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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. március 31-én megtartott 
ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye:  Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Valentinyi 

Károly alpolgármester, Babinszki Szilárd,  Barna Márton,  Debreczeni Gábor, 
Fekete József, Halász Ferenc,  Hoffmann Dániel, Lestyán Ádám, Litvai György, 
Onody Gyuláné,   Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton 
képviselık. 

  
Távol maradt képviselık: Csávás István és Kovács Lászlóné /távolmaradásuk okát bejelentették/ és 

Balta Ádámné.                
 
 
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 Valentinyi Károly alpolgármestert és Fekete József képviselıt.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta 
annak elfogadását annyi módosítással, hogy a zárt ülésen még egyéb bejelentés is megtárgyalásra 
kerüljön. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
129/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja 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 139/2006./III.31./sz., 198/2007./V.22./sz., 
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432/2007./X.29./sz., 344/2007./VIII.27./sz., 435/2007./X.29./sz., 436/2007./X.29./sz., 
449/2007./X.29./sz., 467/2007./XI.12./sz., 514/2007./XI.26./sz., 529/2007./XII.17./sz., 
530/2007./XII.17./sz., 531/2007./XII.17./sz., 532/2007./XII.17./sz., 533/2007./XII.17./sz., 
534/2007./XII.17./sz., 535/2007./XII.17./sz., 536/2007./XII.17./sz., 537/2007./XII.17./sz., 
538/2007./XII.17./sz., 539/2007./XII.17./sz., 540/2007./XII.17./sz., 541/2007./XII.17./sz., 
542/2007./XII.17./sz., 543/2007./XII.17./sz., 544/2007./XII.17./sz., 545/2007./XII.17./sz., 
546/2007./XII.17./sz., 547/2007./XII.17./sz., 5/2008./I.28./sz., 11/2008./I.28./sz., 
16/2008.(I.28.)sz., 17/2008./I.28./sz., 18/2008./I.28./sz., 19/2008./I.28./sz., 20/2008./I.28./sz., 
21/2008./I.28./sz., 22/2008./I.28./sz., 23/2008./I.28./sz., 24/2008./I.28./sz., 25/2008./I.28./sz., 
26/2008./I.28./sz., 27/2008./I.28./sz., 28/2008./I.28./sz., 29/2008./I.28./sz., 30/2008./I.28./sz., 
31/2008./I.28./sz., 32/2008./I.28./sz., 33/2008./I.28./sz., 34/2008./I.28./sz., 35/2008./I.28./sz., 
36/2008./I.28./sz., 37/2008./I.28./sz.,  38/2008./I.28./sz., 44/2008./I.28./sz., 
60/2008./I.28./sz., 72/2008./I.28./sz., 68/2008./I.28./sz., 69/2008./I.28./sz., 73/2008./I.28./sz., 
90/2008./II.25./sz., 93/2008./II.25./sz., 101/2008./II.25./sz., 108/2008./II.25./sz., 
109/2008./II.25./sz., 110/2008./II.25./sz., 115/2008./II.25./sz., 118/2008./II.25./sz., 
119/2007./II.25./sz., 120/2008./II.25./sz., 123/2008./II.25./sz., 125/2008./II.25./sz., 
126/2008./II.25./sz., 553/2007.XII.17./sz., 7/2008./I.28./sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról. 

2/2. Beszámoló a 95/2008.(II.25.)sz. határozat végrehajtásáról /Körösi Mihály tanulmánya 
(Mezıberényi honvédek)/ 

2/3. Beszámoló a 367/2007.(IX.24.)sz. határozat végrehajtásáról /a városi sportrendelet 3. sz. 
mellékletének módosítása/    -rendelet módosítás 

2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
       - önkormányzati támogatások elosztása -városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 

 - a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott döntések  
3./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
4./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
5./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
6./ Az Önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata   -rendelet módosítás 
     - A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének megállapítása   -határozat 
7./ Bejelentések 

7/1.  Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
7/2.  Az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 3/2007./II.20./sz. rendelet módosítása 
7/3.  Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008./II.26./ sz. rendelet kiegészítése 
7/4. A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2008. évi mőködtetéséhez, fejlesztéséhez 

támogatás biztosítása 
7/5.  Pályázati lehetıség a Bölcsıdei férıhelyek számának fejlesztésére. 
7/6.  Csatlakozási lehetıség a Hagyományok Útja kulturális és turisztikai útvonalak létrehozása 

és mőködtetése projekthez 
7/7.  Pedagógusok Szakszervezetének levele 
7/8.  Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanrészek állami tulajdonba adása.  
7/9.  A megyei képviselı-testület kihelyezett bizottsági ülése 
7/10. Közlekedésbiztonsági pályázat 
7/11. Helyi védelem alatt álló épületek pályázat kiírása   
7/12. Támogatási igény benyújtása a 8/2008.(III.20.) OKM rendelet alapján az alapfokú 

mővészetoktatási intézmények támogatására 
8. / Zárt ülés 

8/1. Az OPSKK-ban mőködı Nana kávézóval kapcsolatos levelek 
8/2. A Szabó Á. u. Mátyás kir. u sarkán lévı közterület bérleti ügye 
8/3.  A Kálmán-Fürdı hidrofor tartályának cseréje 
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8/4. Egyéb bejelentés 
 

 
1./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette a 2008. február 25-i zárt testületi ülésen hozott határozatokat a 
nyilvánosság tájékoztatása érdekében. 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
130/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. február 25-i zárt testületi ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette írásos beszámolóját a jelenlévık és Kábel TV. nézık 
tájékoztatása érdekében. Továbbiakban elmondta még: 
� A mai zárt ülésen megtárgyalja a testület a K&H Banknál kialakult pénzfelvétellel kapcsolatos 

problémákat. Mint a beszámolóban leírta, a bank mivel nem tudta a márciusi adóbefizetésekkor 
az általa tett vállalást teljesíteni, 1,5 millió Ft támogatást ad az önkormányzatnak, és kéri, hogy 
a szeptemberi befizetéseknél is ideiglenes pénzfelvételi helyet biztosítson a hivatal. Azért azt is 
tudni kell, hogy aki nem akart sorban állni, ki tudta kerülni, mert az emberek nagyobb része 
bankszámlával rendelkezik, onnan teljesíteni lehet a befizetéseket, csak a mezıberényi 
adófizetık nincsenek még felkészülve erre a technikára. 

� Gyomaendrıdön LEADER akciócsoportok ülésén tájékoztatás hangzott el a csoportok 
megalakulásáról, mőködésérıl. A LEADER csoport a falufejlesztés témakörével foglalkozik. 
Mezıberény azért lehet ennek a csoportnak a tagja, mert 100 fı/km2 alatt van a lakosságszám. 
Április elején Mezıberényben lesz győlés tartva, ide civil szervezetek, vállalkozók meg lesznek 
híva. A „Helyi védelem alatt álló épületek” címő pályázati kiírást meghirdeti mai ülésen a 
képviselı-testület, a biztosítható támogatáson túl az épített örökség helyi értékeinek védelmére a 
LEADER akciócsoporton keresztül is lehetne pénzt nyerni, jó lenne ha minél többen 
pályáznának. 

