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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. május 26-án 
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, Lestyán Ádám, Litvai 
György, Onody Gyuláné,   Szekeres Józsefné, T.Wagner Márton képviselık. 

                          
 / Valentinyi Károly alpolgármester és Wagner Márton képviselı a második 

napirend tárgyalása közben érkezett meg az ülésre./ 
 
 
Távol maradt képviselı: Balta Ádámné /távolmaradásának okát bejelentette/                  
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Rauné Kovács Magdolna 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 15 
fı jelen van.      
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Barna Márton és Fekete József képviselıt.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, 
javasolta annak elfogadását annyi módosítással, hogy a nyílt ülés II/9. számú elıterjesztése 
lekerül napirendrıl, mert nincs olyan elıkészületben az anyag, hogy dönteni lehessen. A zárt 
ülésen pedig a Mécses Szolgáló Közösség Egyesület kérelmének sürgıssége miatt az egyéb 
bejelentéseknél megtárgyalásra kerül a téma.  
  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
225/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                  
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    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl             
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 212/2008./IV.28./sz., 365/2007./IX.24./sz., 

454/2007./X.29./sz., 59/2008./I.28./sz., 160/2008./IV.9./sz., 161/2008./IV.9./sz., 
162/2008./IV.9./sz., 163/2008./IV.9./sz., 165/2008./IV.9./sz., 166/2008./IV.9./sz., 
199/2008/IV.28./sz,.200/2008/IV.28./sz, 201/2008/IV.28./sz. ,213/2008./IV.28./sz,  
224/2008./V.6./sz., valamint az 58/2008./I.28./sz., 127/2008./II.25./sz., 
143/2008./III.31./sz, 147/2008.III.31./sz., 149/2008./III.31./sz., 169/2008./IV.28./sz., 
211/2008./IV.28./sz., 214/2008./IV.28./sz., 215/2008./IV.28./sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. A Mezıberényi Hírmondó megjelenésének gyakorisága (92/2008./II.28./sz. hat.) 
II/3. Az OPS. Kulturális Központ 2008. évi munkaterve (173/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/4. A 2007. évben végzett belsı ellenırzésekrıl  (183/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/5. Az OPS. Kulturális Központ SZMSZ-e (188/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/6. A Mb-i Tenisz Club részletezett támogatási kérelme (200/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/7. Történelmi zászlók győjtése (114/2008/II.25./sz. hat.) 
II/8.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 
IV./ A gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
V./ Az állattartási rendelet hatályosulásának tapasztalatai (rendeletmódosítás) 
VI./ Bejelentések 

VI/1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló, többször módosított 
14/1997./IV.21./MÖK  sz. rendelet módosítása 

VI/2. Gyermekek nyári étkeztetése 
VI/3. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 20/2006./V.29./MÖK sz. rendelet 

módosítása 
VI/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

8/1996./IV.22./MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 
megalkotása 

VI/5. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének és Házirendjének 
jóváhagyása 

VI/6. Az OPS. Kulturális Központ könyvtári állománya teljes körő ellenırzéséhez készült 
ütemterv fenntartói jóváhagyása 

VI/7. Az OPS. Kulturális Központ intézményegységeinek júliusi zárva tartása 
VI/8. Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása 
VI/9. Petıfi Sándor Gimnáziumban osztályok indítása 2008/2009-es tanévben. 
VI/10. Körösök Völgye Akciócsoport részére nyilatkozattétel 
VI/11. „Kölcsey” Garázsszövetkezet kérelme 
VI/12. „Leg a láb” A. M. Intézmény támogatás kérése gyermekek táboroztatásához 
VI/13. Esélyegyenlıségi programok végrehajtásának támogatására pályázat 
VI/14. Átcsoportosítás –Közszolgáltató Intézmény riasztórendszerének szerelése 
VI/15.Átcsoportosítás -városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 2008. évi 

támogatása 
VI/16. Egyéb bejelentés 
 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Felüljáró kialakítása 
VII/2. Lidl Üzletlánc ajánlata 
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VII/3. Kötvény lejegyzésére vonatkozó ajánlat (127/2008/II.25./sz. hat.) 
VII/4. Egyéb bejelentés 

                    - Mécses Szolgáló Közösség Egyesület kérelme 
 
 
I. napirend.  
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.    
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette a 2008. április 28-i zárt, valamint a május 6-i rendkívüli  
testületi ülésen hozott határozatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében. 
 
 
Harmati László alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy  esküt tettek a képviselık arra, hogy 
a zárt ülésen hozott döntések nem szivárognak ki, mégis az egyik mezıberényi bulvárlapban 
néhány döntésrıl már lehetett olvasni a határozatok kihirdetése elıtt is. Az ilyen gyakorlatot 
jó lenne megszüntetni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a zárt üléseken hozott határozatok 
kihirdetése a testület nyíltságát bizonyítja, de vannak olyan üzleti érdekeket érintı dolgok, 
amik megköveletik, hogy ne nagy nyilvánosság elıtt legyenek megtárgyalva. 
 
 
További észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte szavazással megerısíteni, hogy az 
ismertetettek szerinti döntéseket hozta meg a testület.  
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
226/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. április 28-i zárt, és május 6-i 
rendkívüli zárt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
               
Tárgy: I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos beszámolóját ismertette a jelenlévık, 
érdeklıdık tájékoztatása érdekében. 

- Tárgyalás folyt a polgármesternél Nagy és Társai Tervezı Kivitelezı és Szolgáltató 
Bt. vezetıje, Nagy József, Grósz László vállalkozó, Tóth Károly vállalkozó, Sáli 
Gábor a debreceni Debmut képviselıje között a Csabai úti felüljáró megépítésével 
kapcsolatos elképzelésekrıl. A mai zárt ülésen tárgyalásra kerül. 

- A Városháza belsı részének nyílászáró szerkezet felújítási, vakolási, festési 
munkálatai befejezıdtek, átadásra került, így a vállalkozó részére az utolsó számla 
szerint járó 6.600.000 Ft átutalásra került. 

- Május 6-án rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. Az ülés összehívásának 
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indokát az adta, hogy a Hattyú utca, Sas utca és Óvoda köz vonatkozásában lehetıség 
nyílt útépítés tekintetében a pályázat benyújtására, és ezen pályázathoz képviselı-
testületi határozatra volt szükség. 

- Május 7-én Kondoroson a LEADER vonatkozásában a Körösök Völgye Akciócsoport 
nonprofit szervezetté alakulásának alakuló ülése volt, valamint a II. Mérföldkıig 
végzett munkáról szóló beszámoló elfogadása történt meg. A testületnek majd állást 
kell foglalni, hogy az akciócsoportban alapító tagként kíván-e szerepelni.  

- A Gyulai Vízgazdálkodási Társulat közgyőlést tartott, ahol sajnos a város nem 
képviseltette magát. Az ülésen a 2007. évi tevékenységrıl, gazdasági tevékenységrıl 
történt beszámoló a könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a 2009. évi érdekeltségi 
hozzájárulási díj megállapításának meghatározása és elfogadása következett, végül az 
alapszabály módosítására is sor került. Mezıberénynek a társulat négy 
csatornaszakaszára nyújtott be pályázatot (összesen 8038 m;  56.211.359 Ft összegő) 
Két csatornadíj-megállapítás történt meg, ha nyertes a pályázat, akkor egy nagyobb 
összegő érdekeltségi hozzájárulásdíj szerepelne, amennyiben a pályázat nem lesz 
nyertes, akkor a szokásos, infláció mértékő emelést szavazott meg a közgyőlés.  

- Május 16-án került sor a Kálmán Fürdı ülıpados medencéjének mőszaki átadására. A 
mőszaki átadásnál kisebb hiányosságok voltak. Megkérte Fekete József képviselıt, a 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, számoljon be a fejleményekrıl.  

