıirányzatát                                                 csökkenti   „-”  1 eFt-tal
        /Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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310/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
      - Támogatásértékő bevételek mőködési célra
      - Érettségi vizsga lebonyolítására nyújtott támogatás elıirányzatát             megemeli  100 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül
       - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                                               76 eFt-tal
       - a Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                                             24 eFt-tal
       /Érettségi vizsga lebonyolításával összefüggı

       tev.-hez kapcsolódó költségek fedezetére/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

311/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
      - Támogatás értékő bevételek mőködési célra,
      Közép Mo.-Regionális Közig. Hiv.-tól adatrögzítés
      ellenértékeként (13300 Ft) elıirányzatát                                                        megemeli   13 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai
      -  Adatrögzítés szolg. díjazása
            - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                                          13 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

312/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- A-E) 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül:
    901 116-0 szakf. /szennyvízelvezetés és kezelés/ Belvíz saját forrás,
    dologi kiadási elıirányzatát                                                                    csökkenti    „-”  806 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
A) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül:
     Felújítási kiadások, Wenckheim-Fejérváry kastélypályázatához...
     térképmásolat fedezetére: 3 eFt, elıirányzatát                                      megemeli               3 eFt-tal
B  )   7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül:
     Felhalmozási kiadások - a Holcim Hungaria Otthon Alapítvány
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     által meghirdetett önkormányzati bérlakás növelésre –
     a Békési út 17. szám alatti 44/A/1. hrsz.-ú önkormányzati
     tulajdonú társasház irodai helyiségek lakássá alakítása... 
     Ajánlattétellel megjelentetés fedezetére elıirányzatát                          megemeli             39 eFt-tal
C) 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül:
     853 311 szakf. szociális kifizetések dologi kiadási elıirányzatát         megemeli           130 eFt-tal
D) 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül:
     751 845-6 szakf. Város és Községgazd. szakfeladat –
     Közhasznú foglalkoztatás
     - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                     megemeli           112 eFt-tal
     - Dologi kiadások elıirányzatát                                                             megemeli             40 eFt-tal
E) 7-4.cím: PH. igazgatási kiadások -
     Befizetési kötelezettség teljesítésére, dologi kiadási elıirányzatát       megemeli           482 eFt-tal
     - 2006. évi Beszámolóban szerepeltetett visszafiz.:             76801 Ft
     - 2006. évi Beszámolóban szerepeltetett
        visszafiz. utáni kamatkiadások:                                       195872 Ft
     - 2005. évet érintı ÁSZ vizsgálat megállapítása
        alapján Közmőfejlesztési tám. és kamatának visszafiz.: 208899 Ft
F) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb – Intézményi mőködési bev –
     Kamatbevétel elıirányzatát                                                                    megemeli          389 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
    7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül:
     751 845-5 szakfeladat Város és Községgazdálkodás -
     Madarak Háza Látogatóközpont rezsi kiadásainak fedezetére
     Dologi kiadási elıirányzatát                                                                                             389 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

313/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételein belül,
        - Normatív hozzájárulások bevételi elıirányzatát                              megemeli        1.070 eFt-tal
        - Normatív módon elosztott kötött felh. tám. bevételi elıirányzatát  csökkenti „-”67.125 eFt-tal
   - Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei,
      bevételi elıirányzaton belül:
        - SZJA bevétel – SZJA norm. módon elosztott része
          bevételi elıirányzatát                                                                        megemeli      66.055 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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314/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül:
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                       csökkenti  „-”33.699 eFt-tal
     Lakbérbevétel /16000 eFt/ ill. költségalapon meghatározott
     lakbérő bérlakások korábbi években keletkezett lakbérbev. /17699 eFt/
és ezzel egyidejőleg csökkenti
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül:
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                         „-”33.699 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

4./  A  Városi  Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálat  2007.  évi  engedélyezett  dolgozói  létszám
módosítása iránti kérelme.

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  hogy   kistérségi  szociális  feladatellátás  indokolta  a
létszámkeret bıvítését az intézménynél, gyakorlatilag a csatlakozó környezı települések dolgozói
kerültek a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálathoz, az önkormányzatnak ez többlet kiadást
nem jelent, de a létszámokat itt kell tervezni.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

315/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  Városi  Humánsegítı  és  Szociális
Szolgálat  2007.  évi  költségvetésében  92,71 fı  ~  93  fı  létszám keretet  engedélyez.  A  létszám
változást a 2007. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni a következı módosításkor. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

5./  3/2007./II.20./  MÖK.  számú  rendelet  „Mezıberény  Város  Önkormányzata  2007.  évi
költségvetésérıl” módosítása

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  pénzügyi  irodájának  vezetıje  ismertette  az  írásos
elıterjesztést a jelenlévık tájékoztatása érdekében.  A 11. sz. mellékletben tételesen, részletesen
szerepelnek mind a bevételi, mind a kiadási változások összege.

Csávás István képviselı megjegyezte, hogy van olyan gépjármő, amelyik után még az adót nem
tudták kivetni, mert a központi nyilvántartásban nem szerepel a gépjármőnek a teljesítménye. Nem
fizetés esetén bírság várható?
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Cservenák Pál  Miklós polgármester  válaszként közölte,  az elıirányzatnál  soha nem a tényleges
állapot tükrözıdik, gépjármőveket vesznek, eladnak, a kimutatás általában az elızı évi tapasztalok
alapján  készül.  A  gépjármőadó  nem befolyásolja  az  elıirányzatot,  ez  egy  tapasztalati  szám  a
tervezésnél. Természetesen mindenkinek meg kell majd fizetni a gépjármőadót is.
A rendeletet elfogadásra ajánlotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
21/2007/VIII. 28./MÖK számú rendelete

 a 3/2007. (II. 20.) MÖK számú rendelet
„ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl „ módosítására.