� A strandon jó ütemben halad az „öregek medencéjének” munkálatai, van remény arra, hogy a 
május 15-i átadási határidı tartható legyen. 

� A Károlyi és Társa Kft. megkezdte a Városháza mögötti, Békési úti önkormányzati lakások 
belsı udvarának alakítását, valamint az általa megvásárolt területen a garázsok építését. A 
Városháza épületének udvari részén pedig jövıhéten elkezdıdnek az ablakcserék. 

 
 
Valentinyi Károly alpolgármester kérte, hogy a DUPLEX Kft. által elkészített, a Gyomai úttól a 
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Polgármesteri Hivatalig húzódó rész belterületi vízrendezésének vízjogi engedélyes tervét vegye 
figyelembe a Körös Road Kft. a városközpont járda és térburkolati tervének elkészítésekor. 
Tájékoztatásként elmondta még, hogy a Békés Drén Kft. ügyvezetıjével személyesen tárgyalt, a 
vízjogi létesítési engedélyt átvizsgálták, annak alapján a Kft. átszámolta a csapadékvíz elvezetési 
terv költségeit, így  az önkormányzat részére egy lényegesen kedvezıbb árfekvés alakult ki.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy az átszámolt összeg , a 286.292.652 Ft, még 
mindig felette van annak a résznek ami az önkormányzat rendelkezésére áll, de vállalható lehet a 
többlet, amennyiben a közbeszerzés során nem sikerül a fejlesztést a biztosított összegbıl 
megvalósítani.  
Az önkormányzat a városközpont rehabilitációjával kapcsolatban szeretné a Gyomai úttól -a 
jelzılámpás csomóponttól- a körforgalomig a Fı utcának,  a Gyomai úttól a Kossuth térig az Eötvös 
utcának,  a SPAR  Áruház elıtti területnek, valamint a Városháza környékének  a  viacoloros úttal 
való ellátását megvalósítani. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának tudomásul vételét. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
131/2008./III.31./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 139/2006./III.31./sz., 198/2007./V.22./sz., 

432/2007./X.29./sz., 344/2007./VIII.27./sz., 435/2007./X.29./sz., 436/2007./X.29./sz., 
449/2007./X.29./sz., 467/2007./XI.12./sz., 514/2007./XI.26./sz., 529/2007./XII.17./sz., 
530/2007./XII.17./sz., 531/2007./XII.17./sz., 532/2007./XII.17./sz., 533/2007./XII.17./sz., 
534/2007./XII.17./sz., 535/2007./XII.17./sz., 536/2007./XII.17./sz., 537/2007./XII.17./sz., 
538/2007./XII.17./sz., 539/2007./XII.17./sz., 540/2007./XII.17./sz., 541/2007./XII.17./sz., 
542/2007./XII.17./sz., 543/2007./XII.17./sz., 544/2007./XII.17./sz., 545/2007./XII.17./sz., 
546/2007./XII.17./sz., 547/2007./XII.17./sz., 5/2008./I.28./sz., 11/2008./I.28./sz., 
16/2008.(I.28.)sz., 17/2008./I.28./sz., 18/2008./I.28./sz., 19/2008./I.28./sz., 20/2008./I.28./sz., 
21/2008./I.28./sz., 22/2008./I.28./sz., 23/2008./I.28./sz., 24/2008./I.28./sz., 25/2008./I.28./sz., 
26/2008./I.28./sz., 27/2008./I.28./sz., 28/2008./I.28./sz., 29/2008./I.28./sz., 30/2008./I.28./sz., 
31/2008./I.28./sz., 32/2008./I.28./sz., 33/2008./I.28./sz., 34/2008./I.28./sz., 35/2008./I.28./sz., 
36/2008./I.28./sz., 37/2008./I.28./sz.,  38/2008./I.28./sz., 44/2008./I.28./sz., 60/2008./I.28./sz., 
72/2008./I.28./sz., 68/2008./I.28./sz., 69/2008./I.28./sz., 73/2008./I.28./sz., 90/2008./II.25./sz., 
93/2008./II.25./sz., 101/2008./II.25./sz., 108/2008./II.25./sz., 109/2008./II.25./sz., 
110/2008./II.25./sz., 115/2008./II.25./sz., 118/2008./II.25./sz., 119/2007./II.25./sz., 
120/2008./II.25./sz., 123/2008./II.25./sz., 125/2008./II.25./sz., 126/2008./II.25./sz., 
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553/2007.XII.17./sz., 7/2008./I.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: 
 
 
132/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 139/2006./III.31./sz., 198/2007./V.22./sz., 
432/2007./X.29./sz., 344/2007./VIII.27./sz., 435/2007./X.29./sz., 436/2007./X.29./sz., 
449/2007./X.29./sz., 467/2007./XI.12./sz., 514/2007./XI.26./sz., 529/2007./XII.17./sz., 
530/2007./XII.17./sz., 531/2007./XII.17./sz., 532/2007./XII.17./sz., 533/2007./XII.17./sz., 
534/2007./XII.17./sz., 535/2007./XII.17./sz., 536/2007./XII.17./sz., 537/2007./XII.17./sz., 
538/2007./XII.17./sz., 539/2007./XII.17./sz., 540/2007./XII.17./sz., 541/2007./XII.17./sz., 
542/2007./XII.17./sz., 543/2007./XII.17./sz., 544/2007./XII.17./sz., 545/2007./XII.17./sz., 
546/2007./XII.17./sz., 547/2007./XII.17./sz., 5/2008./I.28./sz., 11/2008./I.28./sz., 16/2008.(I.28.)sz., 
17/2008./I.28./sz., 18/2008./I.28./sz., 19/2008./I.28./sz., 20/2008./I.28./sz., 21/2008./I.28./sz., 
22/2008./I.28./sz., 23/2008./I.28./sz., 24/2008./I.28./sz., 25/2008./I.28./sz., 26/2008./I.28./sz., 
27/2008./I.28./sz., 28/2008./I.28./sz., 29/2008./I.28./sz., 30/2008./I.28./sz., 31/2008./I.28./sz., 
32/2008./I.28./sz., 33/2008./I.28./sz., 34/2008./I.28./sz., 35/2008./I.28./sz., 36/2008./I.28./sz., 
37/2008./I.28./sz.,  38/2008./I.28./sz., 44/2008./I.28./sz., 60/2008./I.28./sz., 72/2008./I.28./sz., 
68/2008./I.28./sz., 69/2008./I.28./sz., 73/2008./I.28./sz., 90/2008./II.25./sz., 93/2008./II.25./sz., 
101/2008./II.25./sz., 108/2008./II.25./sz., 109/2008./II.25./sz., 110/2008./II.25./sz., 
115/2008./II.25./sz., 118/2008./II.25./sz., 119/2007./II.25./sz., 120/2008./II.25./sz., 
123/2008./II.25./sz., 125/2008./II.25./sz., 126/2008./II.25./sz., 553/2007.XII.17./sz., 
7/2008./I.28./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
2/2. Beszámoló a 95/2008.(II.25.)sz. határozat végrehajtásáról /Körösi Mihály tanulmánya 

(Mezıberényi honvédek)/ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az ülésen személyesen megjelent Körösi Mihályt, 
röviden ( 3 perc) számoljon be tanulmányáról. 
 