 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy az 
ülıpados medence mőszaki átadása megtörtént. A csempézések az utolsó pillanatban 
készültek el, a fugázás kötése miatt, valamint az ANTSZ jegyzıkönyvei miatt viszont a 
medencét csak érvényes vízmintával, vízvétellel lehet üzembe helyezni. Ezen problémáknak a 
lebonyolódási ideje kb. 10 napra tehetı, legkésıbb június 10-éig melegvíz lesz a medencében. 
A pontos dátumról tájékoztatni fogják a lakosságot. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte, amennyiben lehetséges június 7-én már helyezzék üzembe a 
medencét, akkor kerül megrendezésre a Körös 50 teljesítménytúra Mezıberényben, a tavalyi 
évben is szerették volna igénybe venni a strandot. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tovább folytatva a két ülés között történt fıbb események 
ismertetését, megkérte Harmati László alpolgármestert, számoljon be a május 16-án 
megtartott, és általa képviselt Békés Megyei Vízmővek Zrt. közgyőlésen történtekrıl. 
 
 
Harmati László alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a polgármester úr távolléte 
miatt képviselte a várost a Vízmővek közgyőlésen. A szokásos napirendeken túl még három 
kardinális kérdésben hoztak döntést. Békés megye 75 településébıl 61 település tagja a Zrt.-
nek, vagyona mintegy 2.300 mill. Ft. Az elmúlt évi árbevétele 4.400 mill.Ft volt, ebbıl a 
vízszolgáltatás 2.600 mill.Ft, a szennyvízelvezetés díja 1.300 mill.Ft, a fennmaradó 500 millió 
Ft még építési munka, fürdıszolgáltatás, vízgazdálkodási tevékenységbıl ered. A felügyelı 
bizottság elnöke megdicsérte az új menedzsmentet, hogy minden zökkenı nélkül történt meg 
az átállás. Az egyik fontos téma volt, hogy a békéscsabai Árpád Fürdıtıl, amely a Zrt. 
tulajdonában van, és évente 120-130 millió Ft veszteséget termel, szeretne megszabadulni. 
Békéscsaba fogadókész a fürdı átvételére, a fürdıben van 1 milliárd Ft értékő vagyon, ez 
díjmentesen lenne átadva Békéscsaba városnak. A Zrt. vagyona ennyivel csökkenne, de 
megszőnne a 120-130 mill.Ft-nyi veszteség, amit a békéscsabai fürdı termelt évente. A 
közgyőlés egyhangúan támogatta, hogy ez ügyben történjenek meg a tárgyalások. A másik 
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fajsúlyos kérdés volt az, hogy a szennyvízelvezetés terén megszőnik a szolidaritás elve 2008-
tól. Mezıberényt ez  kedvezıen érinti, mert igen magas a rákötési arány.  A kisebb 
településeknek a szennyvízelvezetési díja jövı évtıl 2, akár 3-szorosára is fog nıni. A 
harmadik téma arról szólt, hogy a települések mint minden évben eddig is, a jövıben is 
kapnak a tulajdonukban lévı mőtárgyakért bérleti díjat. Eddig ez nem forintban, hanem 
részvényjegyzésben jelent meg. Mezıberénynek évente kb. 5 millióFt értéknövekedést 
jelentett. Most Békéscsaba város –mellé állt Orosháza is- elıállt azzal, hogy elkezdték az 
ivóvízhálózat korszerősítését, ezért szükségük van készpénzben, az ıket érintı 60 millióFt-ra. 
A közgyőlés döntése szerint minden település a 2007. évi bérleti díjat készpénzben kapja meg. 
A Zrt. azt kérte, hogy október-novemberben fizethessen, mert most likviditási gondot is 
okozhatna a 160 millió Ft-nyi összeg kifizetése. Mezıberény ısszel várhat 5.300 eFt 
készpénzt a Vízmővek Zrt-tıl. A jövıben a Vízmővek végzi a hálózat korszerősítését, 
felújítását, viszont a megkapott pénzbıl a településeknek kell korszerősíteniük az 
ivóvízhálózatukat.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a testületnek döntést kell abban a kérdésben 
hozni, hogy részt kíván-e venni az önkormányzat a 2009. január 1-tıl érvényes díjtételek 
megállapításánál, mert egyeztetı fórumot kíván tartani ez ügyben a Vízmővek Zrt. Kérte 
személyének meghatalmazását, mint olyan személyt, aki benne van a felügyelı bizottságban. 
A beszámolójából még kiemelte, hogy  
- kötvény kibocsátással kapcsolatban tárgyalást folytatott a K&H Bank képviselıjével, 1 

milliárd Ft értékő kötvénykibocsátás vonatkozásában kért ajánlatott, zárt testületi ülésen 
meg lesz tárgyalva. 

- Szarvason tartotta együttes ülését a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Tanács és a 
Békési Kistérségi Területfejlesztési Tanács. Felvázolásra kerültek a két térség fejlesztési 
lehetıségei, az állati hullák megsemmisítésével kapcsolatos problémára pályázat benyújtása 
a terv, csak éppen jelenleg nincs kiírva ilyen pályázat. 

- A Városháza belsı udvarának, Békési úti tömbbelsınek a beruházási munkálatai folynak.  
Örömmel tájékoztatta a képviselıket, hogy a kistérségi feladatokat is ellátó Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat Mezıberény, Petıfi u. 27. szám alatt található épületének fizikai és 
info kommunikációs akadálymentesítése címő pályázat 10 millió Ft támogatást kapott, így az 
önerıvel együtt 11 millió Ft-tal remélhetıleg a Petıfi u. 27. sz alatti ingatlan teljes mértékben 
felújításra fog kerülni. Nyertes lett még a balesetveszélyes csomópontok átépítésével 
kapcsolatos, Gyomai út Thököly utca sarkot érintı átépítés. Ehhez 6.160 eFt a támogatás, az 
önerıvel,  2.640 eFt-tal együtt, összesen 8.800 eFt  értékben hamarosan meg fog történni a 
munka. A közbeszerzési bizottságnak lesz feladata az elkövetkezendı idıben. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
227/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért arról is, hogy a testület hatalmazza fel, 
hogy tárgyalóként részt vegyen a Vízmővek Zrt. egyeztetı fórumán, a 2009. január 1-jei 
díjmegállapításoknál. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
228/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert arra, hogy tárgyalóként részt vegyen a Békés Megyei Vízmővek Zrt. egyeztetı 
fórumán, a 2009. január 1-tıl érvényes díjtételek megállapításánál. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint. 
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl          
 
    
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 212/2008./IV.28./sz., 365/2007./IX.24./sz., 

454/2007./X.29./sz., 59/2008./I.28./sz., 160/2008./IV.9./sz., 161/2008./IV.9./sz., 
162/2008./IV.9./sz., 163/2008./IV.9./sz., 165/2008./IV.9./sz., 166/2008./IV.9./sz., 
199/2008/IV.28./sz,.200/2008/IV.28./sz, 201/2008/IV.28./sz. ,213/2008./IV.28./sz,  
224/2008./V.6./sz., valamint az 58/2008./I.28./sz., 127/2008./II.25./sz., 
143/2008./III.31./sz, 147/2008.III.31./sz., 149/2008./III.31./sz., 169/2008./IV.28./sz., 
211/2008./IV.28./sz., 214/2008./IV.28./sz., 215/2008./IV.28./sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

 
 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásának elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
229/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 212/2008./IV.28./sz., 
365/2007./IX.24./sz., 454/2007./X.29./sz., 59/2008./I.28./sz., 160/2008./IV.9./sz., 
161/2008./IV.9./sz., 162/2008./IV.9./sz., 163/2008./IV.9./sz., 165/2008./IV.9./sz., 
166/2008./IV.9./sz., 199/2008/IV.28./sz,.200/2008/IV.28./sz, 201/2008/IV.28./sz. 
,213/2008./IV.28./sz,  224/2008./V.6./sz., valamint az 58/2008./I.28./sz., 127/2008./II.25./sz., 
143/2008./III.31./sz, 147/2008.III.31./sz., 149/2008./III.31./sz., 169/2008./IV.28./sz., 
211/2008./IV.28./sz., 214/2008./IV.28./sz., 215/2008./IV.28./sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról. 
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II/2. A Mezıberényi Hírmondó megjelenésének gyakorisága (92/2008./II.28./sz. hat.) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, bizottsága álláspontját. Az eredeti javaslat alapján a fél év elteltével történjen 
beszámolás a tapasztalatokról. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
230/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete továbbra is fenntartja a 
92/2008.(II.25.) sz. határozatát a Mezıberény Hírmondó megjelentetésérıl és elutasítja 
Fábián Zsolt mb. igazgató kérelmét a havonkénti megjelentetés visszaállítására. 
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidı: azonnali 
 
 
II/3. Az OPS. Kulturális Központ 2008. évi munkaterve (173/2008./IV.28./sz. hat.) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként 
elmondta, hogy a jelenlegi munkaterv már sokkal használhatóbb, mint a Csabay Károly által 
korábban benyújtott. A bizottság javasolt apróbb finomításokat, illetve kevésnek találta az 
intézmény célkitőzésének a megjelenését, de ezzel a munkatervvel lehet már dolgozni, 
elfogadásra ajánlják. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
231/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPSKK 2008. évi munkatervét 
jóváhagyja. 
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/4. A 2007. évben végzett belsı ellenırzésekrıl  (183/2008./IV.28./sz. hat.) 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy az intézkedési terv megtárgyalásra került 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén, elfogadásra javasolták a pénzügyi ellenırzésekrıl 
szóló beszámolót. 
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
232/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 183/2008./IV.28./sz. határozat 
végrehajtásáról -2007. évben végzett belsı ellenırzésekrıl- szóló jelentést elfogadja. 
 
