
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  2009.  április  27-én 
megtartott üléséről.

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

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

                       
                       
Jelen volt  még az ülésen: Dr.  Baji  Mihály jegyző,  meghívottak,  a hivatal  osztályvezetője, 

csoportvezetők, intézményvezetők, érdeklődők. A III. napirendnél 
Pusztai  Mária  a  mezőtúri  CON-TUR  Iroda  Kft.  vezetője,  IV. 
napirendnél Tarné Marosvölgyi Anita belső ellenőr.

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel 
TV.  nézőit,  képviselőket.  A  mai  napra  meghirdetett  testületi  ülést  megnyitotta.  Az  ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, mind a 18 képviselők közül jelen van.

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

A polgármester  javaslatára  a képviselő-testület  18 igen szavazattal,  egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Babinszki Szilárd és Lestyán Ádám képviselőket.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy a testület  már  a mai  napon zárt  ülés 
keretében  meghallgatta  a  K&H  Bank  képviselőjének  tájékoztatását.  Az  írásban  kiküldött 
napirendre javaslatot tett azzal, hogy a nyílt ülés V/10-es bejelentése –SZMSZ módosítása- a 
II/5.Állampolgári kérdések lejárt határidejű határozat végrehajtásával együtt lesz tárgyalva, az 
SZMSZ  módosításáról  kellene  előbb  dönteni,  úgy  ahogy  azt  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbiztonsági Bizottság is tárgyalta.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

160/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselőtestülete  a  zárt  ülés  napirendjét  az  alábbiak 
szerint fogadta el:
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.            
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II./  Beszámoló a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról  és az átruházott  hatáskörben 
hozott döntésekről

        II/1.Tudomásul  vételt  igénylő  beszámolók  a  24/2009./I.26./sz.,  25/2009./I.26./sz., 
26/2009./I.26./sz.,  27/2009./I.26./sz.,  28/2009./I.26./sz.,  29/2009./I.26./sz., 
30/2009./I.26./sz.,  31/2009./I.26./sz.,  32/2009./I.26./sz.,  33/2009./I.26./sz., 
34/2009./I.26./sz,  35/2009./I.26./sz.,  36/2009./I.26./sz.,  37/2009./I.26./sz., 
38/2009./I.26./sz.,  39/2009./I.26./sz.,  40/2009./I.26./sz.,  41/2009./I.26./sz., 
42/2009./I.26./sz.,  61/2009./II.23./sz.,  94/2009./III.18./sz.,  102/2009./III.30./sz., 
104/2009./III.30./sz, 113/2009./III.30./sz, 114/2009./III.30./sz., 121/2009./III.30./sz., 
122/2009./III.30./sz, 123/2009./III.30./sz., 124/2009./III.30./sz, 125/2009./III.30./sz., 
128/2009./III.30./sz, 129/2009./III.30./sz, 130/2009./III.30./sz., 131/2009./III.30./sz., 
132/2009./III.30./sz, 133/2009./III.30./sz, 138/2009./III.30./sz., 139/2009./III.30./sz., 
140/2009./III.30./sz, 143/2009./III.30./sz, 145/2009./III.30./sz., 147/2009./III.30./sz., 
148/2009./III.30./sz.,  149/2009./III.30./sz.,  152/2009./III.30./sz.,  22/2009./I.26./sz., 
90/2009./III.2./sz.,  91/2009./III.2./sz.,  238/2008./V.26./sz.,  239/2008./V.26./sz., 
63/2009./II.23./sz., 144/2008./III.31./, 23/2009./I.26./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.

II/2. Az Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./III.26./sz. hat.)
II/3. A 2009. évi önkormányzati pályázati támogatások szétosztásáról
        (nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények)
II/4. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy (142/2009./III.30./sz. hat)
II/5. Állampolgári kérdések (144/2009./III.30./sz.hat.) 

        - SZMSZ módosítása (V/10.)
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
II/7.Városi  Közszolgáltató  Intézmény  többfunkciós  gépjármű  beszerzéséhez 

közbeszerzési eljárás megindítása 534/2008./X.27./sz. lejárt határidejű határozat
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
IV./ Beszámoló a 2008 évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
V./ Bejelentések

V/1. Induló első osztályok száma a városi általános iskolában
V/2. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában
V/3. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány idei pályázatain való részvétel
V/4. Előterjesztés sajtótájékoztató tartására
V/5. Az OPSKK mazsorett csoportjának támogatási kérelme a münsingeni utazáshoz
V/6. A PS Gimnázium SZMSZ és házirend módosítása
V/7. Munkaköri leírás intézményvezetőknek
V/8.  Költségvetési  szervek  jogállásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  végrehajtásából 

fakadó feladatok
V/9. Szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata
V/10. Egyéb bejelentés
          - összeférhetetlenségi kérdések

VI. Interpelláció 
Barna Márton képviselő interpellációja
Debreczeni Gábor képviselő interpellációja

VII. Zárt ülés
VII/1. Az 1001 hrsz-ú, 288/744 tulajdoni hányadú ingatlanrész felajánlása
VII/2. A 083/50 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetéséhez fizetési haladék kérése   
VII/3. A 083/51 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetéséhez fizetési haladék kérése  
VII/4. Önkormányzati kamatmentes kölcsön fizetési halasztás kérése (3544/8. hrsz.) 
VII/5. Munkácsy u. 12. szám alatti ingatlan állapota
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VII/6. Aljegyzői pályázat
VII/7. Telekrészvásárlás (083/3 hrsz.) (146/2009./III.30./sz. hat.)
VII.8. Békési úti belsőudvar rendezése
VII/9. Mezőberényi Hírmondó újság ügye
VII/10. Bölcsődei pályázat
 VII/11.Egyéb bejelentés

I. napirend

Tárgy: I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
           I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

I/1.   Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről  

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzőt, ismertesse az I/1. napirendet. 

Dr. Baji Mihály jegyző kihirdette a 2009. március 30-i zárt, valamint az április 22 rendkívüli, 
zárt testületi üléseken meghozott határozatokat.

A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

161/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. március 30-i zárt, valamint a 
2009. április 22-i rendkívüli, zárt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette, elfogadta.