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./

6./ Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának vezetıje ismertette, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági  Bizottság  megtárgyalta  a  beszámolót,  azt  elfogadásra  ajánlja  a képviselıtestületnek.
Tájékoztatásként  pár  számadatot  ismertetett,  elmondta,  hogy a beszámoló a korábbi  idıszakok
hagyományainak megfelelın, tételesen tartalmazza az egyes címek eredeti elıirányzatát, módosított
elıirányzatát,  teljesítését  és  a  teljesítés  %-ot.  Jelentısen  kirívó  teljesítés  %-os  eltérés  nem
tapasztalható.  Minden  egyes  kategória  részletesen  ki  van  munkálva,  az  önkormányzat  önálló
intézményeinek részletes anyagai is a beszámoló részét képezik.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  kifejtette,  a határozati  javaslat  is   jól  mutatja,  hogy úgy a
bevételi mint a kiadási elıirányzat az idıarányostól messze túlmenıen teljesítve lett. Elképzelhetı,
hogy  éves  szinten  is  jó  eredmények  fognak  születni  a  bevételeket  illetıen.  A  kiadásoknál
egyértelmően kitőnik, hogy -pl. a beruházásoknál- mi az a munka amit most kezdenek el. 

Hoffmann Dániel képviselı kihangsúlyozta, hogy a helyi  adó befizetések jól teljesültek, ez az a
pénzeszköz ami fölött senki, a képviselıtestületen kívül, nem diszponál, ez nem egy elırevetített,
pántlikázott  pénz,  ezt  saját  döntési  hatáskörben  a  város  és  a  lakosság  javára  lehet  elkölteni.
Köszönet az adófizetıknek.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  is  szép  dolognak  tartotta,  ahogy  az  adófizetı  polgárok
hozzáállnak  az  adófizetéshez.  Korábban  arra  is  jobban  lehetett  számolni,  hogy  egy  bizonyos
feladatra támogatást  ad a kormány,  itt  sokszor év közi döntések alapján történik meg az, hogy
milyen területet támogatnak. Elég nehéz úgy egy költségvetést végrehajtani, ha bizonytalan az a
rész, hogy mibıl is kell finanszírozni. Számtalan bizonytalansági tényezı volt jelenidıpontig, most
már lehet tisztábban látni.
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Harmati  László alpolgármester   megjegyezte,  hogy  az  iparőzési  adónem 42%-ban teljesült,  ez
lerontja  az  egész  teljesítést.  A  vállalkozók,  kisvállalkozók vannak  a  legrosszabb  helyzetben,  a
kormány ıket sújtja leginkább, de bízik abban, hogy a mezıberényi vállalkozók befizetik adójukat.
Arra is felhívta a figyelmet, igaz hogy a bevételek 72%-ban, a kiadások 66%-ban teljesültek, de a
kiadások el fogják érni a 100%-ot év végére, nem beszélve arról, ha keményebb tél lesz mint az
elmúlt évben, az intézmények dologi  kiadása is igen csak meg fog ugrani.  Nem tartana „hurrá
hangulatot”,  év végéig  is  fokozottan  figyelni  kell  a  kiadások teljesülésére,  hogy egyensúlyban
legyen a költségvetés. A takarékos gazdálkodás elengedhetetlen.

Kovács Lászlóné képviselı köszönetet mondott a hivatalnak, intézményeknek az eddig folytatott
gazdálkodásukért, a beszámolóból látszik, hogy az idıarányos teljesülés jó. Felhívta a figyelmet
azonban arra, hogy a rendszeres szociális pénzbeli ellátásoknál a lakásfenntartási támogatás nem
fog bele férni  az  eredeti  elıirányzatba,  az idıarányos  teljesítés is 54,6%, itt   módosításra lesz
szükség. A beszámolót elfogadásra ajánlotta.

Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámoló elfogadását bocsátotta szavazásra.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

316/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2007. évi költségvetés
bevételeit  2.755.628 eFt elıirányzattal
                 1.989.399  eFt teljesítéssel, (ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: -69.589 E Ft)
kiadásait   2.755.628 eFt elıirányzattal,
                 1.838.721 eFt teljesítéssel (ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: -83.753 E Ft)
az egyenleget  150.678 eFt-tal  jóváhagyja,  és a 2007. évi  költségvetés alapján a 2007. I.  félévi
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7./ A Városi Közszolgáltató Intézmény beszámolója tevékenységérıl és végzett munkájáról

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a jelenlévık tájékoztatása
érdekében az írásos beszámolójából egy-két gondolatot ismertetett. A beszámoló az I. félévig szólt,
azóta lebonyolódott egy Berényi Napok kiállítás, amely jelentısen igénybe vette az intézményt is.
Köszönetet  mondott  mindazon  munkatársainak  akik  az  elmúlt  idıszak  feladatait  segítették,
köszönet illeti meg a közhasznú, közcélú dolgozóikat is, akik az intézményi feladatokat magukévá
tették,  segítették.  Külön köszönet a tőzoltóságnak pl.  a  fakivágásokhoz nyújtott  segítésükért.  A
képviselıktıl  is több olyan észrevételt,  segítıkész információt kaptak, ami abba az irányba vitt,
hogy a városnak a jobb formálásában hatékonyan részt tudott venni az intézmény. A lakosságról
sem  szabad  elfeledkezni,  nagy  mértékben  hozzájárultak  ahhoz,  hogy  a  város  szépülhetett.  A
takarékos  gazdálkodás  ellenére  az  intézmény nem lehet  elégedett,  hiszen van bıven tennivaló,
fejlıdni való. Kérte a beszámoló elfogadását, természetesen a feltett kérdésekre szívesen válaszol.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  megerısítette,  hogy  a  közszolgáltató  intézmény  komoly
feladatot  lát  el  a  város  életében,  a  város  tevékenységét  sokszor  az  intézmény  tevékenységén
keresztül  ítélik  meg.  Ha  tiszta  egy  város  abban  nagy  szerepe  van  a  Tappe  Kft.-én  túl  a
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közszolgáltató intézménynek is. 

Wagner Márton képviselı a beszámolóban olvasta, hogy a szolgalmi joggal bejegyzett területeket is
bizonyos mértékig kezeli a közszolgáltató intézmény. A legutóbbi nagy esızésnél felmerültek olyan
dolgok ami vitára adott okot szomszédok között. Jó lenne, ha a kritikus helyeket /helyeket nem
nevesített/  ellenıriznék, ne temessék be a vízfolyásra korábban elkészített árkokat.

Csávás István képviselı közölte, végig olvasta a beszámolót, biztos, hogy nem volt könnyő ennyi
feladatot  elvégeztetni.  Személy szerint  szinte napi kapcsolatban van az  intézménnyel,  az  általa
jelzett  problémákat minden esetben igyekeznek legmesszebb menıkig elvégezni. Köszönet érte.
Véleménye szerint a géppark felújítása elkerülhetetlen, arra majd pénzt kell biztosítani.  Volt egy
gyenge  tél  és  egy  száraz  nyár,  nem  kellet  havat  takarítani,  füvet  nyírni,  jelentıs  anyagi
megtakarítása lehet az intézménynek, mire kívánják ezt felhasználni?