 
II/5. Az OPS. Kulturális Központ SZMSZ-e (188/2008./IV.28./sz. hat.) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy két bizottság tárgyalta az intézmény SZMSZ-ét, 
bizonyos hiányosságok –szakmai, jogi- még mindig vannak benne. Felhívták a megbízott 
igazgató figyelmét, hogy a központi rendeleteknek, a kormányrendeleteknek - a költségvetési 
szervek belsı ellenırzésérıl, valamint a kulturális szakemberek szervezett képzési 
rendszerérıl, követelményeirıl, a képzésfinanszírozásról szóló rendelkezések- meg kell, hogy 
feleljen az SZMSZ. Bizonyos javításokat is kértek, amelyek a bizottsági kiegészítıkben 
szerepelnek. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette 
bizottsága észrevételeit, mely az írásos kiegészítıben szerepel. Azt a határozati javaslatot 
támogatták, hogy az SZMSZ 2008. június 30. határidıig legyen átdolgozva, benyújtva. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
233/2008./V.26./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPSKK Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát nem hagyja jóvá, 2008. június 30. határidıig kéri annak átdolgozását és 
benyújtását. 
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
/Wagner Márton képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 16 ./ 
 
 
II/6. A Mb-i Tenisz Club részletezett támogatási kérelme (200/2008./IV.28./sz. hat.) 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérte Szekeres Józsefné képviselıt, a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagját, ismertesse bizottságuk álláspontját, mivel az ülésen nincs jelen a 
bizottság elnöke. 
 
 
Szekeres Józsefné a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette a club részletezett 
támogatási kérelmét. 20 tonna salakvásárlás, szállítás költségeire kérnek 233 eFt támogatást. 
A bizottság támogatójavaslattal élt. 
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Csávás István képviselı felvetette, hogy a javaslat szerint a testület a teljes munkálatot fogja 
finanszírozni, más esetekben önerı kérése is elıfordul. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester módosító indítványt kért. 
 
 
Csávás István képviselı 50 eFt –os önerı biztosítása mellett tudna egyetérteni a támogatással. 
 
 
Harmati László alpolgármester a kérelem támogatását javasolta. A teniszpálya a város 
tulajdonában van, a futballpálya füvesítésénél sem kér senki önerıt a futball klubtól. 20 tonna 
salak leszállítása gazdaságos, mivel a fuvarköltség kevesebb mennyiségnél is ugyanannyiba 
kerül. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı egyetértett az elmondottakkal. A civil szervezet rendben tartja a 
pályát, és amennyiben szükségeltetik, akkor Mezıberény lakosságának a rendelkezésre 
bocsátják. Utólagos elszámolással történjen meg az elszámolás a club részérıl. 
 
 
Csávás István képviselı visszavonta indítványát. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra azzal, hogy utólagos elszámolási kötelezettség áll fenn a club részére. 
 
 
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
234/2008./V.26./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,  a  Mezıberényi Tenisz Club részére      
233 eFt-ot biztosít, utólagos elszámolás mellett,  a teniszpályák felújítási/fenntartási 
munkálatai (salakvásárlás) fedezetére, a 7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások, Végleges 
pénzeszközátadások fejlesztési célra kiadási elıirányzatként, a 2008. évi költségvetése 
Általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
II/7. Történelmi zászlók győjtése (114/2008/II.25./sz. hat.) 
 
 
Papp Zoltán az Oktatási és Kulturális Bizottság szakember tagja az 1848-1849-es történelmi 
zászlókról tájékoztatásként ismertette a rekonstrukciós terveket (melyeket be is mutatott a 
jelenlévık részére) és írásos anyagát. Az elkészített tervek méretarányosan kicsinyített tervek, 
a digitalizációnál a nagyításból eredı minıségromlásokat kompenzálni kell majd. Elsı lépés, 
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hogy a testület elfogadja-e a bemutatott papíralapú terveket, mert ha igen, akkor ennek alapján 
az elıkészítés, megvalósítás megindulhat. A munkára effektív 6 hétre volt szüksége, a 
felvállalás pillanatától máig befejezte a míves két lapot, és megkezdte a háttéranyag kutatást. 
Kért egy árajánlatot a Körös Grafikai Kft.-tıl, utána kell nézni feltétlenül a békéscsabai 
Sziszi-Szita Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-nek, aki szakemberként tanácsot, 
javaslatot tud adni, hogy a megvalósításról, illetve milyen alternatívák között lehet keresni. 
Egyelıre azt szeretné kérni a képviselıtestülettıl, mérlegeljék bölcsen, hogy a bemutatott 
papíralapú tervet elfogadják-e annak érdekében, hogy a késıbbiekben ki lehessen dolgozni a 
szükséges háttéranyagot. Azt tudni kell, hogy akkor válna kompletté a XIX. századi 
történelmi zászlók győjtése, amennyiben a két történelmi zászló beszerzése mellett, 
harmadikként a Békés megyei Nemzetır zászló is beszerzésre kerül. Így a XIX. századi 
események, az ehhez kapcsolódó áldozat, egy komplett mementója lenne az ısöknek, akik a 
haza védelméért küzdöttek a csatatéren, valamint azoknak a nemzetıröknek, akik 
hasonlóképpen életüket, ifjúságukat, vérüket adták a hazáért. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a grafikai terveket tetszetısnek tartotta, a testületnek 
abban kellene dönteni, miként és melyik legyen elkészítve. Korábbi döntés szerint évente egy-
két történelmi zászló beszerzésérıl volt szó, már most három került elıvezetésre. Javasolta 
júniusban tárgyalni a kérdésrıl, további információk birtokában, mivel Csávás képviselı úr a 
megígért árajánlatot nem tudta beadni. 
 
 
Csávás István képviselı ismertette, hogy két árajánlatot kapott, amibıl az egyik egészen 
„emberbaráti” volt, 40 eFt+ÁFA -ehhez hozzátartozik, hogy a zászló anyagát a 
megrendelınek kell megvásárolni, a másik árajánlat 140 eFt-ról szólt. Saját véleménye az, 
hogy olyan 70 eFt alatt nem igazán tudják elkészíteni a zászlót. Írásban be fogja adni az 
ajánlatokat.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, nem lehetne-e kicsinyítettben, magát a 
zászlókat látni, mert így nem igazán lehet elképzelni, hogy néznének ki? 
 
 
Csávás István képviselı válaszként elmondta, lehet próbanyomatot kérni, az szín és méret hő 
lesz, de valamennyi költséget ez is jelent. 
 
 
Papp Zoltán az Oktatási és Kulturális Bizottság szakember tagja elmondta, lehet enyhíteni a 
költségeken úgy is, hogy a 90x90–es kisebb mérető lovassági zászlóhoz alakítani a 
medálformát, hogy az éppen kitöltse, elérje a farkasfogaknak, pártázatnak a rendszerét. 
Tulajdonképpen két film kell ahhoz –nem négy-, hogy a zászlónak a nyomata elkészüljön + a 
színre bontás. Júniusra lehet pontosabb költségek ismeretéhez jutni. 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottsággal együtt úgy döntöttek, hogy ha meg lesz a pontos költségvetése egy-
egy zászló elkészítésének, akkor a következı testületi ülésen tárgyalni lehet arról, hogy egy 
vagy kettı zászló legyen, illetve felvetıdött azóta a harmadik zászló gondolata is. Papp Zoltán 
áldozatos munkáját megköszönték, amit létre hozott a mővész-tanár úr az már önmagában is 
érték, Mezıberény tulajdonában marad.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a következı ülésre az 
Oktatási és Kulturális Bizottság tegye meg költségbecsléssel az elıterjesztést. 
 