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

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy több képviselő-társától is kapott kérdést a 
beszámolóval  kapcsolatban.  Az elmúlt  hónap legfontosabb eseményének  ítélte  meg,  hogy 
három pályázat eredménye is nyilvánosságra került. 
-  Az  Oktatási  Minisztérium  részéről  Balogh  Árpád  főigazgató  értesítése,  hogy  a 
"Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése Mezőberény és mikrotérségeinek 
nevelési-,  oktatási  intézményeiben" című és a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 jelű pályázat 
nyertes lett,, és a pályázat 96.991.982 Ft összegű támogatásban részesült.
-  A  VÁTI  infovonal  részéről  Szűts  László  irodavezető  értesítése  a  VÁTI  Kht.  Szegedi 
Területi  Irodája  részéről,  hogy  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  Regionális  Operatív 
Program  támogatási  rendszeréhez  benyújtott  "Bölcsődei  férőhelyszám  növelése 
Mezőberényben"  című  DAOP-4.1.3/C-2008-0003-as  jelű  első  fordulós  pályázatot 
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199.938.432 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
- Dr. Nagy Ágnes főigazgató értesítése a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ részéről, 
hogy a közfoglalkoztatást szervezők oktatására benyújtott pályázat nyertes lett, és a pályázat 
2.874.322 Ft összegű támogatásban részesült.
Csávás István képviselő felvetett kérdéseire válasz:
- A Vöröskereszt Szervezete  újjá éledt,  jelentkezni  az OPSKK információs pultjánál lehet 
azoknak akik a munkájukban részt kívánnak venni.
- Kistérségi tanácsnál napirendi pontként szerepelt a kóbor ebek befogásának a kérdése. Két 
olyan  szervezet  van,  egy  gyulai,  valamint  egy  battonyai  vállalkozó,  aki  a  kóbor  ebeket 
befogja. A békési kutyatelepre szállítva az ottaniak saját maguk oldják meg a feladatokat. 
Minden önkormányzatra nagy terhet ró, ebenként 5.000 Ft szállítási díjat számolnak fel, ezen 
kívül a 10 napra eső tartási költségeket is meg kell fizetni,  tudniillik az állatvédők szerint 
ennyi ideig szükséges a befogott ebeket tartani. Döntés semmilyen nem született, azon kívül, 
hogy a lehetőségek nyilvánosságra kerültek, itt kell tovább gondolkodni, hogyan oldja meg a 
feladatot  az önkormányzat. Az interpelláció tárgyalásánál bővebben ki lehet térni az ügyre.
-  A lakosság tájékoztatva  lesz arról,  hogy a DÉMÁSZ Békésen a  Petőfi  u.  2.  sz.  alatt,  a 
Polgármesteri  Hivatal  épületében,  minden  héten  kihelyezett  ügyfélfogadást  tart.  Az 
ügyfélfogadáson szerdán 16 és 20 óra között, csütörtökön 11 és 15 óra között kereshető meg a 
DÉMÁSZ  a  hozzá  tartozó  ügyekben.  Csávás  úr  kérdése,  hogy  ott  lehet-e  fogyasztói 
befizetéseket eszközölni? Véleménye szerint nem lehet, postán csekkel lehet fizetni.
- A geotermikus energiával kapcsolatos kérdés, hogy a meleg kút vizét  miért  nem lehet a 
Kálmán Fürdőnél tovább hasznosítani? A geotermikus energia kihasználásánál két kutat kell 
fúrni,  egy  olyan  kutat,  amellyel  a  melegvíz  felszínre  kerül,  a  másikkal  pedig  az  európai 
szabványok szerint is a vizet ugyanba a vízzáró rétegbe vissza is kell sajtolni. Ez annyit jelent, 
hogy  nem  a  strand  irányába  lenne  a  visszasajtoló  út  elvezetni,  mert  ellenkező  esetben 
fennállna az a veszély, hogy az ottani kutak apadnának el, hatással lenne rájuk. Éppen ezért a 
vízkivevő kút a gimnázium udvarán, jelenlegi sportpálya helyén kerülne megvalósításra. A 
gimnázium körül van a legtöbb önkormányzati intézmény is. A német temetőhöz vezető útnak 
a baloldalán kerülne fúrásra a visszasajtoló kút. Természetesen abban az irányban lévő összes 
önkormányzati intézmény is be lenne kapcsolva a rendszerbe.  A Luther utcán menne végig a 
vezeték. Lenne még egy ága a rendszernek, a Puskin utcától északi irányba, amely a kulturális 
központot, a volt 1. Sz. Általános Iskolát kapcsolná be. Korábban volt olyan kérdés is, hogy 
lakossági bekötések lesznek-e, jelenleg ilyen terv nincs, kísérleti jelleggel az önkormányzat 
intézményeinek gondjai lennének megoldva, de semmi akadálya annak, ha a kút kapacitása 
engedi, hogy az egész lakosságot érintő fűtési rendszer szóba kerüljön.
- További kérdés, hogy a földhivatalnál milyen adatokban mutatkozik az eltérés, miként fogja 
megtudni  az  érintett  személy  a  problémát.  Erről,  majd  a  földhivatal  minden  érintettet 
értesíteni fog. Aki ilyen papírt fog kapni a városban, az szíveskedjen annak utána járni és 
indítsa be, mert az adateltérést mindenkinek be kellett volna idáig is jelenteni. Akik 15 napon 
belül, az értesítést követően bejelentik, beindítják az adateltérésnek a rendezését, azokat nem 
fogják  bírságolni,  akik  ezt  nem  fogják  megtenni,  azok  számolhatnak  arra,  hogy  az 
adateltérésnek a be nem jelentése miatt, velük szemben a földhivatal el fog járni.
- A Hosszú-tó tervezésében, kivitelezésében nem okoz-e a gondot a geotermikus visszasajtoló 
kút? Zárt rendszerről van szó, 1500-1600 m mélyen lesz visszasajtolva a víz, a Hosszú tónál 
ez nem lehet befolyásoló tényező. 
- Arról kért bővebb tájékoztatást, hogy milyen üzem kíván Mezőberényben letelepedni, ha az 
nem ütközik gazdasági, személyiségi jogokat érintő korlátba. Jelenleg nem szeretné elárulni 
milyen ügyben történt megkeresés, eddig, amelyik nyilvánosságra lett hozva, csak a negatív 
dolgok lettek kiemelve. Amikor majd már konkrét lépesekre kerül sor, nyilvánosságra lesz 
hozva.  A  polgármesternek  és  a  képviselőknek  is  kötelességük  a  munkahelyteremtéssel 
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kapcsolatos segítséget megadni, azokat a feltételeket kell biztosítani, amelyek vonzóvá teszik 
valaki számára azt, hogy itt munkahelyeket teremtsen.
Harmati László alpolgármester kérdései:
-  A Colas  helyi  üzemének  vezetőjével  arról  tárgyalt,  hogy milyen  munkához  tudná  őket 
segíteni  az  önkormányzat,  mert  arról  is  gondolkodtak,  hogy  a  keverőt  is  elviszik  a 
telephelyről,  ha  nem  lesz  munka.  Egyre  több  vállalkozás  megszüntetéséről  lehet  hallani, 
valamilyen  formában  munkához  kellene  segíteni  a  mezőberényi  vállalkozásokat.  A  helyi 
iparűzési  adó  sem fog  teljesülni.  Keresztes  Csabától  árajánlatot  kért  út  és  járdaépítésekre 
vonatkoztatva. 
- A Mezőberényi Molnár Miklós Sportcsarnokban került megrendezésre a 12 éves korosztály 
női  tagjai  részére  az  országos  kosárlabda  döntő.  A  legjobb  12  csapat  között  szerepel  a 
mezőberényi  kosárlabda csapat is. A záróünnepségen alpolgármester úr működött  közre az 
eredményhirdetésnél.

Harmati  László alpolgármester  tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  Magyar  Kosárlabda 
Szövetség  Mezőberényben  rendezte  meg  az  országos  döntőt  a  12  éves  korosztályos 
lányoknak. Örömteli, hogy Mezőberény csapata is játszott a legjobb 12 csapatban. Budapest 
nyerte a bajnokságot. A szervezők nagyon meg voltak elégedve a lebonyolítással, valószínű, 
máskor is felkérik Mezőberényt, hogy rendezzen ilyen eseményeket. A rendezés költségét a 
kosárlabda szövetség állta, viszont a város hírét sokfelé elviszik, 11 városból itt volt több mint 
kétszáz  sportoló,  plusz  legalább  annyi  szurkoló.  Jónak  tartották  az  ellátást.  Köszönet  a 
diáksport egyesületnek, iskoláknak, személy szerint Henger Péternek, Iványi Lászlónak. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tudatta,  hogy  a  mazsorettek  is  szépen  szerepeltek 
Szarvason.