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként közölte, az évnek
nincs még vége, nem lehet tudni a következı hónapok milyen idıjárást hoznak. A megtakarításként
jelentkezı pénz meg van, de pl. a liget fenntartása pluszként lépett be az intézményhez, amire forrás
is lett biztosítva, de az valószínősíthetıen nem lesz elegendı. Azt is tudni kell, hogy ebben az évben
a locsolás legalább háromszor annyi energiát vett el, mint az elmúlt évben. A pénzek azoknak a
feladatoknak az ellátásra kerülnek felhasználásra ahova valók.

Cservenák Pál Miklós polgármester a gépbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, természetes, hogy a
gépek idıvel leamortizálódnak, ha gépeket akar venni  az önkormányzat,  arra pénzt  kell  szánni,
tudni  kell,  hogy  több  milliós  nagyságrendő  gépekrıl  van  szó.  A  közszolgálató  intézménynek
telephelyet is találni kell még, jelenleg a Tavasz utcai telephelyen tud berendezkedni.

Fekete  József  képviselı  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  igazgatója  véleménye  szerint  is
gondolni kell az intézmény eszközfejlesztésére. Beszámolójában is szerepel az, hogy jármőre lesz
szükségük, valamilyen pályázati forrást megtalálva hozzá.

Cservenák Pál Miklós polgármester felvetette, várható, hogy a jövıben újabb feladatot is kap az
intézmény, egyértelmő az, hogy a Tappe kiválásával az állati hullákkal kapcsolatos teendıket meg
kell oldani, költségvonzata sem lesz kevés. Elmondta továbbá, hogy annak idején amikor Fekete
József került a Közszolgáltató Intézmény élére elhangzottak olyan vélemények is, hogy fog ez a
munka menni. Személy szerint úgy gondolja, Fekete úr bebizonyította, kellıen össze tudja fogni a
rábízott  feladatokat.  A liget  rendbehozatalára óriási  erıfeszítéseket tettek,  a város is van olyan
színvonalon mint a korábbi idıszakban volt, a  virágosítást példamutatóan elvégezték.  Kívánta,
hogy továbbra is tevékenykedjen ilyen figyelemmel a közszolgáltató intézmény a város lakóinak
érdekében.

Wagner Márton képviselı megjegyezte, mint régi képviselı tudja, hogy a korábbi idıszakban is, a
közszolgáltató intézmény megalakulásától kezdve jó kapcsolatot tartott fenn az intézmény vezetése,
dolgozói a várossal. Mindig olyan munkát végeztek el, amelyek az akkori idıknek és feladatoknak
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megfelelt.  A mostani személyi  összetétel lehetıséget ad arra,  hogy a továbbiakban még jobban
dolgozzanak. Kívánt ehhez a város érdekében, a város lakói megelégedésére jó munkát és ehhez jó
egészséget.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámolót elfogadásra ajánlotta.

A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /Fekete József
érintettség okán nem vett részt a szavazásban.

317/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény
tevékenységérıl és végzett munkájáról (2006-03-01-2007.06.30) szóló beszámolót elfogadta.

8./ napirend

Tárgy: Bejelentések

8/1.     Békési Rendırkapitányság Mezıberényi Rendırırsének kérelme – Közlekedésbiztonsági Nap  
megrendezéséhez önkormányzati támogatás kérése.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  kérelmet,  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság
javaslatát, melynek elfogadását kérte.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

318/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Békési Rendırkapitányság Mezıberényi
Rendırırse részére, a 2007. szeptember 22-én megrendezésre kerülı Közlekedésbiztonsági Napra
100 eFt támogatást  biztosít,  a 2007. évi  költségvetése általános tartaléka terhére,  /7-4.cím. PH.
Igazgatási  kiadások  (751 153 szakf.)  dologi  kiadások/  valamint  ingyenes  közterület-használatot
engedélyez a Mezıberényi Piactér és a Vásárcsarnok területére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

8/2. Intézményi átcsoportosítási határozati javaslat (Petıfi Sándor Gimnázium kérelme).

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  pénzügyi  irodájának  vezetıje  ismertette  az  írásos
elıterjesztést, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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319/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül:
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra elıirányzatát                   megemeli    653 eFt-tal
     BM Közokt. Közalapítványtól eszközbeszerzésre,
     ill. szakmai továbbképzésre
  - Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát                            megemeli 1.700 eFt-tal
     OKM Támogatáskezelı Igazgatóságtól
     „Útravaló Program” pály. tám.
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
  - Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                  1.993 eFt-tal
  - Felhalmozási célú kiadások elıirányzatát                                                                        360 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

8/3.  Intézményi  átcsoportosítási  határozati  javaslat  (Városi  Közszolgáltató  Intézmény,  Ligeti
eszközök beszerzéséhez saját erı rendezése)

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  pénzügyi  irodájának  vezetıje  ismertette  a  határozati
javaslatot, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ezt az elıterjesztést is elfogadásra ajánlotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

320/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 2007. évi
költségvetésében a liget fenntartásához szükséges eszközök beszerzéséhez -az intézményi mőködési
többlet bevételek terhére- a felhalmozási kiadásokat megemeli 816 eFt-al.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

8/4.  Mezıberényi FC részére kiegészítı támogatás biztosítás iránti kérelem.

Cservenák Pál Miklós polgármester elıadta, hogy az MFC kérelme az elmúlt ülésen elutasításra
került, most ismét benyújtotta kérelmét. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem javasolta biztosítani
a kiegészítı támogatást a klub részére.

Harmati  László alpolgármester  tájékoztatásként  közölte,  érdeklıdött  a  futballistáknál,  ık  azt
mondják komolyan nagy a baj, nem tudják befejezni ezt a szezont sem, mert annyival kevesebb a
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támogatásuk. Jobb lenne lezárni ezt a témát, de mégis az lenne a javaslata, hogy szeptemberben
tárgyalja  a  testület  a  sportkoncepció,  sportrendelet  felülvizsgálatát,  addig  el  kellene  odázni  a
döntést,  addig  még egyszer  be  lenne  kérve,  pontosan írják  le  milyen  kiadások  várhatók,  amit
önkormányzati  támogatásból  kellene fedezni.  Azt is mutassák ki,  hogy a szponzoroktól mennyi
pénzt próbálnak begyőjteni. Zárójelben megjegyezte, hogy tegnap elıtt gyızött a csapat Gyomán, a
tavalyi dobogóst verték meg saját pályájukon. Személy szerint adna legalább 200 eFt-ot, de lássa a
testület a kimutatást.