  
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
235/2008./V.26./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete köszönetet mond az 1848-as történelmi 
zászlókkal kapcsolatos írásos és szóbeli tájékoztatókért, kéri az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot, hogy a testület 2008. június 30-i ülésére költségbecsléssel terjesszék elı a 
felvázolt lehetıségeket. 
Felelıs: Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
Határidı: júniusi testületi ülés 
 
 
/Valentinyi Károly alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma:  17./ 
 
 
II/8.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a képviselık részérıl. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
236/2008./V.26./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó 

gyermekvédelmi munkáról 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója összefoglalta a 
beszámolójukat a jelenlévık tájékoztatása érdekében. A gyermekjóléti szolgálat kistérségi 
feladatokat lát 1998-tól Kamut, Murony és Bélmegyer településeken. Ez kicsit megnöveli az 
intézményben dolgozók munkáját, mert szakmai hátteret biztosítanak, illetve koordinálják a 
feladatot. A gyermekvédelem területén nagyon sok probléma van, a gyermekvédelmi 
kerekasztalon, gyermekvédelmi konferencián hangzottak el a gyermekvédelemben dolgozó 
szakemberek részérıl, hogy a koordináció, illetve a gyermekvédelmi szakemberek 
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együttmőködése 2-3 év óta jónak mondható, zökkenımentes. A legtöbb problémát a nevelési 
problémák, a szülıi felelısségvállalás hiánya jelenti, amivel nagyon sok esetben küzdenek. A 
szülıi hatékonyság növelése érdekében intézményük folyamatosan programokat szervez, 
országos hírő elıadókat hívnak meg, szülıcsoportot szerveznek, illetve a pszichológus 
óraszámát megnövelték heti 4-rıl, heti 6 órára. Ez annyiban könnyebbség, hogy a szülıkkel is 
tud foglalkozni a pszichológus, szülıi tanácsadást, illetve szakembereiknek konzultációt, 
esetmegbeszélést tud biztosítani. Mőködik a kapcsolatügyelet, amely az elvált szülık és 
gyermekek közötti kapcsolattartást könnyíti. Ez a szolgáltatás is ingyenes. A gyermekvédelem 
munkáját koordinálja a gyermekjóléti szolgálat, a sok probléma ellenére igyekeznek 
hatékonyan mőködni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
beszámoló a teljes mezıberényi gyermekkorosztályt felöleli. Elmondható az, hogy 
Mezıberényben a gyermekvédelmi munka teljes mértékben kialakult, a jelzırendszer jól 
mőködik. A szülıi felelısségvállalás és a személyes példamutatás hiánya az egyik 
legnagyobb probléma. Míg a bölcsıdében, óvodában a szülıkkel a kapcsolattartás napi,  ez, 
ahogy nınek a gyerekek, úgy csökken, sok gyermek magára van hagyva. Köszönetet mondott 
az intézményeknek, a gyámhivatalnak végzett munkájukért. A végrehajtás a fontos, a 
kerekasztalon kialakult úgynevezett ırjárat megvalósítása, a törvényességi lehetıségek 
figyelembevétele. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ebben a munkában úgy vesz részt, 
hogy amikor jelzést kapnak, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban tudják részesíteni az 
arra igen rászorultakat. A szociális iroda végzi a törvény által biztosított ellátásokat. A 
bizottság elfogadásra ajánlja a beszámolót, megköszönve a szakemberek munkáját. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke véleménye szerint is a 
beszámoló igen részletes, mindegyik intézménynél látszik, hogy mekkora hatalmas munka 
van egy-egy ilyen beszámoló mögött. A munka hatékonysága érdekében olyan feladatokat is 
magukra vállalnak, ami nem biztos, hogy pontosan az ı feladatuk lenne. A Városi 
Humánsegítı Szolgálatnál a kezelt problémák száma 5.005 és ebbıl 2008-ra az anyagi, 
megélhetési, lakhatással összefüggı problémák 1128-at tesznek ki, az összes többi családi: 
konfliktusok, a szülık vagy család életvitele, elhanyagolás, stb. Tehát mind-mind olyan 
probléma, ami a szülık olykor felelıtlenségének, felkészületlenségének, és a 
nemtörıdömségének a következménye. Tulajdonképpen ezek a szakemberek, illetve az 
oktatási intézmények vállalják fel azokat a problémákat, amiket sokszor a családnak kellene 
megoldani. Ezek a problémák természetesen kihatással vannak az intézményi nevelésre, és 
már az óvodában is egyre több probléma jelentkezik. Az iskolai és a gimnáziumi 
beszámolókból egyaránt kiderül, hogy nagyon nagyfokú az igazolatlan hiányzás, hogy nagyon 
sokat küszködnek a káros szenvedélyekkel. A problémák hátterében mindig ott található a 
nem megfelelı családi háttér. A megoldások sokszor azért nem tudnak megszületni, akár 
mekkora munkát végeznek ezek a szakemberek, mert nincs megfelelı eszközük. Minduntalan 
az tőnik elıtérbe, hogy nem megfelelı az a jogi háttér, ami esetleg biztosítaná azt, hogy a 
szülıket rá lehessen ébreszteni arra, hogy igen is gyereket vállalni felelısség, kötelesség van a 
gyerekkel kapcsolatosan, és ezeket a kötelességeket nem lehet ráhárítani az oktatási-nevelési 
intézményekre. Az iskolai beszámolóból kiderül, hogy nagyon nagy mértékő az iskolakerülés, 
ezek a gyerekek most már részt vesznek bőncselekményekben, követhetetlen a napi 
tevékenységük. Nyilvánvaló, hogy ez társadalmi jelenség is, éppen ezért arra jutott a 
bizottság, hogy nagyon fontos, hogy az intézmények, a szakemberek egyre szorosabban 
próbáljanak együttmőködni. Határozati javaslattal éltek ennek érdekében. A jogi háttér 
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szabályozatlansága miatt olyan kezdeményezéssel is élt a bizottság, hogy megfelelı 
átdolgozás szükséges. Köszönet illeti a szakemberek áldozatos munkáját. Határozati 
javaslataik elfogadását kérte. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy a bizottság milyen civil szervezetekre 
gondolt a kapcsolatfelvételnél? 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke egy-két gyerekkel 
kapcsolatban álló szervezetet ismertetett. Ilyenek lehetnek a sportkörök, egyházak, Omega 
Egyesület, stb. Felhívással élnének, de természetesen önkéntes a bekapcsolódásuk.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı a rendırség korábbi beszámolóját is idekapcsolódónak tartotta, a 
rendırség is be tudna segíteni azokba a dolgokba, amelyekkel ma már egyre sőrőbben 
szembesülni kell. 

 
 

/Valentinyi Károly alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma:  16 fı./ 
 
 
Csávás István képviselı a gimnáziumnál nagyon nagy problémának tartotta a drog, a 
cigaretta, az italfogyasztást. Ez sajnos társadalmi probléma. Öt napig szülıi felügyelet nélkül 
vannak a diákok, hiányzik a családi háttér. A gyermekvédelmiek, családsegítık, gyámügyesek 
erı felett dolgoznak, azt próbálják helyrehozni, amit a társadalom elrontott, amit a család nem 
tett meg. A pedagógusnak elsısorban nem az lenne a feladata, hogy neveljen, neki az lenne a 
feladata, hogy oktasson, tanítson. A gimnázium programjába felvette a Drogmentes 
Magyarországért mozgalmat, de sajnos a törvényi háttér nem biztosítja, hogy a gyermekek 
épségben, lelki egészségben nevelkedjenek. /Felháborítónak tartotta a magyar költségvetés 
számára felajánlott támogatást a Kendermag Egyesület részérıl./ Nagyon megköszönte a 
szakemberek munkáját, a beszámolót elfogadásra ajánlotta. 