 
Körösi Mihály tájékoztatásként elmondta, most adódott az a lehetıség, hogy 1848-49 óta elıször 
tudomást lehessen szerezni arról, hogy kik voltak azok a nemzetırök és honvédek, akik 
Mezıberény képviseletében részt vettek a szabadságharcban. Neveik utolérhetık, utolérhetı az is, 
hogy mely tábornokok alatt harcoltak, milyen csatában vettek részt. Úgy gondolja, mint ahogy az 
akkori testület támogatta azt, hogy Mezıberénybıl katonák részt vegyenek a szabadságharcban, úgy 
a mostani testület is nagyon helyesen támogatja azt, hogy legalább a neveik ismertté váljanak, 
illetve büszkélkedhessen minden olyan mezıberényi, aki valamelyik rokonát tudhatja felfedezni. A 
könyv vázlata  a képviselık elıtt van, a kutató munkák hosszú idıt vesznek igénybe, de talán ebben 
az évben lezárható, a könyv készen lehet. Megköszönte az Oktatási és Kulturális Bizottság és a 
szlovák, illetve német kisebbségek segítségét. Országosan egyedül álló lenne a kimutatás, hogy a 
nemzetiségek hogyan vettek részt a szabadságharcban. 
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
álláspontját. A bizottság továbbra is fenntartja 2007. októberében hozott határozatát, miszerint 
elviekben is és erkölcsileg is támogatja Körösi Mihály kutató munkáját. Körösi Mihály a legutóbbi 
bizottsági ülésükön részt vett,beszámolt a munka állásáról. A könyv kiadását az OPS Kulturális 
Központ fogja felvállalni, így is lett beadva a támogatási igény a bizottsághoz. A pályázati keretbıl 
150 eFt-al lesz támogatva ez a munka. Körösi Mihály már beadott egy pályázatot a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz is, ezenkívül még egy pályázat kerül majd beadásra, amely a kiadói költségeket 
támogatná. A bizottság azzal a javaslattal él a képviselı-testület felé, hogy legközelebb akkor 
kerüljön újra napirendre ez a kérdés, amikor már konkrét összegekrıl lehet beszélni, tudni lehet 
milyen támogatásokhoz jutott a szerzı. Bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy ha a pályázatok 
nem  lesznek sikeresek, nem fedezik a kiadásokat, akkor Csávás István képviselı felajánlása 
alapján,  -több képviselı is szóban anyagi felajánlást tett- részt venne a győjtımunkában, hogy meg 
lehessen szerezni a kiadáshoz szükséges összeget. Tájékoztatásként elmondta még, olyan állapotba 
került a szabadságharchoz kötıdı két zászló anyaggyőjtése is, hogy  Papp Zoltán bizottsági tagjuk 
el tudja készíteni a mintát, kérték, hogy következı bizottsági  ülésükre készítse el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett a bizottság álláspontjával, miszerint akkor legyen 
ismételten tárgyalva a beadvány, ha már ismertek lesznek a pályázatok eredményei. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
133/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete jóváhagyólag tudomásul veszi Körösi 
Mihály tájékoztatóját az 1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásai tanulmány vázlatáról 
(tervezett tartalomjegyzékérıl), a még szükséges kutatásokról és a tervezett költségvetésrıl.  
Ismételten akkor tárgyal a beadványról, amennyiben már ismertek lesznek a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázati döntései (már beadva a kapcsolatos kutatómunkához, továbbá 2008. április 4-ig 
beadandó – szintén az NKA-hoz -  pályázat a kiadói költségeket támogatná.).  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
 
2/3. Beszámoló a 367/2007.(IX.24.)sz. határozat végrehajtásáról /a városi sportrendelet 3. sz. 

mellékletének módosítása/    -rendelet módosítás 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos anyagot, a 
rendelet 3. sz. mellékletének módosítását az elıterjesztés szerint javasolja elfogadásra bizottsága a 
képviselı-testületnek. A rendeletben eddig szereplı, a sporttámogatások elosztását magyarázó rész, 
kikerülne a mellékletek közül, és a rendelet függelékeként jelenne meg, lehetıvé téve  
rendeletmódosítás nélküli aktualizálását. 
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Valentinyi Károly alpolgármester a sportegyesületek azonos feltételek mellé rendezése, támogatási 
rendszer kialakítása  érdekében kérte, hogy a Tenisz Club támogatása, amely egyedüliként maga 
tartja fenn a pályáját, a jövı évi felosztásnál más arányban legyen mérlegelve. A rendelet 
módosításával egyetértett. 
 
 
Harmati László alpolgármester is támogatta a rendelet módosítását annyi módosítást kérve, hogy az 
“Elért eredményektıl függıen a minıségi osztálytól függı szorzó nı “ részben ne MFC, hanem 
labdarugás megnevezés szerepeljen. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, a 
rendelet-tervezetet bizottsága tárgyalta, rendjénvalónak találta. A rendelet megalkotásánál kérte 
eredeti elıterjesztésként kezelni Harmati László alpolgármester által tett javaslatot, valamint azt, 
hogy a függelék változtatásáról a képviselıtestületet haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja közölte, hogy a Valentinyi Károly 
alpolgármester felvetése már a Tenisz Club elnöke részérıl megtörtént. A bizottság annyiban  
tudott  segíteni, hogy a klub a pályafenntartási költségeket elszámolhatja, mint az éves felhasználási 
díjat. Annak a felvetésnek a megtárgyalása, hogy milyen összegben történjen a hozzájárulás, több 
idıt vesz majd igénybe, kivéve, ha nem a Közszolgáltató Intézményre lesz rábízva a pálya 
karbantartása. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármesternek kifejtette, az egyesületek nem fizetnek semmit -a Tenisz Club 
kivételével-  a pályák fenntartásáért, és ezen kívül számolnak el azzal a támogatással, amit kapnak.  
A rendeletet elfogadja, de indítványozza, hogy a novemberi testületi ülésen térjen vissza a testület, 
hogy a pálya használatból adódó költségeket a Tenisz Club milyen arányban térítse meg, 
valamilyen méltányosságot gyakorolni kellene. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta, eredeti 
elıterjesztésként kezelve a módosításokat. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
6/2008.(IV.1.) MÖK sz. rendelete  

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

támogatásáról szóló 24/2007./IX.25./MÖK sz. rendelet módosításáról. 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
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Cservenák Pál Miklós polgármester Valentinyi Károly alpolgármester indítványát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
134/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a sportalap elosztási elvei módosításának  
kapcsán a novemberi testületi ülésén visszatér arra, hogy a pályahasználatból adódó költségeket a 
többi egyesülethez képest a Tenisz Club milyen arányba térítse, vagy ne térítse meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidı: novemberi testületi ülés 
 