Hoffmann  Dániel képviselı  egyetértett  a  felvetéssel,  a  sportrendelet  megalkotásáig  nem hozna
döntést ebben a kérdésben. Kiemelte, hogy egyetlen egy szervezet sem tud mőködni költségvetés
nélkül. Azt jó lenne tudni, hogy a klub költségvetésén belül hány %-ot tudott megszerezni a sportot
kedvelı közönségétıl. Megjegyezte, a beadvány követelésnek tőnik nem pedig kérésnek.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, bizottsága tárgyalta
ezt a kérelmet, több bizottsági tag azzal értett egyet, hogy valamekkora összeggel legyen támogatva
a  futball  club.  Nehéz  körülmények  között  játszanak, de biztos,  hogy  ık  is  tehetnének  többet.
Egyetértett Harmati László alpolgármester javaslatával, szeptemberig legyen elnapolva a kérdés. Az
egyesület részletesen vázolja fel anyagi helyzetét, az alátámaszthatná jobban a testület döntését.

Harmati  László alpolgármester  kiemelte,  akár  még a Közszolgáltató Intézmény beszámolójához
kapcsolódóan is, hogy a sportpálya ilyen jó állapotban már régen volt, köszönet az intézménynek
érte. 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a módosító indítványt bocsátotta szavazásra.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

321/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberényi  Football  Club  kiegészítı
támogatás biztosítás iránt benyújtott kérelmérıl a szeptemberi testületi ülésen dönt.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: szeptemberi testületi ülés

8/5.  Kerékpárút tervezésre és építésre önkormányzati társulásba belépés.

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  ismertette,  hogy Gyomaendrıd  gesztorságával  lehetıség nyílik  arra,
hogy Mezıberény -Csárdaszállás-Gyomaendrıd között  kiépülhessen a kerékpárút.  A kerékpárút
tervezés pályázata nyert, ahhoz hogy a pályázati együttmőködés megvalósuljon, célszerő lenne a
három önkormányzatnak  egy társulást  létrehozni,  erre  vonatkozóan történt  a határozati  javaslat
elıterjesztése.

Csávás István képviselı nagyon üdvös dolognak tartotta a kerékpárutat, de a fenntartására nincs
pénz -lásd Kodály u, Csabai u. Petıfi u. kerékpárutak állapota. Megkérdezte, a Gyomai úton történt-
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e forgalomszámlálás, hány kerékpárosnak készül az út több millió forintért?

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, forgalomszámlálás nem történt, olyan úton ami nincs
nem is lehet. Véleménye szerint ebbıl a beruházásból nem szabadna  kimaradnia a városnak, bár
még  csak  a  tervezésre  nyerte  meg a  pályázatot  a  három  település,  közel  sem biztos,  hogy  a
kivitelezés is nyerı lesz.

Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint, ha már csak azért is épül meg a kerékpárút, hogy
egy-két  halálos  balesettel  kevesebb  történjen  a  46-os  úton,  nem kérdés.  Véleménye  szerint  a
felújításra lesz pénz, mert a városokat összekötı utakat egész biztos, hogy központi költségvetésbıl
támogatni fogják. Támogatandónak tartotta a kerékpárút megvalósítását.

Lestyán Ádám képviselı véleménye is az volt, ne legyen kihagyva a lehetıség.

Csávás István képviselı  közölte,  meg fogja szavazni  a határozatot,  kérdése arra  irányult,  hogy
történt-e forgalomszámlálás, erre megkapta a nemleges választ.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

322/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete egyetért  azzal,  hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzati  Képviselıtestülete,  valamint  Csárdaszállás  Község  Önkormányzati
Képviselıtestülete  társulási  megállapodást  kössön  a  Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Mezıberény
településeket  összekötı  kerékpárút  tervezésének,  majdan  kivitelezésének  megvalósítására.  A
képviselı-testület egyetért azzal, hogy Gyomaendrıd gesztorságával történjen a tervezési projekt
menedzselése, majd a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtása is. A testület felhatalmazza a
polgármestert a társulási szerzıdés aláírására, és az önkormányzat képviseletére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2007. szeptember 15.

8/6.  Mazsorett Varázs Alapítvány támogatási kérelme.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  mazsorettek  ismét  európa  bajnokságra
készülnek,  kiutazásukhoz támogatást  kértek.  Két  bizottság  is  tárgyalta  a kérelmet,  a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság 200 E Ft támogatás biztosítása mellett szavazott.

Harmati László alpolgármester kérdésként vetette fel, miért nem vesznek részt olyan versenyeken is
a  mazsorettek,  ahol  pénzjutalommal  is  járna  a  díjazás.  Pl.  a  gyomaendrıdi  mazsorettek  olyan
mazsorett találkozón léptek fel, ahol a díj mellett pénzjutalmat is kaptak. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester jogosnak tartotta a felvetést, legközelebb erre rá fog kérdezni.
Véleménye  szerint,  ha  a  szülık  nem bírják  a  költségeket  felvállalni,  nem kell  annyi  fellépést
vállalni.  Felvetıdött  a  bizottsági  ülésen  az  is,  hogy  milyen  európabajnokság  az,  amikor  egy
városban történik 8 éven keresztül megrendezésre.

T.Wagner  Márton képviselı  emlékeztette  a  képviselıket,  korábban  elhangzott  olyan  lehetıség
megfontolása, hogy mint minden évben -mivel ez egy ismétlıdı dolog- a város  sportintézményei,
sportszervezetei kapnak pontrendszer alapján támogatást, mazsoretteket is be kellene ide venni. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  a  szeptemberi  ülésen  kerül  megtárgyalásra   a
sportrendelet,  akkor  döntés születhet  ilyen  eshetıségrıl,  bár  nem emlékszik  ilyen  kötelezettség
vállalásra.

Wagner  Márton képviselı  azt  a  tévhitet  igyekezett  eloszlatni,  hogy a  mazsorettek  vezetıjének
egyéni  érdeke,  hogy ezeken a versenyeken részt  vegyenek.  Tudni  kell,  hogy Mezeiné tagja az
európai zsőrinek, ha a gyerekek nem mennek sehova sem szerepelni, ı akkor is be tudja járni egész
európát. Nem önérdekbıl foglalkozik a gyerekekkel.