 
 

Több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottsági javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
237/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2007. évi gyermekvédelem 
helyzetérıl és az intézményekben folyó 2007. évi gyermekvédelmi munkáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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238/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a városi gyermekvédelmi munka 
hatékonyabbá tétele érdekében szorosabb együttmőködést javasol a civil szervezetekkel. A 
következı évtıl a gyermekvédelmi beszámolókkal egy idıben civil szervezetektıl is 
tájékoztató legyen kérve arról, hogy hogyan tudnak kapcsolódni a gyermekvédelmi 
munkához. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
239/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a városi gyermekvédelmi munka 
hatékonyabbá tétele érdekében a jogi háttér megfelelı átdolgozást szükségesnek látja. 
Egyetért azzal, hogy a gyermekvédelmi szakemberek összefogva, kerekasztal összehívásával, 
a gyakorlati munka tapasztalatai alapján konkrét javaslatokkal éljenek a törvényhozó 
szakemberek felé.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidı: értelem szerint 
 
/Valentinyi Károly alpolgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 17./ 
 
 
IV./ A gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
 
Fekete József képviselı szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, de a jelenlévık tájékoztatása 
érdekében a fennálló helyzetrıl beszámolt. A telep állapota az uniós elıírásoknak csak 
részben felel meg. A továbbmőködtetéséhez komolyabb beruházás szükséges. Az 
elıterjesztésben igyekeztek valamennyi olyan problémát és lehetıséget megmutatni, ami az 
állati hulladék kezelését és a gyepmesteri feladatok ellátásában az összes nehézséget okozza. 
Három verzió lehetséges: vagy az önkormányzat vállalja a mőködtetést, vagy továbbra is a 
szerzıdött szolgáltatója útján végezteti a feladatot, vagy pedig az új helyzet kialakulásában 
megvizsgálja a közös mőködtetés lehetıségét. Azt azonban látni kell, hogy a feladatok 
elvégezhetısége az új törvényi elıírások miatt nehezebbé válik, az önkormányzat számára 
sem jelentene könnyebbséget a feladat ellátása. Amennyiben az önkormányzat vállalná fel 
újra a feladatot, nyílván megjelenne egy komoly beruházási összeg, és be nem tervezett 
mőködési költségnövekedést is eredményezhetne a város költségvetése számára. Törvényi 
elıírásokhoz, irányelvekhez viszonylag nagy terjedelmő munkaanyag vált szükségessé, ami 
az elıterjesztésben megfogalmazásra is került. Megköszönte a közremőködık segítségét az 
anyag elkészítésében. A testülettıl kérte a beszámoló elfogadását, valamint az 
elıterjesztésben megfogalmazott jövıbeni lehetıségek változatainak átgondolásával és 
megfontolásával hozzák meg a döntést a felkínált határozati javaslatok közül.  
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Felhívta a figyelmet arra, hogy az elıterjesztés mellékleteként becsatolásra került az 
56/2008./IV.25./ FVM rendelet, ami az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségek 
támogatásáról szól.  Számla ellenében vissza lehet téríttetni az állati-hulla költségeket az 
FVM Hivatalnál. Ennek van egy rendszere, nyomtatványa, a falugazdászok segítséget tudnak 
nyújtani. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a két ülés közötti beszámolójában szólt 
arról, hogy Szarvason, a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Tanács és a Békési 
Kistérségi Területfejlesztési Tanács közös ülésén szó esett errıl a problémáról, mert minden 
településen gondot okoz a gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelése, ártalmatlanítása. A 
Békési Kistérség pályázni akar. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı azt tartotta nagy gondnak, hogy kb. 2 éve nincs kijelölve olyan 
hely, ahol biztosítva lenne az átvétel. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kiemelte, hogy a városnak biztosítva van az átvételi hely, 
a Tappe kft. ezt a feladatot elvégzi, tılük kell az igazolást is kérni az átvételrıl. A Tappe Kft. 
köt szerzıdést az ATEV-vel az elszállított mennyiség alapján. Ez ma is mőködı dolog. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja a bizottsága által 
megfogalmazott  javaslatot kérte támogatni a testülettıl. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
240/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a gyepmesteri telep és az állati 
hulladék kezelésérıl, ártalmatlanításáról szóló beszámolót, és az elıterjesztés ismeretében 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy tovább tárgyaljon a Tappe Kft.-vel 
egyeztetések végett a biztonságos és költségtakarékos feladat ellátás érdekében, valamint 
felhatalmazza a kistérségi feladat ellátás lehetıségének vizsgálatával.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V./ Az állattartási rendelet hatályosulásának tapasztalatai (rendeletmódosítás) 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, de a lakosság 
tájékoztatása érdekében egy-két gondolatot kiemelt. Az állattartási rendelet megalkotásánál  
kellı alapossággal körbe lett járva a téma, lakossági fórum is volt, a termelıkkel külön 
egyeztetés is történt, így most csak egy minimális pontosítás szükséges a rendelet 
vonatkozásában. Az állapítható meg, hogy a lakosság követ el folyamatosan mulasztásokat és 
nem a rendeletnek vannak hiányosságai. A módosító javaslatokat ismertette az anyagból, 
amelyek elfogadása a rendelet módosításával meg fog történni. Két konkrét javaslat is 
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érkezett, ezekre határozattal fog megtörténni az intézkedés. Egyik felvetés, hogy a háznál 
tartható kutyák száma ne legyen maximálva a rendeletben, legyen felszabadítva. Az elmúlt 
idıszakban annyi kutyatámadás volt országos szinten, hogy semmiképpen nem javasolta 
ennek a korlátnak a feloldását. Másik felvetés az állattartási övezet változtatására irányult. 
Általános érvényben kell a rendeletet megfogalmazni és alkalmazni, minden egyes kérést, 
javaslatot lakosokra lebontva nem lehet figyelembe venni, ráadásul az övezet meghatározása a 
településfejlesztési tervvel is összefüggésben van. Javasolták, hogy a hivatal és a jegyzı 
hatósági jogkörüknél eljárva, kicsit szigorúbban ellenırizzék az állattartási rendelet betartását. 
Tudva azt, hogy Mezıberény lakosai részére komoly megélhetést jelent az állattartás, azért 
azt is látni kell, hogy az állattartókon kívül még vagy 80%-a a lakosságnak is itt él, akiknek 
viszont más igényeik vannak. Felvetıdött az állathajtással is probléma, Mezıberényben még 
44 tejelı szarvasmarha van, amit egy bizonyos útvonalon terelnek évtizedek óta. Az 
állattartási rendelet tartalmazza, hogy a gazdáknak valamilyen formában a felvezetı utat 
tisztán kell tartani. Ismételten csak az a megoldás, hogy a lakosságnak kellene betartani a 
rendeletet.  A munka elkészítésében segítségére volt a jegyzı és a városgazda, köszönet 
nekik.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az állattartási rendelet megalkotását hasznosnak tartotta, 
mert azok, akik valóban állattartásból kívánnak megélni, nagy része megértette azt a 
problémát, hogy az állattartást valahol a településen kívül próbálja megvalósítani. Több 
állattartó élt is ezzel. Olyanok is vannak, akik erre nem igen fordítottak hangsúlyt, velük 
szemben kellene valamilyen formában szigorúbban eljárni. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
bizottsága által javasoltak, amelyek a napirend elıadója által elmondottakat támasztja alá. Aki 
az együttélés szabályait nem képes betartani, azzal szemben a testületnek meg kell teremtenie 
annak a feltételét, hogy hatósági jogkör által biztosítva legyen a rendelet végrehajtása és 
annak ellenırzése. 
 
 
Wagner Márton képviselı felhívta a figyelmet, hogy már az elıdök is mezıgazdaságból élı 
emberek voltak, ma is sokan csak ezt tudják végezni. Ma már a városon kívül nincsenek olyan 
épületek, ahova az összes „kényszerbıl” vállalkozó ki tudna települni. Azok az állattartók, 
akik nem okoznak gondot a lakosoknak, megfelelı körülményeket teremtenek arra, hogy 
tudják nevelni az állatokat, velük szemben nem kellene túl drasztikusan eljárni. Így is sok 
munkanélküli van, az intézkedésekkel ne legyen ezek száma növelve. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszönetet mondott az anyag összeállításáért. Szavazásra 
bocsátotta a beszámoló elfogadását, és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által 
megfogalmazott javaslatát. 
 