Barna Márton képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja  kick-boksz sikerről számolt 
be. Csepel rendezte meg 10-ik alkalommal a diákolimpia országos döntőt, a mezőberényi club 
kettő  első helyet,  három második  és  két  harmadik  helyet  hozott  el,  ebből  a  mezőberényi 
iskolának két harmadik helyet jelent a szereplés.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  hogy  Litvai  György  képviselő  tett  még  fel 
kérdést  a  két  ülés  között  történtekhez.  Érdeklődik  a  járda,  és  útfelújítás  dolgaival 
kapcsolatban. Mindenki számára elfogadott dolog volt, hogy ebben az évben a járdafelújítást 
nagyobb ütemben kívánja megvalósítani az önkormányzat. A megvalósítás mikéntjéről kell 
majd a testületnek döntenie. Van egy járda felújítási terv, amelyet kissé át kellene alakítani. 
Minden képviselő a saját területén szeretné megvalósítani  a járdafelújításokat,  ez nem fog 
menni. 5-10 év kell ahhoz, hogy a felújítások –még ilyen ütemben is, hogy 15 millió Ft lett 
biztosítva-  megvalósuljanak.  Árajánlat  kérése  megtörtént  a  járdafelújítás  vonatkozásában. 
Saját  elvei  szerint  a felújítást  a városközponttól  kifele irányultan kell  megcsinálni,  mert  a 
város  szélén  lakók  befele  jőve,  a  már  kijavított  utat  is  igénybe  veszik.  A  főútvonalak 
nagyjából  elkészültek   A  Petőfi  u.  egyik  oldala  kész,  a  másik  oldalt  kellene  felújítani. 
Ugyanez vonatkozik a Fő utcára is. Ezen kívül a békési úton van még egy ilyen szakasz a 
jobb oldalon. Készen van a Jeszenszki u., a Gyomai u., Luther u., Szent I. u., meg a Hősök 
útja., Belencéresi u.,  (kifelé irányuló utak). Az elmúlt évben készült el a Széchenyi u., Orlai 
u., és a Hunyadi utca. Ezek után el kell dönteni, hogyan legyen kerületekbe osztva az utcák 

5



felújításra. Úgy kellene megoldani valahogy, egy kört rajzolva a Jeszenszki utcával bezárólag 
készülne el a Madarász, Jókai, Zrínyi sgt. utca. Ugyanígy első körben az Árpád utca járdája 
legyen megcsinálva a Madách utcáig, azontúl majd egy következő körben a Vasút utcáig. Az 
első körben meg kellene javítani a vasútig kimenő járdát, amely Petőfi utcán megvan csinálva 
végig,  és  az  Árpád  utcáig  felújított.  A  Bajcsy  Zs.  utcán  a  Belencéresi  utcáig  kellene  a 
felújítást végezni az első ütemben, második ütem lenne a Belencéresi és Vésztői úti szakasz. 
Majd ezeket  a  kérdéseket  megbeszéli  a  testület,  de az igazságosság elve szerint  így tudja 
elképzelni a megoldást. Tudni kell azt is, hogy 15 millió Ft-ból nem olyan sok mindent lehet 
véghezvinni.  15  millió  Ft  az  a  határ,  amíg  nem  kell  közbeszerzést  kiírni  egy  munka 
elvégzéséhez. Természetesen ahol rossz a járda, egyértelmű, hogy azt meg kell csinálni.

A  képviselők  részéről  észrevétel  nem  hangzott  el,  a  polgármester  kérte  beszámolója 
elfogadását.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

162/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselőtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette.

Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, hogy a Német Hagyományápoló Egyesület tagjai 
szeretnék  bemutatni  milyen  hagyományápolást  vállaltak  fel.   A  mezőberényi  embert  a 
hagyományápolás mindig is jellemezte. 

Wagner Márton a Német Hagyományápoló Egyesület elnöke az egyesület tagjaival bemutatta 
a  jelenlévőknek  Kábel  TV.  nézőknek   az  úgynevezett  „mezőberényi  bakót”,  amelynek 
köszönhették  a  mezőberényiek,  hogy bakósoknak nevezték  el  őket.  Úgy gondolták,  hogy 
szeretnék visszahozni  Mezőberénybe az igen tetszetős  bakót (lehet  lószőr  szövetből,  lehet 
borjú  börből).  Pipadohány  zacskót  pedig  a  kos  zacskójából  készítettek,  abból  is  hoztak 
emléknek.  Nagyon  jó  lenne,  ha  ezt  a  régi  hagyományt  fel  tudnák  karolni  valamilyen 
formában, bíznak abban, hogy kellő fogadtatása lesz a lakosság körében.

II./ napirend

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

        
II/1.  Tudomásul vételt igénylő beszámolók a   24/2009./I.26./sz.  ,   25/2009./I.26./sz.  ,   26/2009./I.  

26./sz.  ,    27/2009./I.26./sz.,  28/2009./I.26./sz.  ,    29/2009./I.26./sz.  ,    30/2009./I.26./sz.  ,   
31/2009./I.26./sz.  ,    32/2009./I.26./sz.  ,    33/2009./I.26./sz.  ,    34/2009./I.26./sz  ,    35/2009./I.  
26./sz.  ,    36/2009./I.26./sz.  ,    37/2009./I.26./sz.  ,    38/2009./I.26./sz.,  39/2009./I.26./sz.,   
40/2009./I.26./sz.,  41/2009./I.26./sz.,  42/2009./I.26./sz.,  61/2009./II.23./sz.,  94/2009./III.
18./sz.,  102/2009./III.30./sz.,  104/2009./III.30./sz,    113/2009./III.30./sz,  114/2009./III.  
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30./sz  .,    121/2009./III.30./sz.,  122/2009./III.30./sz,  123/2009./III.30./sz.,  124/2009./III.  
30./sz,  125/2009./III.30./sz.,  128/2009./III.30./sz,  129/2009./III.30./sz,  130/2009./III.
30./sz.,  131/2009./III.30./sz.,  132/2009./III.30./sz,  133/2009./III.30./sz  ,    138/2009./III.  
30./sz  .,    139/2009./III.30./sz.,  140/2009./III.30./sz  ,    143/2009./III.30./sz  ,    145/2009./III.  
30./sz  .,    147/2009./III.30./sz.,  148/2009./III.30./sz.,  149/2009./III.30./sz.,  152/2009./III.  
30./sz.,  22/2009./I.26./sz.,  90/2009./III.2./sz.,  91/2009./III.2./sz.,  238/2008./V.26./sz., 
239/2008./V.26./sz.,  63/2009./II.23./sz.,  144/2008./III.31./,  23/2009./I.26./sz.  lejárt   
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  előadta,  hogy  53  db  lejárt  határidejű  határozat 
végrehajtásáról  történt  meg  írásban  a  beszámolás,  a  126/2009./III.30./sz.  határozat 
végrehajtásáról pedig szóban számol be. Azzal lett megbízva, hogy folytasson tárgyalásokat a 
Békés Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével a Mezőberényben létrehozandó munkaügyi 
kirendeltség  megvalósítása  érdekében.  Tárgyalt  Kovács  Edinával  a  munkaügyi  központ 
békéscsabai  részlegének vezetőjével,  valamint  Dr.  Nagy Ágnessel  a  regionális  munkaügyi 
központ vezetőjével, és azt a közlést terjesztették elé, hogy kistérségi székhely szerinti szinten 
lehet munkaügyi központot létesíteni, egyébként nem. Hiába adná be az önkormányzat ilyen 
irányú  kérelmét,  sikerrel  nem  járna.  A  munkaerő  központnál  ahhoz,  hogy  kirendeltség 
lehessen, ki kellene építeni az egész számítógépes rendszert. Véleménye szerint be kellene 
érni  azzal,  amit  Dr.  Nagy Ágnes  mondott,  hogy nem kell  minden  hónapban bemenni  az 
érintetteknek, a stabil embereket három hónap múlva hívják csak be, és a beutazás költsége is 
lényegesen kevesebbet tesz ki, mint a számítógépes kiépítésnek a költsége.