Több hozzászólás nem hangzott  el,  a  polgármester  a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  határozati
javaslatát bocsátotta szavazásra.

A  képviselıtestület  15  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Hoffmann  Dániel/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

323/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a „Mazsorett Varázs Alapítvány” Szivárvány
és  Mini-Manó  csoportjainak  a  2007.  szeptember  6-10. között,  a  lengyelországi  Opoléban
megrendezésre kerülı  Mazsorett  Európa Bajnokságon való részvételéhez 200.000 Ft  támogatást
biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

8/7.  Városi  Könyvtár  pályázati  támogatásról  való  lemondása  (Mezıberényi  és  testvérvárosi
könyvtárosok konferenciája).

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az elıterjesztést, javasolta annak tudomásulvételét.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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324/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  tudomásul  veszi,  hogy  elmarad  a  Városi
Könyvtár  könyvtárosi  konferenciája,  és a támogatásként megítélt  és fel  nem használt 80.000 Ft
összeggel a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati alapját megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2008. évi költségvetés tervezése

8/8.Vagyontárgy vagyon nyilvántartására vonatkozó kötelezettségvállalás (Madárfigyelı állomás és
Madarak Háza Látogatóközpont).

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  tájékoztatásként  elmondta,  hogy a Naturparkos  pályázati  program a
végéhez  közeledik,  és  az  utolsó  elszámoláshoz  kell  a  testületnek  nyilatkozatokat  tenni.  Ez  a
nyilatkozat hiányzik még a teljes költségelszámoláshoz, a határozat elfogadását kérte. A következı

vagyonrendelet módosításánál már a fejlesztéssel érintett vagyontárgyak bekerülnek a rendeletbe.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

325/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  vállalja,  hogy  a  ROP  1.1  Turisztikai
vonzerık  fejlesztése  keretében  megvalósuló  „A  Körösök  lágy ölén”  címő,
ROP.-1.1.1.2005-05-0003/34. számú projekt által érintett vagyontárgyat a projekt befejezéséig (az
elıírt utánkövetési idı végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartja.
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete:
-Tudomásul veszi, hogy a fejlesztéssel érintett vagyontárgynak az önkormányzat törzsvagyonából
történı kikerülése szerzıdésszegésnek minısül, amely a támogatónak a szerzıdéstıl való elállását
eredményezi.
– Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy Mezıberény Város Önkormányzata

nevében a határozatnak megfelelı tartalmú nyilatkozatot tegyen.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

8/9. A képviselıtestület SZMSZ-rıl szóló 12/2004.(III.29.) MÖK sz rendelet módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy a Közigazgatási Hivatal hivatalból felülvizsgálta Békés
megye minden önkormányzatának SZMSZ-ét. Néhány észrevételt jeleztek az önkormányzat részére
is az írásos elıterjesztés szerint, ezek figyelembevételével  a rendelet módosítását kérte jóváhagyni
a testület részérıl.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület
22/2007.(VIII.28.) MÖK számú rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló  12/2004(III.29)MÖK számú rendelet  módosításáról



26

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./

8/10. A helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet  módosítása

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  hogy  a  Belügyminisztérium  elrendelte  a helyi  építési
szabályzatok felülvizsgálatát, a Közigazgatási Hivatal jelezte az önkormányzat felé a törvényességi
észrevételeket. Az írásos elıterjesztés alapján kérte a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
23/2007. (VIII.28.) MÖK sz. rendelete 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 24/2006./VII.03./ MÖK. számú rendelettel módosított
11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelet módosításáról.

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./

8/11. Európai Mobilitási Nap és Európai Autómentes napról szóló ajánlat

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta bizottsága javaslatát,
az  önkormányzat  ne  csatlakozzon   a  szeptember  16-22.  között  megrendezésre  kerülı  Európai
Mobilitás Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényeihez, egyben támogatja a szeptember 22-
én, Mezıberényben megrendezésre kerülı Közlekedésbiztonsági napot.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

326/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete nem csatlakozik a szeptember 16-22. között
megrendezésre kerülı Európai Mobilitás Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényeihez, túl
azon,  hogy  támogatja  a  szeptember  22-én,  Mezıberényben  megrendezésre  kerülı

Közlekedésbiztonsági napot.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

8/12. A Hısök úti játszótér bekerítéséhez fedezet kiegészítés

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérte  a  fedezet  kiegészítést  megszavazni,  pluszköltségként
jelentkezett a kerítés aljának  körbe betonozása, hogy a kutyák ne tudjanak bejutni a játszótérre.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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327/2007./VIII.27.sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Hısök  útjai  játszótér  bekerítéséhez
fedezetkiegészítésként  254.386  Ft  ~  254.000 Ft-ot  biztosít  a  2007.  évi  költségvetése  általános
tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

8/13. A Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésében lévı közösségi busz díjtétel változása

Fekete József képviselı a Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette írásos elıterjesztését. A
busz  igénybevétele  nem  az  elvárásoknak  megfelelıen  történt,  magasnak  tartották   a  díjat.
Felülvizsgálat megtörtént, új díjtétel került meghatározásra, ami kimondottan kilométerhez köthetı,
a jármővezetıt lehet munkaidıkeretben alkalmazni.

Hoffmann Dániel képviselı  megkérdezte,  a gépkocsivezetınél  az  1 napra  vetített  díj  hány óra
távollétre vonatkozik?

Fekete József képviselı válaszként elmondta, egy napra esı távollétet 24 órában fogalmaznak meg,
minden alkalom egy napnak számít.

Hoffmann Dániel képviselı  megkérdezte, meg lett  e nézve, hogy normál járattal  történı  utazás
mennyivel olcsóbb az igénylık részére.

Fekete József képviselı közölte, egy magánfuvarozó 130-140 Ft-ot kér el km-enként. A közösségi
busz használata min. 50-100 km-es távolságnál lényegesen alacsonyabb más járatoknál. Véleménye
szerint nem túlzottak a költségek, kedvezıbb változatot dolgoztak ki, de egy év múlva újra lehet
elemezni a díjtételeket.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  megkérdezte,  hogy  a  busznak   éves  pályamatricadíj  van
megvásárolva?