 
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Wagner Márton/ mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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241/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az állattartási rendelet 
hatályosulásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Wagner Márton/ mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
242/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Dr. Baji Mihály jegyzıt, 
hogy vizsgálja meg az önkormányzati rendeletek betartásának fokozottabb ellenırzése, 
valamint a megsértıivel szembeni fokozottabb fellépés lehetıségét. A testület az állattartási 
rendelet hatályosulásához nem támogatja: 
− Králik Mária mezıberényi lakos Orlai u. 5. és 6. szám alatti ingatlan I. állattartási 

övezetbe sorolásával kapcsolatos kezdeményezését, 
− Balogh Tünde, Mezıberény Gyóni G. u. 16. sz. alatti lakos, valamint 38 további 

mezıberényi lakos által beadott kezdeményezést, a tartható ebek létszámának 
korlátozásáról szóló rendelkezés eltörlését. 

Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette a rendelet módosítását az írásos elıterjesztés szerint, melyet 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megalkotásra javasolt. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
15/2008. (V.27.) számú rendelete 

 
az állatok tartásáról szóló 49/2005. (XI. 28.) számú rendelet 

 (a továbbiakban: R.) módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
IV. napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló, többször módosított 

14/1997./IV.21./MÖK  sz. rendelet módosítása 
 
 
Rauné Kovács Magdolna aljegyzı ismertette, hogy a rendelet módosítására a szociális 
ellátásokról szóló törvény módosulása miatt volt szükség. Módosult a szociális törvény 
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szerint, hogy a jövedelem igazolására a megelızı 1 hónapot kell figyelembe venni, az 
önkormányzat által biztosított méltányossági eljárásban pedig marad a 3 hónapos 
jövedelemigazolási tétel. A tavalyi évben vizitdíj és korházi napidíj került bevezetésre, ami a 
népszavazással megszőnt, a helyi rendelettel követni kell. A hatályukat vesztı rendelkezések 
is keresztül lettek vezetve. A rendeletmódosítást az érintett bizottságok támogatták. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
    16/2008. (V.27.) számú rendelete 

 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997. (IV. 21.) számú rendelet  

(a továbbiakban: R.) módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
VI/2. Gyermekek nyári étkeztetése 
 
 
Rauné Kovács Magdolna aljegyzı elıadta, hogy harmadik éve van lehetıség a gyermekek 
nyári étkeztetésére. Mezıberény 256 gyermek - 10 év alatti, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülık- részére nyújthat napi egyszeri étkezést. Annak bruttó összege 
350 Ft/ebéd. A Szociális Iroda és az iskola segítségével lesznek kijelölve a gyermekek. A 
gimnázium konyháján keresztül történik az étkeztetés, ahol közbeszerzés alá esik az 
étkeztetés, de a felmelegíthetı étel nem szerepel benne, így kérték, hogy eltérhessenek a 
közbeszerzéstıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
243/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
gyermekek nyári étkeztetésére a felmelegíthetı ételek beszerzése során a rendeletben 
meghatározott bruttó 350 Ft/ ebéd, összesen 2.688.000 Ft összegben a közbeszerzéstıl  az 
egyszeri cél szerinti támogatás felhasználása során eltérjen a Petıfi Sándor Gimnázium 
Közétkeztetési Központja.  
Felelıs: aljegyzı, és a PSG igazgatója 
Határidı: 2008. augusztus 31. a lebonyolításra 
 
 
VI/3. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 20/2006./V.29./MÖK sz. rendelet 

módosítása 
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Rauné Kovács Magdolna aljegyzı kifejtette, hogy az inflációhoz igazodva szükséges volt 
javasolni, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak legyen nagyobb kerete, rendkívüli 
esetekben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtására. Ismertette a rendelet-tervezetet, 
melyet az érintett bizottságok támogattak. 
  
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
    17/2008. (V.27.) számú rendelete 

 
                   a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet  

(a továbbiakban: R.) módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
VI/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

8/1996./IV.22./MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 
megalkotása 

 
 
Rauné Kovács Magdolna aljegyzı közölte, hogy új rendeletalkotás szükséges a sok 
jogszabályi változás miatt. Nagyon lényeges változás, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások –étkeztetés, házi segítségnyújtás, bentlakásos intézménybe való felvétel- 
nyújtásának rendje lényegesen megváltozott. Szociális rászorultságot szükséges vizsgálni. 
Lényeges változás az is, hogy eddig, ha beutalás történt a szociális otthonokba, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság volt erre felhatalmazva. Mivel az orvos-szakértıi bizottság vizsgálata 
igen elhúzódó a napi gondozási szükséglet megállapítása kapcsán, a szociális bizottság pedig 
havonta egyszer ülésezik, az állami normatíva pedig a bent lévı lakosok szerint van adva, 
ezért szükségessé vált, hogy az intézményvezetı intézkedése alapozza meg a felvételt. 
Természetesen a bizottság felé folyamatosan jelenteni kell az intézménynek, miként áll a 
felvétel. Jelenleg is több mint 10 üres hely van. Módosítási javaslattal élt a Szociális és 
Egészségügyi, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a rendelet-tervezet 
megtárgyalása során, kérik a javaslatokat eredeti elıterjesztésként kezelni. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelete 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
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VI/5. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének és Házirendjének jóváhagyása 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója a házirend 
módosítással kapcsolatban tett kiegészítést. A házirend az idısek otthonának az életét 
irányítja, fontos dokumentum, amit a képviselıtestületnek kell jóváhagyni. A módosítására 
azért került sor, mert sok mindenben változott a szociális törvény. A házirendet megtárgyalta 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a két otthonnak az érdekképviseleti fóruma, 
és a javaslataik beépítésre kerültek az eredeti dokumentumba. Ismertette az újólag beküldött 
módosításokat, amelyek szintén beépítésre kerültek a házrendbe. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az intézményi 
SZMSZ-hez  tett módosító javaslatokat az írásos bizottsági kiegészítés szerint. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy átruházhatók-e a szociális otthoni 
felvételek az intézményvezetıre? 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke igen választ adott. A 
szociális törvény úgy szabja meg, hogy teheti az intézményvezetı is, illetve a bizottság. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a módosításokkal értve bocsátotta szavazásra az SZMSZ 
és Házirend elfogadását. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
244/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat fenntartója, az intézmény Szervezeti Mőködési Szabályzatát  jóváhagyja. 
Felelıs: Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
245/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat fenntartója, az intézmény Házirendjét jóváhagyja. 
Felelıs: Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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VI/6. Az OPS. Kulturális Központ könyvtári állománya teljes körő ellenırzéséhez készült 
ütemterv fenntartói jóváhagyása 

 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
kulturális központ megbízott igazgatója kéri, hogy a könyvtári állomány ellenırzésére készült 
ütemtervüket hagyja jóvá a képviselıtestület. Júliusban teljes egészében a könyvtár zárva 
tartana. Az Oktatási és Kulturális Bizottság véleménye szerint kellene egy állásfoglalást, 
szakvéleményt kérni a könyvtár zárva tartásával kapcsolatosan a Békés Megyei Könyvtár és 
Humánszolgáltató Centrum szakembereitıl a szükséges jogszabályok közös értelmezésével. 
Az állásfoglalás ismeretében és az igazgató úrral való további egyeztetések után javasolják 
dönteni az ütemtervrıl. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester aggályosnak tartotta, hogy egyáltalán testületi hatáskör-e az 
intézmény leltározási idejének meghatározása. Az kérdés lehet, hogy 1 hónapra bezárjon-e 
könyvtár. Kompromisszumos megoldás lehet, ha napi pár órát tart csak zárva a könyvtár. 
Támogatandónak tartotta, hogy következı ülésen legyen döntés. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
246/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az OPS. Kulturális Központ könyvtári 
állománya teljes körő ellenırzéséhez készült ütemterv átdolgozását kéri a következı ülésre, a 
döntés meghozatala érdekében. 
Felelıs: Fábián Zsolt OPSKK. mb. igazgatója 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/7. Az OPS. Kulturális Központ intézményegységeinek júliusi zárva tartása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az intézmény 
kérelmét, melyet bizottsága nem támogatott. Az intézmény összevonásnál olyan kívánalom is 
megfogalmazódott, hogy lehetıleg nyári idıszakban, amikor a gyerekeknek több 
szabadidejük van, ne legyen az intézmény teljes egészében zárva. Határozati javaslatukat 
kérte a testülettıl elfogadni. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
247/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az OPSKK 3 intézményegységének 
egyidejő, júliusi, egyöntető zárva tartását nem támogatja. A zárva tartást úgy kívánja 
módosítani, hogy egy-egy intézményegység folyamatosan a látogatók rendelkezésére álljon, 
nevezetesen július hónapban a könyvtári egység, a közmővelıdési egység és a muzeális 
győjtemény zárva tartása mellett. 
Felelıs: Fábián Zsolt OPSKK. mb. igazgatója 
Határidı: értelem szerint 
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VI/8. Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása 
 