 
2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

  - önkormányzati támogatások elosztása -városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 
        - a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott döntések  
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette írásos 
beszámolójukat. A visszajelzések alapján a pályázók elégedettek a nyújtandó támogatással. 
Kiegészítésként elmondta még, hogy külön köszönet illeti bizonyos szervezeteket és egyesületeket 
azért, hogy a programjukat hozzá igazították a bizottság kérésére a Berényi Napok rendezvény-
sorozathoz. Pl. a Nyeregben Alapítvány, Lovasbarát Egyesület, a Tőzoltó Egyesület programjai, 
Csávás István közbenjárására az orgonaverseny is a Berényi Napokat fogják gazdagítani. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester emlékeztetett arra, hogy ez a pályázati lehetıség azért lett 
létrehozva, hogy a településen létezı civil szervezetek jussanak bizonyos forrástámogatáshoz. Most 
úgy néz ki, hogy a biztosított forrást 63%-ban az önkormányzat intézményei kapják. Hosszú távon 
ezzel nem tud egyetérteni, nem ez volt a cél. Legalább az 50-50%-ot el kellene érni a jövıben a 
civil szféra és az önkormányzati intézmények támogatásának vonatkozásában, ezt kérte szem elıtt 
tartani, vagy pedig a rendeletet kell módosítani ennek megfelelıen. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke egyetértett az észrevétellel. A 
bizottsági üléseken is felvetıdött ez a jelenség. A pályázati kiírásban szigorítottak annyit, hogy az 
önkormányzati szervezetektıl is kértek önerıt. Viszont azt is tudomásul kell venni, hogy olyan 
programokat valósítanak meg az intézmények, amelyeket az eredeti költségvetésükbıl nem 
tudnának megvalósítani. Érdemesnek tartotta megfontolni az alpolgármester úr javaslatát, de nehéz 
lesz ebben igazságosan dönteni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester mind a két felvetésben látott igazságot. Jövıre átértékelésre 
kerülhet, a költségvetés készítése során kellene újra visszatérni a felvetésre. Az írásos 
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elıterjesztések alapján az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásul vételét javasolta 
elfogadni.  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
135/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete tudomásul veszi  és elfogadja az Oktatási és 
Kulturális Bizottság beszámolóját a 2008. évi városi rendezvények és nemzetközi kapcsolatok 
önkormányzati támogatásának elosztásáról. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
136/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
3./ napirend 
 
Tárgy: A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására megjelent Ladányi Zoltán 
rendıralezredest, kapitányságvezetıt, valamint Jakusovszki Zoltán rendırırnagyot, a Mezıberényi 
Rendırırs ırsparancsnokát. 
 
 
Jakusovszki Zoltán rendırırsparancsnok tájékoztatásként elmondta, hogy a 2007. év a Mezıberényi 
Rendırırs számára is a kihívás éve volt. Egyebek közt azért, mert részt vettek gyakorlatban a 
rendırség határırséggel történı integrációjában, ami a Mezıberényi Rendırırs állományát is 
érintette, hiszen 2007. évben két kollégájuk érkezett a határırség állományából. Kihívás volt 
továbbá a schengeni államokhoz történı csatlakozás miatt, hiszen a schengeni végrehajtási 
egyezményben foglalt feladatok ellátásban, végrehajtásában az egész Magyar Köztárság 
rendırségére jelentıs feladat hárult. Kihívás volt továbbá az, hogy a Mezıberényi Rendırırsnél 
1990-tıl, fennállásától számítva még ilyen jellegő létszámváltozás nem volt, mint 2007-ben. Egy 19 
fıs állománnyal dolgozó rendıri egységen belül 7 fı eltávozása nem kis nehézségeket kellene, hogy 
okozzon. Ezenkívül szerették volna feladatuk úgy végezni 2007-ben, hogy munkájuk a lakosság 
elvárásainak megfeleljen, a vonatkozó jogszabályoknak, elıírásoknak, normatíváknak szintén 
megfeleljen. Az ismertté vált bőncselekmények száma a korábbi évhez képest 10%-al csökkent, a 
büntetı feljelentések megtételének aránya növekedett, 22%-al nıtt, a személyes szabadságot 
korlátozó intézkedések közül a tetten ért elfogások száma 18%-al nıtt, illetve a bőncselekmény 
elkövetésével gyanúsítható személyek elıállításának a száma is nıtt 20%-al. Emellett nem történt, 
mint hosszú évek óta már, életellenes bőncselekmény, emberölés a Mezıberényi Rendırırs 
illetékességi területén, és egyetlen egy esetben történt rablás, az elkövetıje néhány órán belül 
elfogásra került. Hosszú évek óta a vagyon elleni bőncselekmények aránya az ismertté vált 
bőncselekmények körében jelentıs számot öltött. Eldöntötte, hogy valamit lépni kell, és ennek 
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érdekében olyan operatív bőnügyi tevékenységet folytattak, aminek következtében elérték, hogy a 
2006-ban ismertté vált 131 vagyon elleni bőncselekmény helyett 2007-ben már csak 97 ilyen 
bőncselekmény történt. Fontosnak tartotta, hogy a lopások, betöréses lopások elkövetési száma is 
30% illetve 20%-al csökkent. A vagyon elleni bőncselekmények száma ugyan csökkent, de az 
úgynevezett személy elleni erıszakos bőncselekmények száma valamelyest nıtt. Ezek a 
bőncselekmények általában személyes konfliktusból adódó testi sértés vagy vita eredménye, amit 
igazán rendıri eszközökkel nem lehet megelızni, és ennek jelentıs része nem is közterületen 
történik. Feladtuk ennek a számnak is a pozitív irányba történı elmozdítása. Fontos tényezı, hogy 
az emberek vigyázzanak értékeikre, ne hagyják ırizetlenül, és lakásukba ne engedjenek be 
idegeneket. A Mezıberényi Rendırırs adós még néhány bőncselekmény eredményes felderítésének 
prezentálásával. Lelkiismeretük tiszta, mindig minden eszközt, minden eljárási cselekményt 
megtettek annak érdekében, hogy az összes bőncselekményt ami ismeretlen elkövetıi körbe 
tartozik, felderítsék. A büntetıeljárási jog szabályai szerint az eljárásokat meg kell szüntetni, de ez 
nem jelenti azt, hogy ezeket az ügyeket elfelejtik, bármilyen információ merül fel, elıveszik az 
iratokat, ismét feldolgozzák. A beszámolója utolsó oldalán elírás történt, nem ismert, hanem a 
bőncselekmények számát igyekeznek visszaszorítani.  A közlekedésbiztonság terén több tenni való 
van, míg 2006-ban 43 közlekedési balesetet regisztráltak, 2007-ben ez a szám 69. Örömteli azonban 
az, hogy halálos kimenetelő baleset nem történt. Mezıberényen jelentıs gépjármőforgalom halad 
keresztül Románia irányába, illetve visszafelé. Úgy gondolja, a rendırség 2007-ben megtette azokat 
a feladatokat amiket a közlekedésbiztonság tekintetében meg kellett hogy tegyen. Az utak 
állapotának vonatkozásában, azon kívül, hogy javaslattételi joguk és lehetıségük van -amivel élni is 
szoktak-, egyéb befolyásolási lehetıségük nincs. A baleseti okok elsısorban még mindig a sebesség 
nem megfelelı megválasztása, az elsıbbség meg nem adása. A kerékpárosok illetve gyalogosok 
közlekedésben való részvételét, jóval nagyobb arányban kell ellenırizni, a közlekedési szabályokat 
betartatni. 2008. évben a rendırség tekintetében a kerékpárosok és gyalogosok éve lesz. 
A gyermek és idıskorúak tekintetében megelızési programmal rendelkeznek, ezeket továbbra is 
folytatni kívánják, úgy veszik észre, vannak pozitív visszajelzések. A „Közlekedésbiztonsági nap 
2007” elnevezéső rendezvény szeptemberben került végrehajtásra, kivívta az országos rendır-
fıkapitányság közlekedésbiztonsági fıosztály elismerését is. Ezt a rendezvényt is folytatni kívánják. 
Az idısekkel való kapcsolattartás  -fórum-  is fontos. A személyes példamutatás a szülı részérıl a 
közlekedésben is elengedhetetlen.  
Megköszönte a Mezıberényi Polgárır Egyesületnek azt a tevékenységet amit 2007. évben is 
kifejtett a rendırség felé. Jelentıs számban látnak el önállóan, saját gépjármővükkel, illetve a 
rendırséggel közös közterületi szolgálatot. Jelentıs számban vesznek részt a rendezvények 
biztosításában, akciók során is részvételükkel járulnak hozzá az eredményességhez.  
Megköszönte az önkormányzatnak, annak intézményi vezetıiknek azt a segítséget amit a rendırség 
részére biztosítottak. Dr. Hantos Katalin, korábbi jegyzınek is megköszönte azt a segítséget, amit a 
rendırırs folyamatos mőködése érdekében biztosított. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
igazgatójával, elıadóival napi kapcsolatban vannak, hiszen az ifjúságvédelem tekintetében ez 
elkerülhetetlen. A tanintézmények vezetıivel is, eddig soha nem látott alapokra építették 2007-ben 
kapcsolatukat, a gyermekek az ifjúság védelmében ez is nélkülözhetetlen.  
A vadásztársaság, mezııri szolgálattal a külterület biztonságvédelme  érdekében közös közterületi 
szolgálatról állapodtak meg.  
Továbbra is szeretnék kihasználni a helyi újságok, a helyi televízió adta lehetıségeket, a 
lakosságnak joga van tudni milyen események történnek Mezıberényben, szívesen várják a 
lakosság véleményét is. 
A jövıre nézve feladatuknak tekintik a felderítési eredményesség legalább szinten tartását, a 
gyalogos járırszolgálat számának növelését, amire elsısorban majd a személyállomány pótlásának 
befejezése után fog igazából sor kerülni. 
Szeretnének javítani a közlekedésbiztonsági helyzeten is, de ebben partnereknek kell lenniük a 
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jármővezetıknek is.  
Nagyon fontos az állomány megtartása, stabilizálása. 29 év az átlag életkor, amely még két kolléga 
felvételével 25-26 évre fog módosulni.  
A lakossággal történı együttmőködés vonatkozásában szlogenjük: „biztonság, becsület, bizalom”. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy  
rendkívüli bizottsági ülésen, Jakusovszki Zoltán jelenlétében, a beszámolót megtárgyalták. A 
korrekt elıterjesztés áttekinthetıen teszi közé az információkat. A szóbeli beszámolóban 2008. évre 
vonatkozó teendık is elhangzottak, reméli meg fognak valósulni. Bizottsága elfogadásra ajánlja a 
beszámolót. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester rendkívül színvonalasnak, igényesnek tartotta az anyagot. 
Törekedni kell mindig arra, hogy a közbiztonság a legjobb legyen. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı megkérdezte, hogy a bőncselekmények elkövetıi között az életkori 
megosztás miként alakult. 
 