Javasolta az 54 db lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

163/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 24/2009./I.26./sz., 25/2009./I.26./sz., 
26/2009./I.26./sz.,  27/2009./I.26./sz., 28/2009./I.26./sz.,  29/2009./I.26./sz.,  30/2009./I.26./sz., 
31/2009./I.26./sz.,  32/2009./I.26./sz.,  33/2009./I.26./sz.,  34/2009./I.26./sz,  35/2009./I.26./sz., 
36/2009./I.26./sz.,  37/2009./I.26./sz.,  38/2009./I.26./sz., 39/2009./I.26./sz., 40/2009./I.26./sz., 
41/2009./I.26./sz,  42/2009./I.26./sz,  61/2009./II.23./sz.,  94/2009./III.18./sz.,  102/2009./III.
30./sz,  104/2009./III.30./sz,  113/2009./III.30./sz,  114/2009./III.30./sz,  121/2009./III.30./sz., 
122/2009./III.30./sz,  123/2009./III.30./sz.,  124/2009./III.30./sz,  125/2009./III.30./sz., 
128/2009./III.30./sz,  129/2009./III.30./sz,  130/2009./III.30./sz.,  131/2009./III.30./sz., 
132/2009./III.30./sz,  133/2009./III.30./sz,  138/2009./III.30./sz.,  139/2009./III.30./sz., 
140/2009./III.30./sz,  143/2009./III.30./sz,  145/2009./III.30./sz.,  147/2009./III.30./sz., 
148/2009./III.30./sz.,  149/2009./III.30./sz.,  152/2009./III.30./sz.,  22/2009./I.26./sz, 
90/2009./III.2./sz,  91/2009./III.2./sz,  238/2008./V.26./sz,  239/2008./V.26./sz.,  63/2009./II.
23./sz.,  144/2008./III.31./,  23/2009./I.26./sz.,  126/2009./III.30./sz. lejárt  határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

II/2. Az Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./III.26./sz. hat.)
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Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  írásos 
előterjesztést, a határozati javaslat elfogadását javasolta bizottsága.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

164/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  idei  óvodai  beiratkozások  után 
felülvizsgálta  a  városban  az  óvodapedagógusi  létszámot.  A 2009/2010-es  nevelési  évre  a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – és december 31-re várhatóan, 357 főt figyelembe véve a 
15  mezőberényi  óvodai  csoportra  –  31  óvodapedagógusi  létszámot  biztosít  a  2009.  évi 
költségvetési  rendeletében  meghatározottak  szerint.  A  képviselő-testület  tudomásul  veszi, 
hogy  Bélmegyer  önkormányzata  a  következő  nevelési  évre  2  óvodai  csoportban  4  fő 
óvodapedagógus foglalkoztatását biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Gubis Andrásné óvodavezető
Határidő: értelem szerint.

II/3. A 2009. évi önkormányzati pályázati támogatások szétosztásáról
        (nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények)

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt a bizottsága 
átruházott  hatáskörben hozott  döntéseiről  az  írásos előterjesztés  szerint.  Kérte  a 2009. évi 
városi rendezvények és nemzetközi kapcsolatok önkormányzati  támogatásának elosztásáról 
szóló beszámolójuk tudomásulvételét.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

165/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  és  elfogadja  az 
Oktatási  és kulturális bizottság beszámolóját 2009. évi városi rendezvények és nemzetközi 
kapcsolatok önkormányzati támogatásának elosztásáról.

II/4. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy   (142/2009./III.30./sz. hat)  

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  az  előterjesztést.  Az  Orlai  Petrics  Soma: 
Coriolanus  kép  a  Békés  Megyei  Múzeum Szervezet  részéről  van kihelyezve  a  Városháza 
dísztermében, becsült értéke 35.000.000 Ft. Ezen kívül van még két kép az OPS Kulturális 
Központban.  Akkor  hajlandóak  itt  hagyni  a  képeket,  amennyiben  a  képek  biztosítása 
megtörténik.  Az  OTP  Garancia  Biztosító  Zrt.  árajánlata  szerint  a   Coriolanus  festmény 
biztosításának éves díja 155.000 Ft akkor, ha füstérzékelő beszerelésre kerül a teremben. A 
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füstérzékelő beszerzésének költsége ÁFA-val 275 eFt, ezen felül karbantartási költségek is 
jelentkezni  fognak.  A  füstérzékelő  a  szomszéd  irodából  oldalsó  falon  lenne  átvezetve. 
Árajánlat lett kérve az OPSKK-ben lévő két képnek a biztosítására is, 55 eFt az éves díj. A 
testületnek  abban kellene  döntenie,  hogy egyáltalán  tovább folytassa-e  a  tárgyalásokat.  A 
három  kép  esetében  210-220  eFt  lenne  az  éves  biztosítási  díj.  A  Garancia  Biztosítónál 
jelenleg  van  olcsóbb biztosítási  módozat.  A megyei  múzeum vezetője  javasolta,  hogy az 
önkormányzat  írjon  feléjük  egy  levelet,  hogy  milyen  részben  lennének  ők  hajlandóak 
hozzájárulni ezekhez a költségekhez, biztosítási díjhoz. Amikor a levélre a válasz megérkezik, 
akkor  kerülne  tárgyalásra  ez  a  kérdés.  Lehet,  hogy az  ilyen  jellegű  műtárgyakat  nem az 
önkormányzatnak  kellene  őrizni,  hanem  valóban  a  múzeumban  lenne  e  helye,  azért 
ragaszkodik a múzeum is a biztosításhoz. 

Hoffmann  Dániel  képviselő  javasolta  megbízni  a  polgármester  urat,  hogy majd  a  májusi 
testületi ülésen számoljon be a további tárgyalás eredményéről.

Onody Gyuláné képviselő közölte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott 
az az ötlet is, hogy mind a három kép a Városházán legyen, az OPSKK-ból átkerülne a két 
kisméretű kép, nem kellene külön az őrzést fizetni, és elférnének itt a nagyteremben.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  nem tartotta  jó  ötletnek,  hogy a  díszteremből  képtár 
legyen berendezve, maradjon a két arckép a kulturális központnál, a gyűjtemény azért van, 
hogy az  ilyen  jellegű  kincseket  ott  kellene  tárolni,  a  Coriolanus  festmény jól  mutat  itt  a 
nagyteremben.