 
Rauné Kovács Magdolna aljegyzı elıadta, hogy a gimnázium kérte az alapító okiratának 
módosítását. Január 1-tıl megváltoztak a TEÁOR számok, illetve a feladat meghatározásnak a 
technikája. Változott a száma az Arany János tehetséggondozó programnak. A határozati 
javaslatot módosítva ismertette, egységes szerkezetbe foglalva legyen meghatározva az 
alapító okirat, megjelenjen, hogy nem új alapítású intézményrıl van szó. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a módosított javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
248/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Petıfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratát a jegyzıkönyvhöz csatoltak szerint 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalva határozza meg. A határozatban foglaltak 2008. 
január 1-tıl érvényesek.  
Felelıs: Szilágyi Tibor PSG igazgatója 
Határidı: azonnal  
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
VI/9. Petıfi Sándor Gimnáziumban osztályok indítása 2008/2009-es tanévben. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, a gimnázium arra kért engedélyt a fenntartótól, hogy a 
maximális osztálylétszám 20%-al történı átlépését az Oktatási Hivatalban 
kezdeményezhessék. Pontos számadatok még nem állnak rendelkezésre, júniusban a 
beiratkozások után lehet megtudni, mennyi lesz a létszám. Erre a kérdésre vissza kell térni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kiegészítésként közölte, a gimnázium négy osztályt 
szeretne indítani, ebbıl a kéttannyelvő osztályok száma kérdéses. 43 tanuló jelentkezett, 21, 
22 jutna egy-egy osztályba, de ha ebbıl még lemorzsolódnak, akkor legyen lehetıség arra, 
hogy 35 gyermek esetén egy osztály indulhasson. 
 
 
Szilágyi Tibor a gimnázium igazgatója tájékoztatásként elmondta, hogy a gyıri felvételi 
központ információja szerint 43 diáknak a beiratkozása várható. Az iskolában a jelentkezettek 
mindegyikének szeretnék a felvételt biztosítani. Ez két módon lehetséges, vagy két 
átlaglétszám alatti, osztályindítással, illetve a késıbbiekben, ha a létszám úgy alakul, akkor a 
két osztálynak az összevonásával, vagy pedig egy maximális létszámot túllépı létszámú 
osztálynak a beindításával. Ennek elindításához szükséges az OKÉV engedély. Az Oktatási és 
Kulturális Bizottság ülésén is azt javasolta, hogy ezt az engedélyt kérje meg a testület arra az 
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esetre, ha egy nagy létszámú osztályt kell indítani. Az átlaglétszám alatti indíthatósághoz nem 
szükséges ilyen engedély, ezt a képviselıtestület döntheti el a júniusi testületi ülésen. A 
beiskolázásnál 61 fı nyert felvételt, ebbıl sajnos 18 visszalépés történt. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester nem tartotta elhanyagolhatónak, hogy ez a kis létszámú 
állapot el fogja kísérni öt éven át a gimnáziumot, ez kihatással van a gimnáziumi férıhelyekre 
is, ezen keresztül az oktatási normatíva és a kollégiumi férıhely finanszírozására. Ez 
rendkívül kellemetlenül érinti az önkormányzatot. Az igazgató úr a pályázatában leadott 
bizonyos stratégiai elképzeléseket arról, miként lehetne a létszámot stabilizálni. A 
pedagógusoknak is meg kellene küzdeni azért, hogy reklámhordozók legyenek. A 
menedzsmentnek le kellene valamit tenni az önkormányzat asztalára a hogyan továbbról, 
mondjuk az augusztusi-szeptemberi testületi ülésre az oktatási bizottsághoz. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett az elmondottakkal, a gimnázium sorsáról van 
szó, nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a beiskolázásra a jövıt illetıen. 
 
 
Szilágyi Tibor a gimnázium igazgatója tudatta, hogy intézménye a júniusi testületi ülésre 
szeretne már pedagógiai programot érintı változtatásokat, elképzeléseket beterjeszteni, azért 
is, hogy a szeptemberi kezdésnél a beiskolázáshoz a jogi háttere is meglegyen annak a 
munkának, amit végezni szeretnének, ahogy a  jövıt elképzelik. Egyetért azzal, hogy a 
tantestületnek kell a reklámhordozónak lenni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért arról,  hogy a testület támogatja a Petıfi 
Sándor Gimnázium kérelmét, a maximális létszámtól való eltérés engedélyeztetése érdekében, 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata szerint. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
249/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Petıfi Sándor Gimnázium kérelmét 
támogatja a maximális létszámtól való eltérés engedélyeztetése érdekében, egyben kéri az 
intézmény igazgatóját az ehhez szükséges adatok és dokumentumok megküldésére. Az induló 
osztályok számáról a képviselı-testület a gimnáziumi beiratkozások után, a júniusi testületi 
ülésen dönt. 
Felelıs: Szilágyi Tibor PSG igazgatója 
Határidı: értelem szerint; júniusi testületi ülés 
 
 
VI/10. Körösök Völgye Akciócsoport részére nyilatkozattétel 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot, 
melynek megszavazásával a testület hozzájárul, mint alapító tag, hogy a Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság létrejöjjön, vállalva az egyszeri hozzájárulási díj, 10.0000 Ft, 
megfizetését. Amennyiben az akciócsoport elfogadást nyer, olyan 1,7 milliárd Ft kerettel 
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gazdálkodhat, remélhetıleg elınyeit ki tudja használni az önkormányzat is. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
250/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Körösök Völgye 
Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság létrehozásához szükséges adatokat, 
nyilatkozatokat megküldi, valamint a rá esı üzletrész ellenértékét biztosítja a Körösök Völgye 
Akciócsoport részére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/11. „Kölcsey” Garázsszövetkezet kérelme 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a kérelmet. A 
garázsszövetkezet 250 eFt önrészt ajánlott fel az útfelújításához, ezt a bizottság kevésnek 
ítélte meg. Határozati javaslatuk támogatását kérte. 
 
 
Csávás István képviselı kiemelte, hogy ezeket az utakat nem csak a garázsok tulajdonosai 
használják, másokat is be kellene vonni az útfelújítási programba. Pl.: a víztoronyhoz 
tehergépkocsival is közlekednek, akik az internet antennákat felszerelték, valamint 
garázsbérlık is vannak. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint is, a garázsok elıtti terület közterület is, 
sokan járnak rajta.  A felújítást jogosnak tartotta, megoldásként talán útalap készítés elsı 
megoldásként elég lenne. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát támogatandónak 
tartotta. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. Megjegyezte, hogy egyeseknek azon a területen van két garázsuk is, ezeket bérbe 
adják. Rá kellene áldozni az útjavításra is a pénzt. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
251/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Cservenák Pál 
Miklós polgármester folytasson további tárgyalásokat a „Kölcsey Garázsszövetkezet” 
képviselıivel, a garázsok mellett lévı utak felújításáról, a hozzájárulás mértékérıl, majd 
annak sikeressége esetén a soron következı Képviselı-testületi ülésre kerüljön az 
elıterjesztés benyújtásra. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós   
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VI/12. „Leg a láb” A. M. Intézmény támogatás kérése gyermekek táboroztatásához 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette a kérelmet. 
Bizottsága nem javasolta a támogatás biztosítását, az arra rászoruló családok segítséget a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságtól kérhetnek, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási 
keret terhére.  
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, bizottsága is 
tárgyalta a kérést. Nem tudták támogatni, mert nincs a bizottságnak erre kerete, a városi 
rendezvényekre február 28-ig kellett volna pályázni, itt ráadásul nem is Mezıberényben kerül 
megrendezésre a tábor. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottsággal együtt fogalmazták meg a 
javaslatot az intézmény felé. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
252/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Leg a láb” Alapfokú  
Mővészetoktatási Intézmény gyermekek néptánc táboroztatásához (2008. június 22-27.) 
támogatást nem tud nyújtani, viszont felhívja az intézmény figyelmét arra, hogy az arra 
rászoruló családok segítséget a Szociális és Egészségügyi Bizottságtól kérhetnek, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatási keret terhére.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós   
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/13. Esélyegyenlıségi programok végrehajtásának támogatására pályázat 
 