 
Jakusovszki Zoltán rendırırsparancsnok válaszként közölte, hogy a korábbi évhez képest 4 fıvel 
több fiatalkorú személy követett el bőncselekményt a Mezıberényi Rendırırs illetékességi 
területén. 2007. évben  gyermekkorú személy nem követett el bőncselekményt, ami azért is pozitív,  
mert 2006-ban 2 gyermekelkövetı volt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámolót elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
137/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Rendırırs 2007. évi  
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága érdekében 
végzett munkájukért köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva. 
 
 
4./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására megjelent Szota Róbert 
egyesületi elnököt, aki szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni beszámolójukhoz. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága ezt az anyagot együtt tárgyalta a rendırség anyagával, valamilyen szinten összetartoznak. 
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Köszönet illeti meg ıket munkájukért, azért a sok eltöltött szabadidı óráikért, amit áldoztak a város 
közbiztonsága érdekében. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
138/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Polgárır Egyesület 
tájékoztatóját elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága érdekében végzett munkájukért 
köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva. 
 
 
5./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására megjelent Halász József 
egyesületi elnököt 
 
 
Halász József ÖTE elnök köszöntötte a megjelenteket, érdeklıdıket. Ismertette, hogy az 
egyesületük a napokban tartotta meg közgyőlését, az információk a város honlapján olvashatók. 
Tevékenységük továbbra is önkéntes, tagjaik térítés nélkül végzik ezt a munkát. Létszámuk stabil és 
növekvı, 34- fırıl 39 fıre növekedett ebben az évben egyesületük létszáma. Emellett van egy 11 
fıs diáktőzoltó rajuk is. A tőzoltók képzése a lehetıségek és az igények szerint folyik, a vonuló 
létszámuk 14 fırıl 18 fıre fog emelkedni, a kiképzett tőzoltók -akik bármikor bevethetık- száma 
így 26 fı lesz. Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, megpróbálnak úgy gazdálkodni, hogy az az 
egész évi tevékenységükre megfelelı fedezetet nyújtson. Jelentısebb fejlesztésre ebbıl a pénzbıl 
nincs lehetıség. A 2008. évi költségvetésük kiadási oldala csak a pályázati pénzekbıl valósulhat 
meg. Közgyőlésük tisztújító ülés is volt, megválasztásra került az 5 tagú vezetıség, a 2 tagú 
ellenırzı bizottság.  
Végezetül megköszönte támogatóiknak a segítséget, az 1%-os felajánlások is lényegesek, ebben az 
évben már közel  300 eFt a támogatottság. Még keményebb kampányt szeretnének folytatni, hogy 
az egyesület mőködni tudjon. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, személyesen is részt vett az egyesület tisztújító 
közgyőlésen, felszólalásában megköszönte az egyesület eddig végzett tevékenységét. A 
képviselıktıl is kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
T.Wagner Márton képviselı az egyesület tagjainak és Halász József elnöknek jó egészséget, erıt  
kívánt a további eredményes munkához. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
139/2008./III.31./sz. határozat: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2007. 
évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, és köszönetét fejezi ki végzett munkájukért. 
 