Fekete József képviselı válaszként közölte, nincs megvásárolva, de lehet olyan megoldás, hogy
mindig az igénybevevıt terhelje a díj.

Wagner Márton képviselı megkérdezte, ez a gépjármő külföldre mehet-e, hány napot tölthet kinn?
Utazások alkalmával állásdíj felszámolása történik-e?

Fekete József képviselı válaszként elmondta, a busz bármennyit mehetne külföldre, gondot jelent
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még,  hogy  nincs  váltó  sofır,  9  óránként  kötelezı  pihenıt  kell  tartani  egy  sofırrel.  Állásdíj
felszámolás nem történik.

T.Wagner  Márton képviselı  véleménye  szerint  legyen  elfogadva  az  intézményvezetı  által
kimunkált díjszabás, úgy is vissza fog jönni ha veszteséges lesz.

Hoffmann Dániel képviselı hiányolt egy áttekinthetı kimutatást.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  véleménye  szerint  is  a  következı  ülésen  megtárgyalhat  a
képviselıtestület, a felvetett észrevételek figyelembevételével, egy új díjszabást.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

328/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény
közösségi  busz  díjtételeinek  felülvizsgálatát  kimutatás  csatolásával  együtt  kéri  a  szeptemberi
testületi ülésre benyújtani. Megbízza a Képviselıtestület az intézmény igazgatóját, hogy Hoffmann
Dániel  képviselı  bevonásával,  a busz legjobb kihasználhatóságát szem elıtt  tartva,  készítsék el
számításaikat.
Felelıs: Fekete József igazgató
             Hoffmann Dániel képviselı
Határidı: 2007. szeptemberi testületi ülés

8/14. Szúnyoggyérítési társulás létrehozása a KBC gesztorságával

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos megkeresést, véleménye szerint semmi nem
indokolja, hogy az önkormányzat kilépjen e jelenlegi társulásból

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

329/2007./VIII.27./sz.határozat
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete,  mint  a  Gyomaendrıd  gesztorságával
létrejött  szúnyoggyérítési  társulás  tagja,  más  társulás,  így  a  Közép-Békési  Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás által, közös szúnyoggyérítési feladatok ellátása céllal szervezett társulás
létrehozásában  nem kíván részt venni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

8/15. Békés Megyei Temetkezési Vállalat megkeresése

Dr. Hantos Katalin jegyzı  tájékoztatásként elıadta,  hogy a Békés Megyei  Temetkezési Vállalat
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vagyonát  szétosztották,  létrejött  egy  tulajdonközösség.  A  tulajdonközösség  megszüntetésére
vonatkozóan nem történt meg az ingatlannyilvántartási bejegyzés, most utólag próbálják ezt helyre
hozni.  Az  önkormányzatnak  tulajdoni  része  nincs,  a  pénzt  már  korábban  megkapta.  A
megkereséshez  csatoltak  egy  szerzıdést,  aminek  az  aláírására  fel  kellene  hatalmazni  a
polgármestert.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

330/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármestert  a  Békés  Megyei  Temetkezési  Vállalat  vagyonának  rendezése  érdekében,  a
megküldött tartalommal megegyezı szerzıdés aláírására.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

8/16. A Dél-alföldi Ívóvízminıség-javító Program helyzete

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  hogy  az  önkormányzat  több  önkormányzattal  együtt
pályázatot  nyert  a  Dél-alföldi  Ívóvízminıség-javító  Programnak  az  elıkészítésére,  jelenleg  a
tervezési  munka  folyik.  Ahhoz,  hogy  a  tervezés  után a  kivitelezés  beinduljon,  az
önkormányzatoknak  társulásokat  kell  létrehozni,  mert  kisebb  projektek  keretében  kívánják  a
feladatot megoldani. A megküldött javaslatokat kellene a testületnek támogatnia.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

331/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  tudomásul  vette  a  Békés  Megye
Képviselıtestületének  Elnök által  megküldött,  a  Dél-alföldi  Ivóvíz-javító  Program  helyzetérıl,
valamint az elkövetkezendı idıszak aktuális feladatairól szóló tájékoztatót.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

8/17.  A Békés Megyei Nemzetırök Egyesülete támogatási kérelme

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi,  Gazdasági Bizottság javaslatát támogatandónak
tartotta, Mezıberénynek vannak polgárırei.

A képviselıtestület 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazat /Harmati László, Lestyán Ádám/ mellett az
alábbi határozatot hozta:

332/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Magyar  Nemzetırök  Országos
Szövetségének támogatás iránti kérelmét anyagi forrás hiányában nem támogatja.
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Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  intézkedésre azonnal

8/18.  Közkifolyók megszüntetésével kapcsolatos lakossági kérelmek (2 db)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  két  lakossági  kérelmet.  Sérelmezik,  hogy  a
vízbekötés túl drága lenne számukra. Utána érdeklıdött, valóban 140-160 eFt-ba kerülne a rákötés.
Korábban ez olcsóbb volt, nem kellett külön vízbekötési tervet sem csinálni. 

Hoffmann Dániel képviselı javasolta visszatérítendı támogatást nyújtani ilyen esetekben. Meg kell
nézni, a két érintett személy fel tudna-e vállalni ilyen támogatás törlesztését.

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként elmondta, számítások történtek, az önkormányzat 40
eFt-ot  tud  szociális  támogatásként  nyújtani,   a  két érintett  lakos  is  nyilatkozott,  hogy  a  még
fennmaradó  120-140  eFt  kifizetését  egyikıjük  sem  tudja  vállalni.  A  kutakat  nem  kellene
visszaállítani,  mert  ez további  kérelmeket vonna maga után.  A Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság
tárgyalta  a  kérelmeket,  javaslat,  hogy  a  Békés  Megyei  Vízmővek  Rt.  illetékes  képviselıjével
történjen egyeztetés  arról,  hogy a közkifolyók  megszüntetése okán közvetlen vízellátás nélkül
maradó ingatlanok vízbekötési díját mérsékeljék.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

333/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  megbízza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármestert, hogy  a Békés Megyei Vízmővek Rt. illetékes képviselıjével vegye fel a kapcsolatot
és egyeztessen  arról, hogy a közkifolyók megszüntetése okán közvetlen vízellátás nélkül maradó
ingatlanok vízbekötési díját mérsékeljék. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  intézkedésre azonnal

8/19. Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete kérelme 

Kovács Lászlóné képviselı az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke ismertette a kérelmet. A
Deák F. u. 1.sz. ingatlant szeretnék használatba venni, miután pszichiátriai betegek nappali ellátását,
foglalkoztatását a jövıben csak úgy lehet ellátniuk, ha nappali ellátást hoznak létre. Ehhez szeretnék
az önkormányzati  épületet  igénybe  venni.  Bizottsága javasolja a használatba adást,  vállalják az
ingatlan felújítását, átalakítását.