Több hozzászólás nem hangzott  el,  a polgármester kérte a testület  felhatalmazását további 
tárgyalásra.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

166/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Műtárgy kölcsönzésével kapcsolatosan 
(Coriolanus  festmény,  valamint  az  OPSKK-ban  elhelyezett  két  kép)  a  Békés  Megyei 
Múzeumok Igazgatósága igazgatójával a felmerülő díjak (biztosítási díj és a tűz- és füstjelző 
berendezés  kiépítés)  megosztásának  lehetőségéről.  A  kapott  válasz  ismeretében  a  májusi 
testületi ülésen számoljon be az eredményről.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: 2009. májusi testületi ülés

II/5. Állampolgári kérdések (144/2009./III.30./sz.hat.) 
        - SZMSZ módosítása (V/10.)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tudatta,  hogy  Tomka  Mihály  32  kérdésből  álló 
megkeresése az Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Bizottság elé került, a bizottság minősítette. 
A képviselő-testülethez azokat a kérdéseket lehet tenni, ami a testület hatáskörébe tartozik. 
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Több képviselő is megkereste azzal,  hogy valamilyen formában ennek a gyakorlatnak, ami 
eluralkodott itt Mezőberényben, véget kellene vetni. Korábban is voltak közmeghallgatások 
ahol  fel  lehetett  vetni  a  problémákat,  észrevételeket.  Ilyen  kérdéssorozatokkal  el  lehet 
lehetetleníteni  egy  testület  munkáját.  Felvetődött,  hogy  az  SZMSZ-t  tovább  kellene 
módosítani, erre is felhatalmazást kapott az Ügyendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság.

Hoffmann Dániel  képviselő az Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke előadta, 
hogy törvényi  lehetőség van biztosítva arra vonatkozóan, hogy ne testületi  ülésen kerüljön 
szóbeli  válaszadás  a  feltett  kérdésekre.  Írásbeli  megválaszolásra  a  törvény  30  napos 
lehetőséget ad, és ha úgy néz ki, hogy 30 napon belül nem tud az intézkedéssel megbízott 
személy választ adni, ebben az esetben 8 napon belül értesíteni kell a kérdést feltevőt arról, 
hogy milyen  módon kívánja  a  további  intézkedést  megtenni.  A márciusi  közmeghallgatás 
kérdéseit nem érinti ez a változtatás, hiszen az ott feltett kérdésekre az illetékes személyek 
megválaszoltak.  Bizottsága  javaslata,  hogy  a  törvényi  előírások  figyelembevételével 
módosítsa a testület az SZMSZ-t. 

Dr. Baji Mihály jegyző kérte a rendelet-tervezetben elfogadni annyi  módosítást,  és eredeti 
előterjesztésnek tekinteni, hogy a rendelet 23/A. § (2) és (3) bekezdése veszti hatályát, mert az 
foglalkozott  a  közérdekű  bejelentésekkel.  Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  az  elmúlt 
időszakban az Önkormányzati Minisztérium az egyik Békés megyei településen az SZMSZ-t 
vizsgálta,  és  vizsgálták  a  közérdekű  bejelentésekkel  kapcsolatos  rendelkezéseket  is.  A 
minisztériumnak  az  volt  az  állásfoglalása,  hogy ezt  ne  szabályozzák  az  önkormányzatok, 
hanem  a  2004.  évi  XXIX.  tv.  szabályai  legyenek  alkalmazva,  amelyek  foglalkoznak  a 
közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel. Ez a jogszabály eddig is ismert volt, 
de  általában  az  egyedi  panaszokra,  egyedi  sérelmek  orvoslására  alkalmazták  az 
önkormányzatok.  A  megyei  államigazgatási  hivatal  is  azt  mondta,  hogy  ne  történjen 
szabályozás az SZMSZ-ben. A 23/A. §  (2), (3) bek. veszti hatályát, az (1) bek. arról szól, 
hogy  a  testületi  ülésen   jelenlévő  állampolgárok,  amennyiben  a  testület  megszavazza,  3 
percben  hozzászólhatnak.  Pontosításként  megjegyezte,  hogy  amennyiben  nem  a  jogosult 
szervekhez küldik be a kérelmeket, akkor 8 napon belül kell oda áttenni, és amennyiben 30 
napon belül nem lehet megválaszolni, elbírálni ezeket a kérdéseket, akkor 15 napon belül kell 
tájékoztatni a panaszos bejelentőt.

Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet megalkotását kérte, a jegyző által ismertetett 
módosítás szerint.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2009.(IV.28.) számú rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet ( a továbbiakban:R.)

módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./

Hoffmann Dáneil képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tomka Mihály Mezőberény, Vadász u. 4. 
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szám  alatti  lakos  állampolgári  kérdéseit  megtárgyalta,  beszámozva  az  alábbi  álláspontot 
alakította ki:
- Az 1., 3., 26., 27-es számú kérdések megválaszolása a jegyző hatáskörébe tartozik, a 2-es 

kérdés a jegyzőé és polgármesteré. 
- Tárgytalannak ítélte meg a bizottság az alábbi pontokat: 5.,7.,9.,13.,15.,16.,17., 18., 22., 23., 

31. számú (már korábban megválaszolásra került); 28., 29 (nem testületi hatáskör). 
- A testület hatáskörébe ítélte a 4., 6., 8., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 24., 25., 30., 32. 

sorszámú kérdéseket.
Válaszadás:
 4 - így tartotta etikusnak a testület, kifizette Békés és a részarányt kérte Mezőberénytől
 6 - nem
 8 – nem így történt
10 – aláírásukkal megerősítették a helyes eskütétel szövegét az esküt tevő képviselők, tehát 

érvényes
11 – a testület minden egyes konkrét kérdésben legjobb tudása szerint demokratikus döntést 

hoz
12 – próbálkozás volt etikai kódex készítésére, nem lehet betartatni az etika és a jog közötti 

nagy különbség miatt
14 – nincs szabályozva az SZMSZ-ben
19 – az önkormányzat csak feltételeket tud teremteni, emelni az urbanizáció fokát
20-21 – a testületnek más volt az álláspontja
24 – marad mostani állapotában a telek
25 – nincs napirenden jelenleg a testület előtt
30 – nem lesz zárva, kultúráltan vigyázni kell rá a lakosságnak
32 - folyamatosan foglalkozik rászoruló személyekkel az önkormányzat és intézményei.