 
6./ napirend 
 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata   -rendelet módosítás 
           - A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének megállapítása   -határozat 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Elmondta, hogy a két SZMSZ 
módosításainak indokai egyrészt feladatbeli, jogszabályi, másrészt szakmai. A szerkezeti és 
szervezeti változások, valamint a bankváltás miatt is a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét is 
módosítani szükséges. Az önkormányzat SZMSZ-ében a zárt üléssel kapcsolatban történt 
kiegészítés, az elıterjesztések alaki formája változik, valamint pontosítva lett, hogy a titkos 
szavazás esetében az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság mint szavazatszámláló bizottság 
fog eljárni. Az önszervezıdı közösségek, illetve az önkormányzati intézmények felsorolását nem 
mellékletben, hanem függelékben lettek szabályozva. A képviselık részérıl is érkeztek 
észrevételek, indítványok, melyek figyelembe lettek véve az SZMSZ módosításánál.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsága megtárgyalta az SZMSZ-ek módosítását. A polgármester úrral történt egyeztetést 
követıen még annyi pontosítással javasolják a rendelet megalkotását, hogy Valentinyi Károly 
alpolgármester lesz megjelölve, mint aki a polgármester akadályoztatása esetén a képviselı-testület 
összehívására jogosult. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester megköszönte a polgármester úr bizalmát. Üdvözölte, hogy 
elektronikus úton is megküldhetıek az elıterjesztések, személy szerint a mai ülésre már így tudta 
külföldi útján az anyagot elolvasni. Személy szerint is több javaslattal élt az SZMSZ 
módosításához, amelyek a jogszabályok erejénél fogva részben elutasításra kerültek, részben pedig 
beépítésre kerültek az új SZMSZ-be. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatásként 
elmondta, képviselık részérıl felvetıdött a két ülés közötti beszámolóhoz kapcsolódó 
véleménynyilvánítás esetleges igénye. A bizottsága ezt azzal utasította el, hogy a testületi ülés idejét 
„mederben” kell tartani. Azt figyelembe vették, hogy ha késın áll rendelkezésre a beszámoló, 
kérdés és vélemény elhangozhat az ülésen 3 percben. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester mind a két SZMSZ elfogadását szavazásra bocsátotta. 
Megjegyezte, hogy az önkormányzat SZMSZ-bıl a hangfelvétel készítése rész kivételre került, 
annak érdekében, hogy ne kelljen „idıtlen-idıkig” megırizni. A jegyzıkönyv készítéséhez a 
hangfelvétel a szabályozás nélkül is megtörténhet. 
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 7 /2008. ( IV.1.) számú rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

szóló – továbbiakban: SZMSZ - 11/2007. (V. 23. ) számú rendeletének módosításáról 
 

/A rendelet szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
140/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete -mint fenntartó- a Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
 
7./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 

 
 

7/1.  Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi, Gazdasági bizottság megtárgyalt, és 
elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
141/2008./III.31./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 sajátos mőködési bevételei, 
      bevételi elıirányzaton belül: 
        - SZJA bevétel – SZJA norm. módon elosztott része 
          bevételi elıirányzatát                                                                        megemeli        1.070 eFt-tal 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételein belül, 
        - Normatív hozzájárulások bevételi elıirányzatát                              csökkenti   „-”1.069 eFt-tal 
  - Egyéb sajátos mőködési bevételek elıirányzatát 
    (vásárlási utalvány költségeihez hj.)                                                       csökkenti          „-”1 eFt-tal 
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Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
7/2.  Az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 3/2007./II.20./sz. rendelet módosítása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 2007. évi költségvetési rendelet módosítást szavazásra 
bocsátotta, melybe az elıbbi átcsoportosítás bedolgozása történt meg. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
8/2008/IV.1./MÖK számú rendelete 

 a 
módosított 3/2007. (II. 20.) MÖK számú rendelet 

„ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl „ módosítására. 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
  
7/3.  Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008./II.26./ sz. rendelet kiegészítése 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008./II.26./ sz. rendelet 
kiegészítését is elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
9/2008 (IV.01.) MÖK számú rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzata  2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.26.) MÖK számú 

rendelete kiegészítésére 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
7/4. A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2008. évi mőködtetéséhez, fejlesztéséhez támogatás 

biztosítása 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje elıadta, ahhoz hogy a helyi 
autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2008. évi mőködtetéséhez, fejlesztéséhez támogatást tudjon 
igényelni az önkormányzat, szükséges a megfogalmazott határozati javaslat elfogadása, valamint a 
nyilatkozattétel a polgármester úr részérıl. 
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
142/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 
2008. évi mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) és  
fejlesztéséhez, - változatlan futásteljesítmény mellett - a Körös Volán Rt. részére a 2008. évi 
költségvetésében 417 e Ft vissza nem térítendı önkormányzati támogatást biztosít, illetve a helyi 
közlekedést 2008. január 1-jétıl december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
7/5.  Pályázati lehetıség a Bölcsıdei férıhelyek számának fejlesztésére. 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója ismertette, hogy lehetıség 
nyílik DAOP pályázat keretében bölcsıdei férıhelyek számának növelésére. A pályázat elsısorban 
bölcsıde bıvítésére íródott ki, viszont hogy ha a bıvítésre mőszaki okok miatt nincs lehetıség, 
gazdaságtalan lenne, akkor van lehetıség új bölcsıde építésére. Erre a célra maximum 200 millió Ft 
támogatás igényelhetı. Mivel Mezıberény a leghátrányosabb helyzető kistérségek sorába került 
2008. január 1-jével, így az önerı mértéke csak 5%-ot ér el, ezért is kérte a testület támogatását. A 
bölcsıdei férıhelyek számának növelésére szükség lenne, jelenleg is a 30 férıhelyre 37, illetve az 
idén 40 gyermek került beíratásra. Májusban újabb gyerekek jelentkezését várják, és a jövıben is 
feltételezhetı a bölcsıdei férıhely iránti igény. Új bölcsıde kialakítására azért is szükség lenne, 
mert a pályázat keretében parkolóhelyek, játszóudvar, játékok fejlesztésére is lehetıség van, egy 
régóta dédelgetett terv valósulhatna meg. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a Fajzi  Építész Stúdió Kft. részérıl Fajzi 
Tamás meg lett kérdezve, miként alakítható ki a jelenlegi bölcsıdénél, a Munkácsy utcában, a 
bıvítés. A szakember kinyilvánította, hogy az épület utcai része elég stabil, azt még át lehet 
alakítani, de az udvari rész lebontásra való. Szükség lenne még a bölcsıde melletti önkormányzati 
ingatlan lebontására is. Fajzi Tamás véleménye szerint az utcai rész átalakításával sem nyerne sokat 
az önkormányzat, csaknem annyiba kerülne mint egy új ingatlan létesítése. Arról nem is beszélve, 
hogy az átalakítás idejére helyet is kellene biztosítani a mőködéshez.  
Amennyiben a testület egyetért  új bölcsıde létesítésére pályázat benyújtásával, azt a Puskin 11. 
szám alatt lebontott épület helyén javasolja megvalósítani. Az 1112/1 hrsz. alatti 2655 m2 terület 
adhatna helyet az új bölcsıdének.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı rendkívül jónak tartotta az elképzelést. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester a felvetést, javaslatot el tudta fogadni, a tervezı és a polgármester 
úr javaslatát támogatni fogja, bár a Puskin utca elég forgalmas. A Munkácsy utca mellett szólna, 
hogy jóval csendesebb, egy óvoda is van a szomszédságában, kialakulhatott volna egy 
gyermekkomplexum. A bölcsıde melletti ingatlan lebontásával az új szárny elkészülhetne, a két 
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ütemben történı megvalósítás az elhelyezés gondját is megoldhatná. 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, a tervezıvel 
beszélt arról is, miként lehetne megoldani az új bölcsıdének a kialakítását, hogy közben mőködik a 
régi. Nem javasolta a két ütemben történı építést, mert a költségek jóval magasabbak. A pályázat 
két fordulós, a megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre. Az elsı körben csak költségvetést kell 
beadni, aminek része egy tanulmányterv. Miután ezt pozitívan bírálják el, hat hónap áll 
rendelkezésre  a végleges építési engedélyes tervek elkészítésére, és magára a pályázatra. 
 