 
Öreg István az általános iskola igazgatója ismertette a pályázati kiírást az esélyegyenlıségi 
programok végrehajtására. Szükségesnek tartaná a részvételt, hiszen köztudott, hogy a 
városban a 40%-ot meghaladja a hátrányos helyzető tanulók száma. Folyamatban van a 
közoktatási, és majd következik a városi esélyegyenlıségi helyzetelemzés, akció terv 
elkészítése, amit minisztériumi szakértı jóváhagyásával lehet elfogadni. Az ebben 
foglaltaknak a végrehajtására lehet pályázni a fenntartó önkormányzatoknak. Óvoda, általános 
iskola, illetve középiskola pályázhat. Úgy gondolja, hogy egy közös pályázatot kellene 
beadni, megnézni azokat a területeket, hogy az egyes nevelési-oktatási intézmények mely 
területen tudnak belépni ebbe a pályázatba. A pályázat egyébként 100%-os támogatottságú, 
minimum 15 mill.Ft,  maximum 100mill.Ft összeg nyerhetı el, a beadási határideje május 20-
tól szeptember közepéig folyamatosan történik. Kérik, hogy az önkormányzat vegyen részt 
ezen a pályázaton. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester támogatandónak tartotta a pályázat benyújtását, az 
iskoláknak ezt a bélmegyeri önkormányzattól is meg kell kérnie. 
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
253/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében megjelent (TAMOP-3.3.2./08/2) Esélyegyenlıségi 
programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázaton részt vesz, kiemelt célként 
meghatározva a szegregáció iskolák közötti és iskolán belüli csökkentése óvodára, általános 
és középiskolára vonatkozóan. A pályázat beadási határideje: 2008. május 20-tól szeptember 
30-ig. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetık 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
VI/14. Átcsoportosítás –Közszolgáltató Intézmény riasztórendszerének szerelése 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette a 
fedezetbiztosítás indokát az írásos elıterjesztés szerint. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javasolta az átcsoportosítás elfogadását. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
254/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül, 
   Felhalmozási kiadások – A Városi Közszolgáltató Intézmény 
   elhelyezésére szolgáló Békési út 17. sz. alatti irodahelyiségek 
   riasztórendszerének szerelése, telefon, informatikai hálózatának építése 
   elıirányzatát megemeli                                                                                             763 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát     csökkenti „-”763 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/15.Átcsoportosítás -városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 2008. évi támogatása 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje elmondta, hogy három 
határozati javaslat került elıterjesztésre, az átcsoportosításokkal a megfelelı jogcímeken 
kerülnek biztosításra az intézmények és a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a 
támogatási összegek. 
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Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
255/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatát 
              (mőködési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok))                                       csökkenti „-”130 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási elıirányzatát                                                                             130 eFt-tal 
                 - VIII. Nemzetközi matematika verseny                           130 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
256/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatát 
              (mőködési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények))  csökkenti „-”1.059 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási elıirányzatát                                                                             215 eFt-tal 
                 - VI. Népdaléneklési verseny sajátos nev. igényő tanulóknak     20 eFt 
                 - IX. Egészségnevelési nap                                                          60 eFt 
                 - Kulturális napok 2008. Tanulmányi verseny                             70 eFt 
                 - Kulturális napok 2008. Rajzpályázat                                         30 eFt 
                 - Kulturális napok 2008. Városismereti vetélkedı                       35 eFt 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium dologi kiadási elıirányzatát                                    40 eFt-tal 
                 - Magyarnak lenni: tudományos elıadás                                      40 eFt 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási elıirányzatát              654 eFt-tal 
                 - Tanulmány: Mezıberényi honvédek és nemzetırök 1848-49  150 eFt 
                 - Kézmőves mőhely                                                                      40 eFt 
                 - Orgona hangversenyek a II. Evangélikus templomban             60 eFt 
                 - Hímes tojás kiállítás és ünnepi játszóház                                 100 eFt 
                 - Petıfi versmondó verseny                                                          15 eFt 
                 - Városi gyermeknap                                                                     90 eFt 
                 - Amerika ıslakóinak bemutatása                                               100 eFt 
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                 - Magyar népmese napján: Mesetarisznya (közös mesélés)         20 eFt 
                 - Orlai napok: Könyvtári napok                                                    45 eFt 
                 - Magyar kultúra napja 2009. jan. 22.                                           24 eFt 
                 - Kazinczy szép magyar beszéd verseny                                       10 eFt 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
            dologi kiadási elıirányzatát                                                                            100 eFt-tal 
                 - 3 elıadás gyermekek veszélyeztetettsége                                   55 eFt 
                 - Idısek karácsonya                                                                       45 eFt 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                dologi kiadási elıirányzatát                                                                           30 eFt-tal 
                - Roma majális (kulturális rendezvény)                                         15 eFt 
                - Karácsonyi rendezvény                                                               15 eFt 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat 
                dologi kiadási elıirányzatát                                                                           20 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi elsı osztályosok tábora                                20 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
257/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiad.: Támogatásértékő kiadás Mőködési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása – kiadási elıirányzatát                                     megemeli 50 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatát                             30 eFt-tal 
                Támogatásértékő bevétel (Mőködési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Roma majális (kulturális rendezvény)              15 eFt 
                - Karácsonyi rendezvény                                     15 eFt 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatát                        20 eFt-tal 
                Támogatásértékő bevétel (Mőködési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi elsı osztályosok tábora     20 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/16. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Békés Megyei Vízmővek Zrt. részérıl érkezett levelet 
ismertetette. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. a kezelésében lévı Hısök útja és Kölcsey utca 
keresztezıdésében található víztoronyra, rádió-telefonantennát és tartozékait akar telepíteni a 
Magyar Telefon Nyrt. A Vízmővek által elıírt szigorú feltételek mellett valósulhat meg a 
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telepítés, és a gyakorlat az, hogy 50-50%-ban osztódik a bérleti díj az önkormányzat és a 
kezelı között. A bérleti szerzıdés május 8-án megkötésre került, ehhez kéri a Zrt. a testület 
utólagos hozzájárulását. 450 eFt +ÁFA összeg illeti meg az önkormányzatot évente. A díj 
egyösszegő befizetése minden év április 30-ig esedékes az önkormányzat számlájára. A 
bérleti díj évente a KSH által, a tárgyévet megelızı évre vonatkozóan megállapított 
fogyasztói árindex alapján emelkedik.  
 
 
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
258/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Magyar Telefon Nyrt. és a Békés megyei Vízmővek Zrt. között, 2008. 
május 8-án megkötött megállapodás értelmében –az önkormányzat tulajdonában lévı 
víztornyon elhelyezett bázisállomás létesítésérıl a bérleti szerzıdés megkötéséhez az 
önkormányzat nevében utólagos hozzájárulását adja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: 
június 30. Közmeghallgatás keretében kerül elıvezetésre az orvosi ellátás helyzete és a 
közlekedési koncepció. Napirendek: 1./ Beszámoló Mezıberény egészségügyi ellátásáról és 
az orvosi ügyelet helyzetérıl 2./ Közlekedési koncepció elıterjesztése. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívüli ülés összehívása lehetséges, Két téma indokolhatja: 
OPS Kulturális központ igazgatói, valamint az aljegyzıi pályázat beadási határideje lejár.  
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet, a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat. 
 
 

kmf. 
 
  

           Cservenák Pál Miklós                                                          Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
 
              Barna Márton                                                                     Fekete József   
                  képviselı                                                                           képviselı  
               jkv.hitelesítı                                                                      jkv.hitelesítı      
 
 
 