A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  bizottság  javaslatának  elfogadását  szavazásra 
bocsátotta.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

167/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  egyetértett  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbiztonsági Bizottság döntésével, miszerint Tomka Mihály Mezőberény, Vadász u. 4. szám 
alatti lakos állampolgári kérdéseit beszámozva az alábbi álláspontot alakította ki a 2004. évi 
XXIX. törvény rendelkezései alapján:
- Az 1., 3., 26., 27-es számú kérdések megválaszolása a jegyző hatáskörébe tartozik, a 2-es 

kérdés a jegyzőé és polgármesteré. 
- Tárgytalannak ítélte meg az alábbi pontokat: 5.,7.,9.,13.,15.,16.,17., 18., 22., 23., 31. számú 

(már korábban megválaszolásra került); 28., 29 (nem testületi hatáskör). 
- A testület hatáskörébe ítélte a 4., 6., 8., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 24., 25., 30., 32. 

sorszámú kérdéseket.
A képviselő-testületet érintő válaszadás:
 4 - így tartotta etikusnak a testület, kifizette Békés és a részarányt kérte Mezőberénytől
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 6 - nem
 8 – nem így történt
10 – aláírásukkal megerősítették a helyes eskütétel szövegét az esküt tevő képviselők, tehát 

érvényes
11 – a testület minden egyes konkrét kérdésben legjobb tudása szerint demokratikus döntést 

hoz
12 – próbálkozás volt etikai kódex készítésére, nem lehet betartatni az etika és a jog közötti 

nagy különbség miatt
14 – nincs szabályozva az SZMSZ-ben
19 – az önkormányzat csak feltételeket tud teremteni, emelni az urbanizáció fokát
20-21 – a testületnek más volt az álláspontja
24 – marad mostani állapotában a telek
25 – nincs napirenden jelenleg a testület előtt
30 – nem lesz zárva, kultúráltan vigyázni kell rá a lakosságnak
32 - folyamatosan foglalkozik rászoruló személyekkel az önkormányzat és intézményei.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintett értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint

II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  ismertette  a 
táblázatos  kimutatásukat,  a  március  31-el  történt  felosztást.  Az  időarányos  teljesülés 
összességében jó, de pl. a gyógyszertámogatásnál nagyon fogy a pénz. Itt nem 7, hanem 17 fő 
részesült rendkívüli gyógyszertámogatásban. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási keret 
lett  túllépve,  reméli,  hogy ez rendeződni  fog.  Az autóbuszbérletnél  is  ez a helyzet,  de az 
valószínűleg a nyári szünetben helyre fog állni. 

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette,  hogy a polgármester esetében is egyértelmű 
emelkedő  tendenciát  mutat  a  szociális  segélyek  meg  a  kölcsönök  aránya.  Amennyiben  a 
munkanélküliség tovább nő a településen, annál nagyobb lesz az ilyen igény.
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

168/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint  a Polgármester  által,  átruházott  hatáskörben hozott  döntésekről  szóló beszámolót 
elfogadta.

II/7.  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  többfunkciós  gépjármű  beszerzéséhez  közbeszerzési   
eljárás megindítása 534/2008./X.27./sz. lejárt határidejű határozat
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérte,  hogy  a  többfunkciós  gépjármű  beszerzéséhez 
legyen  megvárva  egy most  folyamatban  lévő pályázati  kiírás  a  CÉDA pályázat  kertében. 
Szükség van a gépre, de jó lenne pénzt  nyerni hozzá.

Fekete  József   képviselő  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  igazgatója  elfogadhatónak 
tartotta, ha e területen pályázat lesz kiírva, és megvárja a testület. Jó lenne tudni, mikor kerül 
megerősítésre ez a pályázat, mert ebben az évben csak meg kellene vásárolni a gépet. Ez a 
gép kiváltana egy-két régi gépet, a feladatok ellátása sokkal színvonalasabb lenne. Kisegítő 
személyzet  természetesen  továbbra  is  kell,  jó  ha  tudnak  alkalmazni  embereket.  A 
pályázatkiírás  legyen  figyelve,  amennyiben  megjelenik,  azonnal  történjen  intézkedés. 
Amennyiben nem tud az önkormányzat a pályázaton részt venni, akkor pedig sürgősen, az 
eredeti irányvonal mellett maradva, a közbeszerzést meg kellene indítani.

Debreczeni  Gábor képviselő  tájékoztatásként  közölte,  hogy  a  pályázatokkal  kapcsolatos 
tájékoztatás a Magyar Közlöny egyik számában már megjelent elektronikus úton, amiről a 
hivatalt tájékoztatta. Előzetes becslések alapján április 30-al jönnek ki a pályázatok.

Fekete József  képviselő véleménye szerint olyan határozatot lehetne hozni, hogy a pályázat 
kiírását figyelembe véve történjen a további intézkedés, és amennyiben nem lesz eredményes 
a pályázaton való szereplés, akkor újra döntés szükséges a gépbeszerzéséről.

Hoffmann Dániel képviselő javasolta a lízing beszerzés lehetőségét is megvizsgálni a májusi 
testületi ülésig.

Cservenák Pál Miklós polgármester a javaslatokat szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

169/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény 
többfunkciós  kommunális  gépjármű  beszerzésére  irányuló  kérelmet  a  közeljövőben 
megjelenő pályázati kiírás ismeretében tárgyalja meg, de a májusi testületi ülésre célszerűnek 
tartja a lízing beszerzés lehetőségének megvizsgálását is.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Fekete József igazgató
Határidő: májusi testületi ülés

III./ napirend

Tárgy:  Mezőberény  Város  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetésének  teljesítése 
(zárszámadás)
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Cservenák Pál Miklós polgármester  köszöntötte  a napirend tárgyalásánál  jelenlévő Pusztai 
Máriát, a Con-Túr Iroda Kft. vezetőjét, aki a könyvvizsgálatot látta el.

Pusztai  Mária könyvvizsgáló  előadta,  hogy  Mezőberény  város  2008.  évi  költségvetési 
beszámolójának összeállítására  a számvitelről  szóló,  többször  módosított  2000. évi  C.  tv., 
illetve  a  költségvetési  gazdálkodást  szabályozó  kormányrendeletek  alapján   került  sor.  A 
könyvvizsgálat  célja  annak megállapítása,  hogy az  intézmények  és  az  önkormányzat  által 
összeállított  költségvetési  beszámoló,  ezen  belül  a  mérleg  pénzmaradvány  kimutatás,  a 
pénzforgalmi  jelentés,  a  számszaki  és  szöveges  adatokat  egyaránt  tartalmazó  kiegészítő 
melléklet, a testület elé kerülő zárszámadás, illetve a kincstár részére leadandó költségvetési 
beszámoló között a törvény által előírt kötelező egyezőségek fennállnak-e, illetve feladatuk 
vizsgálni  az  ezeket  alátámasztó  főkönyvi  kivonatok,  analitikus  nyilvántartások,  illetve  a 
mérlegsorokat  alátámasztó  tételes  leltárak  meglétét,  valódiságát.   A felülvizsgálat  alapján 
megállapította, hogy a közzétételre kerülő egyszerűsített költségvetési beszámoló megbízható 
és  valós  képet  nyújt  Mezőberény  város  elmúlt  évi  gazdálkodásáról,  ezért  a  beszámolót 
elfogadásra javasolja.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának vezetője az írásos anyagot,  a 
rendelet mellékletteit  ismertette a jelenlévők tájékoztatása érdekében. 

Harmati László alpolgármester megállapította, hogy  2008. évben a költségvetés stabil volt, az 
intézményeket  szinte  zökkenőmentesen,  megfelelő  színvonalon  tudta  az  önkormányzat 
működtetni.  Egy-két  felújítás,  beruházás  is  megvalósult.  Ilyen  a  strandnál  az  ülőpados 
medence felújítása, a Városháza épületén nyílászárók cseréje, a Békési úton a volt DÉMÁSZ 
székházban lakások,  a  közszolgáltató  intézmény új  irodájának kialakítása.  A gépjárműadó 
mind útfelújításra lett fordítva. Egyre nehezedik a gazdasági helyzet, ettől az évtől nehezebb 
lesz a gazdálkodás.