Csávás István képviselı véleménye szerint is támogatandó a kérés, megnyugtató lehet az is, hogy ez
az ingatlan sem kerül lebontásra, lesz aki rendben tartja és hasznos funkciót fog betölteni. A Deák
F. u. 5-7. sz. alatti ingatlant is bérbevevıi gyönyörő szépen rendbe hozzák. 
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Dr. Hantos Katalin jegyzı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntését elfogadásra ajánlotta, hogy a
hasznosítás  feltételeirıl  tárgyalni  tudjon a  testület,  annál  is  inkább,  mert  a  Mécses  Szolgáltató
Egyesület attól sem zárkózott el, ha pályázaton tudnának pénzt szerezni, esetlegesen az ingatlant is
megvennék.

Hoffmann  Dániel képviselı  megjegyezte,  a  kérelmezı  nem nyilatkozott  arról,  hogy  akarnak-e
egyáltalán  pénzt  fordítani  az  ingatlanra,  bérelné  és  ezt  beruházná  az  építménybe.  Errıl  is
nyilatkoztatni kellene ıket.

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság javaslatát támogatandónak
tartotta, az kitér a Hoffmann képviselı úr által elmondottakra is.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

334/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselı-testülete elviekben támogatja  a Mécses  Közösség
Szolgáló  Egyesülete  Mezıberény  Deák  F.  utca  1.  szám  alatti  ingatlan  használatba  vételére
vonatkozó kérelmét és felkéri a Mécses Közösség Szolgáló Egyesületet, hogy a használatba vételre
vonatkozó  részletes  (forintosított)  ajánlatát  a  Képviselı-testület  2007.  évi  szeptemberi  ülésére
nyújtsa be.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a Képviselı-testület 2007. évi szeptemberi ülésére

8/20 Felvidéki kitelepítettek és deportáltak VI. országos találkozójára meghívó   (2007. szeptember 8.)  

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a meghívó szövegét, a tájékoztató tudomásul vételét
kérte azzal, hogy a város képviselteti magát. Zárt ülésen dönt a testület, hogy a város küldöttsége
milyen formában fogja képviseltetni magát a rendezvényen.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

335/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Gúta polgármesterétıl érkezett, a Felvidéki
kitelepítettek  és  deportáltak  VI.  országos  találkozójával  (2007.  szeptember  7-9.)  kapcsolatos
meghívást tudomásul vette, képviselteti magát a város az ünnepségen.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  intézkedésre azonnal

8/21.  A Bátszi Motor és a Motorosok Baráti Köre Mezıberény kérelmei

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felolvasta  a  kérelmet.  Az  elmúlt  évben  is  sikeres  volt  a
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bemutató, igényüket támogatandónak tartotta.

 
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

336/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Bátszi Motor és a Motorosok
Baráti  Köre  kérelmében  foglaltakat  a  2007.  szeptember  29-én  tartandó  streetfighter
rendezvényükhöz, biztosítja 
– a rendezvény lebonyolításához kért közterületek használatát,
– az áramellátás biztosítását 
– a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  segítségével  a  szemét  elhelyezésére  szolgáló  konténer

kihelyezését.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

8/22. Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy három bizottság is tárgyalta az elıterjesztést,
különbözı döntések születtek. Ez a pályázat már évek óta igénybe vehetı, de az önkormányzat úgy
ítélte meg, hogy hátrányt jelent a tovább tanulók egy részére. 

Dr. Hantos Katalin jegyzı tájékoztatásként elmondta, az ösztöndíj pályázat a szociálisan hátrányos
helyzetben  lévı,  felsıoktatási  intézménybe  járó  tanulók  számára  jelent  ösztöndíj  kiegészítést.
Egyetlen egy évben támogatta az önkormányzat a gyerekeknek a tovább tanulását a programban
való részvétellel. De a tapasztalat az volt, hogy a hallgatók vagyoni igazolásánál figyelembe vették,
ezzel az ösztöndíjjal megnövelték a család egy fıre jutó jövedelmét, és emiatt több tanuló szociális
ösztöndíjtól  esett  el.  A  jelenlegi  feltételek  is  olyanok,  hogy  a  pályázati  kiírás  csak  az  állami
finanszírozású nappali tagozatos, illetıleg államilag finanszírozott felsıoktatási intézmény tanulói
számára teszi lehetıvé ennek az ösztöndíjnak az elnyerését. Az odaítélés feltételei nem változtak.
Az  elmúlt  években  az  volt  a  képviselıtestület  álláspontja,  hogy  ha  segíteni  nem lehet,  akkor
legalább ne ártson a döntés a gyerekeknek, emiatt ne veszítsenek el jelentısebb egyetemi, fıiskolai
szociális támogatást.

Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, a pályázatra önkéntesen jelentkeznek a tanulók, mert ha
igen,  csak  el  tudják  dönteni,  megéri-e számukra.  Felnıtt  emberekrıl  van  szó,  nem zárná  ki  a
lehetıséget.

Dr. Hantos Katalin jegyzı válaszként elmondta, hogy kifejezetten, szigorúan szociális jövedelem
alapján kerül sor a kiválasztásra, az önkormányzat, testület dönti el, hogy a jelentkezıkbıl kik azok,
akiknek tudja adni a támogatást. Nem egy esetben elıfordult, hogy a jövedelmi viszonyok alapján
valaki alig haladta meg azt az értékhatárt ahol támogatni lehetett, csak a sértıdés, harag lett belıle.
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Kovács  Lászlóné képviselı  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  elnöke  közölte,  a  mostani
pályázatban benne van egy olyan mondat –„az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a
felsıoktatásban folyósított támogatástól”- ami alapján úgy ítélték meg érdemes lenne támogatást
biztosítani  minimum 4 eFt odaítélésével.  Természetesen,  ha a régi  rendszer  szerint  mőködik,  a
bizottság nevében is kimeri nyilatkozni, el kell állni a támogatás odaítélésétıl. Javasolta, legyen újra
megtárgyalva a csatlakozás lehetısége.