 
Fekete József képviselı is jónak tartotta a Puskin utcai telket, a területen parkolók is kialakíthatóak, 
nagyon nagy terület áll ott rendelkezésre. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester javasolta szavazni a kérdésben támogatja az elmondottakat. 
Ugyanakkor azt is javasolja, hogy az intézményvezetı menedzselhesse a megvalósítást. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, a testület júniusban fogja tárgyalni a város közlekedési 
koncepcióját, a Puskin utca forgalomcsökkentésének lehetıségérıl lehet intézkedni. 
 
 
Wagner Márton képviselı is a Puskin utcai bölcsıde megvalósítását támogatandónak tartotta, 
útszélesítéssel, telken belüli parkolók építésével biztonságos lehet a gyerekek szállítása. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy  850 eFt + ÁFA tervezési díjjal 
bízza meg a testület Fajzi Tamás tervezıt, készítsen egy tanulmánytervet a Puskin 9. számú 
területre. Valamint bízza meg a testület az intézményvezetıt, hogy a továbbiakban a testület 
nevében járjon el, a megvalósítást menedzselje azzal, hogy az önkormányzattól a szükséges 
segítséget megkapja. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
143/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” 
komponensének keretében, bölcsıdei férıhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való 
részvételt támogatja.  Megbízza a  Fajzi Építész Stúdió Kft.-ét, hogy készítsen tanulmánytervet a 
Puskin u. 9. sz. alatti területre, új bölcsıde építésére. A képviselı-testület a tervezési munkálatokra  
bruttó 1.020.000 Ft-ot (850.000 Ft + ÁFA) biztosít, a 2008. évi költségvetése felhalmozási célú 
kiadások között, tervezési munkálatok fedezetére biztosított elıirányzatok terhére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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144/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete megbízza Kovács Edinát a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy az új bölcsıde pályáztatásának, kialakításának   
ügyében járjon el, a megvalósítást menedzselje azzal, hogy az önkormányzattól a szükséges 
segítséget megkapja. 
Felelıs: Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
7/6.  Csatlakozási lehetıség a Hagyományok Útja kulturális és turisztikai útvonalak létrehozása és 

mőködtetése projekthez 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a felajánlást. A 
célkitőzések minden pontjával egyetértett a bizottság, javasolják a csatlakozási szándékot, nem 
jelent semmilyen elkötelezettséget, ugyanakkor lehet, hogy turisztikai szempontból a 
hagyományokat és helyi kezdeményezéseket széles körben lehetne más települések elé is tárni. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, mi az elınye a rendszerbe lépésnek?  
 
 
Onody Gyuláné  képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke válaszként elmondta, új 
kapcsolatokat lehet létrehozni, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ami már most is jól mőködik. 
Az érintett települések turisztikai lehetıségeinek kiaknázása,  idegenforgalmi fejlıdés biztosítása 
érhetı el. Bekapcsolható lehetne a liget létesítménye erdei iskola létrehozásával. A Berényi Napok 
rendezvénysorozatnál pl. a tavalyi pályázatnál is országos reklámba kellett bekapcsolódni. 
Határozati javaslatuk elfogadását kérte. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester felelıs meghatározásával egyet értett,  fogja össze a turisztikával 
kapcsolatos dolgokat a kulturális központ, be tudja vonni pl. akár a Lovasbarátok Egyesületét.  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
145/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete csatlakozási szándékát jelzi a rákóczifalvai 
kulturális és turisztikai útvonalak létrehozására és mőködtetésére irányuló projekthez (a projekt 
megnevezése:Hagyományok útja), és a csatlakozási lehetıségre a Mezıberényi Hírmondón 
keresztül felhívja a civil szervezetek és vállalkozók figyelmét. A projektben való részvétellel 
kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásával  az OPSKK igazgatóját bízza meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Csabay Károly igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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7/7.  Pedagógusok Szakszervezetének levele 
 
 
Onody Gyuláné képviselı  az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a levelet. A 
bizottság megállapította, hogy azon túl, hogy köszönje meg a levelet a testület, különösebben 
érdemben ne csatlakozzon a megkereséshez, a szakmától kellett volna véleményt kérniük. 
Véleménye szerint az önkormányzat megteszi azt, amit az intézmények mőködtetésével 
kapcsolatban megtehet.  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
146/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke 
által  küldött levelet köszönettel vette, a tájékoztató anyaghoz véleményt nem alakít ki. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre  azonnal 
 
 
7/8.  Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanrészek állami tulajdonba adása. 
 
 
T.Wagner Márton képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette, hogy bizottsága a 
támogató határozat meghozatalát javasolta. A terület átadása az árvízvédelmi munkálatok 
elvégzését segíti, biztosítja. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
147/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezıberényi  0120. hrsz.-ú ingatlan 23 m2 
és a 0134. hrsz.-ú ingatlan 11 m2 területő részét késıbb megkötendı adás-vételi szerzıdéssel és az 
abban foglalt részletes feltételek szerint a Magyar Állam tulajdonába és a Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ( 5700 Gyula, Városház u. 26. sz. ) vagyonkezelésébe 
adja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat és a késıbb kötendı adás-vételi 
szerzıdés megkötésére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
7/9.  A megyei képviselı-testület kihelyezett bizottsági ülése 
 
 
Onody Gyuláné képviselı  az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy május 6-án 10 
órakor Mezıberényben szeretne  a megyei Nemzeti és Etnikai, Kisebbségi, Vallásügyi, Ifjúsági 
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Bizottság kihelyezett ülést tartani, kb. 25 fıs létszám mellett. Egy rövid tájékoztatót hallgatnának 
meg a polgármester úrtól, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok mőködésérıl. Szeretnék 
meghívni a településen mőködı kisebbségi civil szervezeteket, a nevelési-oktatási intézmények 
vezetıit, a kulturális központ vezetıjét, illetve a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeit. 
Egyeztetés után a kihelyezett ülés helyszíne  az I. Kerületi (Német) Evangélikus Egyház tanácskozó 
terme lenne.  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
148/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert és Wagner Márton képviselıt mint a Mezıberényi Német Önkormányzat elnökét, a 
megyei Nemzeti és etnikai, kisebbségi, vallásügyi, ifjúsági bizottság Mezıberénybe kihelyezett 
ülésével  (idıpontja: 2008. május 6-án) kapcsolatos feladatok elıkészítésével. A kihelyezett ülés 
helyszíne –köszönettel elfogadva Wagner Márton elnök erre vonatkozó, az egyház illetékeseivel 
már elızetesen egyeztetett felajánlását- az I. Kerületi (Német) Evangélikus Egyház (Mezıberény, 
Kossuth tér 6. szám alatt kialakított) tanácskozó terme legyen. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Wagner Márton képviselı MNÖ elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
7/10. Közlekedésbiztonsági pályázat 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy korábban, e témában beadott pályázat nem nyert, 
most nevesített területen ( Gyomai u., Mátyás kir. u., Thököly u. sarkot érintıen) lenne kialakítva 
egy közlekedésbiztonságos csomópont. 
 