Csávás  István képviselő  megkérdezte,  hogy  a  bélmegyeri  óvodánál  szereplő  62,8%-os 
teljesülés miért ilyen csekély mértékű?

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője válaszként elmondta, 
hogy a  bélmegyeri  önkormányzattól  a  2008.  évi  átvétel  nem teljesült  100%-ra.  Közel  14 
millió  Ft  eltérés  mutatkozott,  ez  lényegében  az  az  összeg,  amelyet  normatívaként,  illetve 
egyéb  bevételként  a  kistérségi  társulásnál  kap  az  önkormányzat  kiegészítő  normatívát.  A 
különbséget, és az összes kiadása különbözetét kell a bélmegyeri községi önkormányzatnak 
állni. Az előző évben volt még pénzmaradvány áthúzódás, ilyen technikai dolgokat még át 
kell  vezetni,  az  első  félévben  rendezve  lesz.  Ebben  az  évben  már  ütemesen  fizetnek  a 
bélmegyeriek.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy az önkormányzatnak Bélmegyerrel nincs 
gondja, mert olyan szerződés lett kötve, hogy bárhogy alakulnak a dolgok, nekik fizetni kell. 
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Barna  Márton képviselőt  a  pénzforgalmi  kiadásoknál  érdekelte,  hogy  csak  a  művelődési 
központnál  volt  áthúzódás,  a  könyvtárnál,  gyűjteménynél  nem,  mert  úgy tudja,  hogy már 
2007-ben megtörtént a három intézmény összevonása?

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  válaszként  előadta, 
hogy az összevonás nem 2007. december 31-el,  hanem 2008. január 1-el történt,  és ebből 
adódóan 1 napi adatot fel kellett vezetni. A Petőfi Sándor Művelődési Központ egy összevont 
cím volt. A tavalyi évi költségvetésben három alcím volt: a könyvtár, a művelődési központ a 
múzeum, és volt egy összesítő cím. Ez mind hármójukat jelenti művelődési központ címszó 
alatt, nincs külön bontva. Január 2-től viszont már az új intézmény adatai szerepelnek. 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője ismertette az anyagban 
szerepelő  határozati  javaslatokat,  melyek  elfogadását  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság 
támogatta.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

170/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert,  hogy a 2008. 
évi hitelesített egyszerűsített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételéről gondoskodjon 2009. 
június 30-ig.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetése:
           bevételeit   4 382 678  eFt előirányzattal
                             4 453 088  eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:    5898 eFt)
           kiadásait    4 382 678  eFt előirányzattal
                             2 811 020  eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -252186 eFt)
    az egyenleget    1 642 068 eFt-tal jóváhagyja,
és a 2008. évi költségvetés alapján a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:    Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő:  Hitelesített mérleg közzétételére 2009. június 30.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

171/2009./IV.27./sz. határozat:
A  Képviselő-testület  a  2008.  évi  jóváhagyásra  javasolt  intézményi  pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Az  intézmények  2008.  évi  jóváhagyásra  javasolt  intézményi  pénzmaradványok 
felhasználására  vonatkozó  kimutatás  6.  oszlopában  kimutatott  összegek  terhére:  /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
Intézményi működési bevételeit                                                             10480 eFt-tal csökkenti
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2.A. cím: Összevont Óvodák                                                                                                       
Intézményi működési bevételeit                                                               4000 eFt-tal csökkenti
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Intézményi működési bevételeit                                                             11000 eFt-tal csökkenti 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                            
Intézményi működési bevételeit                                                               9200 eFt-tal csökkenti 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
Intézményi működési bevételeit                                                               2942 eFt-tal csökkenti 
Felelős:   Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
                Összevont Óvodák igazgatója
                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
                Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidő: Értelem szerint

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

172/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   Pénzforgalom nélküli bevétel, 
   előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
   11121 eFt, 20494 eFt, 24029 eFt, 1000000 eFt. 
   bevételi előirányzatát                                                                  megemeli:     1055644 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát
   Pénzforgalom nélküli kiadások,
   Általános tartalék előirányzatát                                                                        1044523 eFt-tal
      ebből:  - Szabad felhasználású előirányzat:                  20494 eFt
                  - Zárolt, kötelezettséggel terhelt 
                    előirányzat (idegen bevétel):                           24029 eFt
                  - Zárolt, kötelezettséggel terhelt
                    előirányzat (Mezőberény Város Kötvény): 1000000 eFt
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát                                 5568 eFt-tal
        Felhalmozási kiadások:
       - PH.-ba számítástechnikai eszközök 
        beszerzésének fedezetére előirányzatát                                  2500 eFt-tal
             - Személyi munkaállomások cseréje,
               operációs rendszerrel; 150eFt/db., 10 db:  1500 eFt
             - Személyi munkaállomások szünet- 
               menteseinek cseréje, 15eFt/db., 20 db:         300 eFt
             - Novell szerver nagykarbantartás 
               HDD csere:                                                    300 eFt
             - Xerox DC 535 Iktató iroda mechanikai
              nagykarbantartás:                                           100 eFt
             - Hálózati switch csere:                                   180 eFt
               Intézményi publikus switch 1 db.
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               PmH. belső rendező szekrény 2 db.
             - Közepes terhelhetőségű, teljesítményű
               hálózati nyomtató csere – Titkárság 2           120 eFt
              1 db. (HP Laser Jet P2015x)
     - PH. és Intézményi informatikai hálózat fenntartás                        1168 eFt
       feladat ellátásának szétválasztását követően
       Felhalmozási feladatok megvalósításához.
            - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskolánál
              RACK-szekrény cseréje, nagykarbantartása:           500 eFt
            - Belső telefonhálózat átalakítása 

   /készülékek vásárlása, cseréje/                                 668 eFt
    - Polgármesteri Hivatalba bútor, berendezések, 
       felszerelések beszerzése:                                                                1900 eFt
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatát                                        3553 eFt-tal
     ebből:
     - Dologi kiadási előirányzatát                                                         3092 eFt-tal
     - PH. és Intézményi informatikai hálózat
       fenntartás feladat ellátásának fedezetére 
       kiegészítésként (2009.I-III. havi időszak
       téves előirányzat módosítás korrekciójaként)                   411 eFt
      - 2008. évi 33. űrlap szerinti Központosított ei.,
         illetve egyéb kötött felh. tám. visszafizetési
         kötelezettség teljesítéséhez (Polgármesteri Hivatal)         905 eFt
           - Kereset kiegészítés:                                     „-„  27 eFt
           - 2007. évi 13. havi illetmény előleg             „-„ 606 eFt  
           - 2008. évi bérpolitikai intézkedések             „-„ 272 eFt  
      - 2008. évi 33. űrlap szerinti Központosított ei.,
        ill. egyéb kötött felh. tám. visszafizetése utáni
        kamatfizetési kötelezettség:                                                144 eFt
           - Keresetkiegészítés:                                  4477 Ft
           - 2008. évi bérpolitikai intézkedések:      19025 Ft
           - 2007. évi 13. havi illetmény előleg:     120752 Ft
                                                                           144254 Ft ~144 eFt
      - Ritek Zrt.-től pénzügyi program rendszer
        megvalósításához kapcsolódó havi rendszeres
        dologi kiadás teljesítésének fedezetére:                           1080 eFt
        180.000 Ft/hó x 6 hó 
      - Békési Kistérségi Társulás részére fizetendő költségvetési hozzájárulás (tagdíj) mérték 

változás (50Ft/hó) miatti fedezet biztosítás
Mb. 11037*50Ft/fő=551850~552 eFt 552 eFt