Dr. Hantos Katalin jegyzı véleménye szerint sincs most döntési kényszer elé állítva a testület. A
szeptemberi  ülésig  át  lehet  gondolni,  értelmezni  a  lehetıségeket,  de  eddig  még minden egyes
„bursás” anyagban benne volt, hogy nem érinti a többi ösztöndíj lehetıségét.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elnapolást szavaztatta le. Annak a körülményeit is meg kell
nézni, hogy a támogatást mibıl finanszírozza a testület, véleménye szerint a szociális keretbıl kell
majd átcsoportosítani.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

337/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium
Támogatáskezelı  Igazgatósága  Bursa  Hungarica  Felsıoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj
programhoz  való  csatlakozás  kérdését,  további  ismeretek  birtokában,  érdemben  a  szeptemberi
testületi ülésen tárgyalja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2007. szeptemberi testületi ülés

8/23 Kapu-Program tovább fejlesztési pályázat önkéntesek kiképzésére

Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elıadta kérelmét. 2002. óta
mőködik  a  városban  a  KAPU  önkéntes  segítı  program.  Ennek  az  a  lényege,  hogy  olyan
célcsoportot keres, akik diákok, 40 év feletti inaktív nık, munkanélküliek közül kerülnek ki. Az ı
munkaerı  piaci  beilleszkedésüket  segítendı  önkéntes  programban  vesznek  részt.  40  órás
továbbképzést  tudnak  számukra  biztosítani  és  olyan  területet,  olyan  munkahelyeket  keresnek
számukra ahol  önkéntesként  tudnak tevékenykedni.  Ezt  a programot  ettıl  az  évtıl  támogatja  a
Munkaerı Piaci Alap, az a kitétel csupán, hogy nem csak szociális területen lehet az önkénteseket
kiközvetíteni, hanem egyéb nem szociális szektorban is. Erre lenne most lehetıség, 30 fı önkéntes
kiképzésére, a képzés költségeit  lehetne megpályázni. A 30 fı  önkéntesbıl  20 személyt  kellene
kihelyezni  különbözı  munkahelyekre,  ahol  a  pályázat  tartalmazza  a  munkaruha  illetve  egyéb
költségtérítésnek a fedezetét. 5 millió Ft állna egy telephelynek a rendelkezésére, Mezıberényben,
mivel már mőködik a program, lehetıség van Békésen is egy telephelynek a létesítésére, így 10
millió  Ft-ot  lehetne  pályázni.  Önereje  nincs  a  pályázatnak,  támogató  nyilatkozatot  kérnek  a
képviselıtestülettıl.

Cservenák Pál Miklós polgármester támogatandónak tartotta a programot.
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A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

338/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete támogatja, hogy a Városi Humánsegítı  és
Szociális Szolgálat pályázatot nyújtson be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány meghívásos
pályázata keretében a Kapu-Program továbbfejlesztésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester

  Kovács Edina intézmény vezetı

Határidı: intézkedésre azonnal

8/24. CSABA-BIKE Békéscsabai Kerékpár Klub kérelme

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  nem  javasolt  támogatást  megszavazni  a verseny
utófinaszírozásaként sem. Nem kérte a város a rendezvény megrendezését.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

339/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a CSABA BIKE Békéscsabai Kerékpár Klub
által rendezett augusztus 3-i kerékpárverseny  utófinanszírozását nem támogatja, anyagi támogatást
nem tud nyújtani.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

8/25. Békéscsabai 0594/13. hrsz.-ú közmővagyon leselejtezése

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a megkeresést, javasolta hozzájárulni a Békéscsaba
0594/13  hrsz.-ú,  Mezıberény  Önkormányzatát  érintı  4,95%  tulajdoni  hányad  közmővagyon
-kútcsoport-  leselejtezéséhez,  közmővagyonból  való  kivételéhez,  kisajátítás  engedélyezéséhez,  a
Békéscsabai 44-es fıút elkerülı  szakaszának 470-es közúti keresztezési csomópontjába tervezett
körforgalom kialakítása érdekében.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

340/2007./VIII.27./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete hozzájárul  a Békéscsaba 0594/13 hrsz.-ú,
Mezıberény  Önkormányzatát  érintı  4,95%  tulajdoni  hányad  közmővagyon  -kútcsoport-
leselejtezéséhez,  közmővagyonból  való  kivételéhez,  kisajátítás engedélyezéséhez,  a Békéscsabai
44-es fıút elkerülı szakaszának 470-es közúti keresztezési csomópontjába tervezett körforgalom
kialakítása érdekében.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
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Határidı: értesítésre azonnal.

8/26. Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester szót adott Szekeres Józsefné képviselınek, számoljon be az idei
évi gimnáziumi érettségin szerzett tapasztalatairól.

Szekeres Józsefné képviselı  elmondta, a képviselıtestületbıl  delegált  tagként vett részt a Petıfi
Sándor  Gimnázium  érettségi  bizottságában.  Az  érettségi  bizottság  elnökeinek  véleményét
tolmácsolja, mivel ık felkérték erre. Nagyon szép érettségi eredmények születtek a kéttannyelvő,
illetve az „Arany Jánosos” osztályokban. Az elnökök mind két osztálynál nagyon jó véleménnyel
voltak a gimnázium pedagógusairól, az érettségizı diákokról. Nagyon tetszett nekik a tanár és a
diák harmonikus kapcsolat. Sok szép eredmény született. Az elnökök által írt jegyzıkönyvekbıl
idézett,  ami  azt  támasztotta  alá,  hogy  büszke  lehet a  fenntartó  önkormányzat,  hogy  egy  ilyen
iskolája van. Maga részérıl a gimnázium kollektívájának erkölcsi elismerését fejezte ki.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  bejelentette,  hogy  a  következı  testületi  ülés  idıpontja
szeptember  17.  Napirendje:  1./  A  sportrendelet  felülvizsgálata  Elıadó:  Harmati  László
alpolgármester 2./ Beszámoló Mezıberény város sportjáról Elıadó: Barna Márton OKBiz tagja.

Több  bejelentés  nem  hangzott  el,  a  polgármester  befejezettnek  nyilvánította  a  nyílt  ülést,  a
képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat.

kmf.
 

                  Cservenák Pál Miklós                                                       Dr. Hantos Katalin  
                         polgármester                                                                          jegyzı

                     Harmati László                                                               Wagner Márton
                      alpolgármester                                                                    képviselı
                       jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı     