 
T.Wagner Márton képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja közölte, bizottsága támogatta a 
pályázat beadását. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
149/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete részt kíván venni a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ által meghirdetett „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének 
társfinanszírozására” tárgyú pályázatán, melynek fedezetét  -Önrész (15%) 1.320.000 Ft- a 2008. 
évi költségvetése felújítási feladatok: városi utak, járdák felújítása elıirányzata terhére biztosítja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
7/11. Helyi védelem alatt álló épületek pályázat kiírása 
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Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az elmúlt ülésen hozott határozatok 
végrehajtásaként, az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és 
önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosítása elıterjesztésre került. Egy ingatlant kellett 
felvenni a védett lakóingatlanok közül. Az elmúlt évben nem került kiírásra a „Helyi védelem alatt 
álló épületek” címő pályázati kiírás, annak összege a költségvetésbıl nem került felhasználásra. A  
LEADER csoportnál is a helyi épített örökség helyi értékeinek védelmével kapcsolatban pályázatot 
lehet benyújtani. Ezt e lehetıséget is ki kellene használni, a rendelet kerüljön módosításra olyan 
formában, hogy azoknak nyújt az önkormányzat támogatást, akik a LEADER által, illetve más, 
helyi védelem alatt álló épületek védelmére  kiírt pályázaton is részt vesznek. 
 
 
T.Wagner Márton képviselı Kovács Lászlóné képviselı, a Városszépítı és Városvédı Egyesület 
elnökének kérését tolmácsolta. Kéri, hogy a pályázat beadási határideje június 30. legyen, illetve 
kérte törölni a pályázók köre fejezetbıl, a negyedik sorból „más , helyi védelem alatt álló épületek 
védelmére kiírt pályázaton elutasítás miatt nem nyert” szövegrészt, és a kilencedik „a pályázat 
elbírálás szempontjai” fejezetbe beilleszteni „elınyt jelent ha más pályázati támogatási forrás is 
rendelkezésre áll”, hiszen a hatodik, a támogatás mértéke fejezet is errıl szól. A pályázó más 
forrásból is részesül támogatásban, a támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 
bekerülési költség 70%-át. Tehát logikai hiba is van a kiírásban, mert, ha csak az elutasított pályázó 
adhatja be, akkor nincs, illetve honnan van más forrása. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén is 
errıl volt szó. Kérte a javaslatok figyelembevételét. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı a már kijavított, elıterjesztett rendelet-tervezetet ismertette. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı felvetette, hogy a pályázati felhívás hatodik pontjában meg lett 
határozva, hogy a támogatás maximális összege 500.000 Ft. Meghatározásra került, hogy „A 
támogatás kifizetése 300.000 Ft-ig egy összegben, azon túl 300.000 Ft-onként az elızı felvett 
összeg elszámolása mellett történik”,  a második  300.000 Ft meghatározásának nincs értelme. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzottak alapján kérte a rendelet megalkotását, valamint 
a határozat meghozatalát. A pályázati felhívás hatodik pontja értelem szerően javításra kerül, a 
támogatás kifizetése 300.000 Ft-ig egy összegben, azon túl az elızı felvett összeg elszámolása 
mellett történik.  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
  10/2008. ( IV.1.) számú rendelete 

 
az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról 

és önkormányzati támogatásról szóló25/2003. (XII. 22. ) számú rendeletének 
(továbbiakban: R.) módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz.melléklete./ 
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
150/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Mezıberény Város épített örökségének, 
építészeti értékeinek megırzése, a városkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú építmények 
helyrehozatalának elısegítése” tárgyában a 10/2008./IV.1./ MÖK számú rendelettel módosított  
25/2003. /XII.22./ MÖK rendeletben meghatározott épületek felújításának céljából a „Helyi 
védelem alatt álló épületek” címő pályázati kiírást meghirdeti. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a pályázati keretösszeget a 2008. évi 
költségvetési rendeletben meghatározott és elfogadott 2.226.000 Ft keretösszegig biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Cservenák Pál Miklós polgármester urat, hogy a mőszaki-
technikai feladatok ellátásával Mezıberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
munkatársait bízza meg. 
Felelıs:     Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı:   meghirdetésre azonnal, június 30-i beadási határidıvel 
 
 
7/12. Támogatási igény benyújtása a 8/2008.(III.20.) OKM rendelet alapján az alapfokú 

mővészetoktatási intézmények támogatására 
 
 
Onody Gyuláné képviselı  az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. A testületnek meg kell határoznia, milyen dátummal fogja elfogadni az 
esélyegyenlıségi tervet, mert április 15-ig be kell nyújtani a támogatási igényt. Bizottsága a júniusi 
testületi ülést javasolta határidınek megjelölni. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
151/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete támogatási igényt nyújt be (határidı: 2008. 
április 15.) az alapfokú mővészetoktatási intézmények támogatására a 8/2008.(III.20.) OKM 
rendelet alapján, vállalva a még szükséges intézkedések megtételét, megbízva a jegyzıt az errıl 
szóló a 8/2008.(III.20.) OKM rendelet 3. számú mellékletében megjelent nyilatkozat aláírásával .az 
alábbiak szerint: 
Alulírott dr. Baji Mihály, Mezıberény Város Önkormányzatának  jegyzıje nyilatkozom arról, hogy 
a képviselı-testület 197/2007.(V.22.) számú határozatával elfogadta a Kt. 85. § (4) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati intézkedési tervet; a gyermekek, tanulók esélyegyenlıségét szolgáló 
intézkedések az önkormányzati intézkedési tervbe beépítésre kerülnek a képviselı-testület 2008. 
június 30-i  ülésén.  
A nevelési programba, illetve a pedagógiai programba az esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések 
a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint beépítésre 
kerülnek. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal, 2008. júniusi testületi ülés 
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Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a következı testületi ülés április 28-án lesz 
megtartva. Napirendje:  1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének 
teljesítése (zárszámadás);  2./ Beszámoló a 2007. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól; 3./  A 
Kálmán Fürdı fejlesztésének lehetıségei. 
 
Megköszönte a jelenlétet, a Kábel TV nézık érdeklıdését, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. 
A képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 

kmf. 
 
 
  

                  Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály  
                         polgármester                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
                      Fekete József                                                                Valentinyi Károly   
                          képviselı                                                                    alpolgármester 
                         jkv.hitelesítı                                                                  jkv.hitelesítı      
 