      - Személyi juttatások kiadási előirányzatát                                     349 eFt-tal
      - Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát                  112 eFt-tal
        2008. évről áthúzódó feladatok teljesítéséhez.
     ebből: HL alpolgármester „fel nem vett jutalma” 
                595/2008.XI.24./MÖK sz. hat. alapján:   119 eFt
                   - Szjutt.:          90 eFt
                   - Maj.:             29 eFt
és ezzel egyidejűleg csökkenti:
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:
   Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.)
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   bevételi előirányzatát                                                                                              2000 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

173/2009./IV.27./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  jóváhagyásra  javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Az  intézmények  2008.  évi  jóváhagyásra  javasolt  intézményi  pénzmaradványok 
felhasználására  vonatkozó  kimutatás  6.  oszlopában  kimutatott  alábbi  összegeket  az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően.
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                                1963 eFt
Dologi: 363
   - Strand felszerelések:                                                  100
   - Temető ravatalozó, halotthűtő javítás, karbantartás: 263
Felhalmozási: 1600
   - Iroda- és számítástechnikai eszk. beszerzése:           600
   - Városgazdálkodási gépek, eszközök:                      1000
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola                                                   6203 eFt
   - Bélmegyer költségmegtakarítás:                               779
     ( Tám. ért. műk. átad.)
   - Dologi kiadásokra: energia költség megtak.:          5424
Összevont Óvodák                                                                                                       2062 eFt
- Bélmegyer  költségmegtakarítás:                                 389
   ( Tám. ért. műk. átad.)
- Dologi kiadásokra: energia költség megtak.:            1673
Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                            1225 eFt
Dologi:  835 
    - Tisztasági meszeléshez: mész, diszperzit, festékek,
       ill. ehhez szükséges eszközök beszerzése:               255
    - Megyei Levéltár – irattári selejtezés:                        410
    - Elsősegély nyújtó tanfolyam:                                    170
Ell. jutt.:  390
    - Groneau (MÖK hat.) tanulmányút:                           250
    - Tanulók év végi jutalmazás, könyvjutalom:             140
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ                                                                        271 eFt
Dologi
   - Könyv beszerzés:                                                       271
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                 857 eFt
- Egyéb dologi kiadások teljesítése:                                857 
Felelős:    Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
                Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója
                Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidő: Értelem szerint
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Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet megalkotását kérte a képviselőktől.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 7/2009./IV.28./ sz. MÖK rendelete 

az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./

IV./ napirend

Tárgy: Beszámoló a 2008 évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

Tarné Marosvölgyi Anita belső ellenőr elővezette, hogy Mezőberény városban 2008. évben 
2006-2007. évekre vonatkozóan négy alkalommal történt ellenőrzés, melyek átfogóak voltak. 
A Városi Könyvtár, az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény, a Petőfi Sándor Művelődési 
központ, illetve a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vonatkozásában. A jelentésben 
össze  lettek  foglalva  az  észrevételek,  erre  az  intézmények  intézkedési  tervvel  reagáltak, 
melyek elfogadásra kerültek. Ezt követően az év végi ellenőrzés, vagyis utóvizsgálat során 
megállapítható, hogy az intézmények az intézkedési terveknek  megfelelően haladéktalanul 
teljesítették a feladatok megoldását.

Csávás István képviselő tanulságosnak tartotta az ellenőrzést.

Hoffmann Dániel képviselő lényeges és helyén való megfogalmazásnak tartotta azt, hogy a 
vizsgált  intézmények  utóvizsgálata  során  megállapításra  került,  hogy  a  felhívásoknak 
megfeleltek.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

174  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2008.  évben  végzett  belső 
ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
              Tarné Marosvölgyi Anita belső ellenőr
Határidő: értelem szerint
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V./ napirend

Tárgy: Bejelentések

V/1. Induló első osztályok száma a városi általános iskolában

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy 
megtörtént  a  leendő  első  osztályosok  beíratása.  A  ténylegesen   beíratottak  száma  94  fő, 
amelyből  25 fő rendelkezik olyan  szakértői  véleménnyel,  amely alapján az osztálylétszám 
számításánál két fő számítandó, valamint 1 tanuló maradt vissza. Ezek alapján a számított 
létszám 121 fő lesz, ezért 5 első osztály indítása indokolt. A bélmegyeri tagiskolában is indul 
1 első osztály,  8 tanuló kezdheti  meg tanulmányit.  A bizottság támogatta  a  főigazgató  úr 
kérését, a határozati javaslatot kéri elfogadni.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

175  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2009/2010-es  tanévben  a  város 
általános iskolájában 5 első osztály indítását rendeli el és tudomásul veszi az alábbiakat:
- a mezőberényi 5 első osztályon túl a bélmegyeri tagiskolában is indul 1 első osztály 
- az ún. számított  osztálylétszámok egyik első osztályban sem haladják meg  a maximális 

létszámot (26 fő). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Öreg István főigazgató
Határidő: értelem szerint

V/2. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy  a 
100/1997.(VI.13.)  Korm.  rendelet  17.§(3)  bekezdése  szerint  a  vizsgabizottság  munkájában 
tanácskozási joggal részt vehet a fenntartó képviselője is. Évek alatt az a gyakorlat alakult ki, 
hogy  a  képviselő-testület  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  mindenkori  elnökét  (Onody 
Gyuláné) és Szekeres Józsefné (a fenntartó képviselőjeként a PSG iskolaszékébe delegálva) 
önkormányzati képviselőt delegálta a fenntartó képviseletében a vizsgabizottságba. Ebben az 
évben 5 vizsgabizottság fog működni, van egy előrehozott érettségiző vizsgabizottság is. A 
bizottság javasolta a két személy delegálását.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

176  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2009. évi 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – az 5 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
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delegálja Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné önkormányzati képviselőket.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné képviselők
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2009. július 1).

V/3. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány idei pályázatain való részvétel

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elővezette, hogy mind 
három oktatási intézmény részt kíván venni a pályázaton, bizottsága támogatta, a határozati 
javaslatok  megszavazását  javasolja.  A  pályázatok  önerőt  igényelnek,  mindegyik 
megpályázandó összeghez az önerőt az intézmények a saját költségvetésükből biztosítják.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

177  /2009./IV.27./sz. határozat:   
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete támogatja  a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási  Intézmény,  Kollégium és 
Pedagógiai  Szakszolgálat  azon  kérelmét,  melyben  a  Békés  Megyei  Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét 
fejlesztő  programok)  –  pályázatot  kíván  benyújtani.  A  fenntartó  a  benyújtott  pályázat 
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt 
támogatás  400.000  Ft,  a  saját  erő  (100.000  Ft)  összegét  az  intézmény  költségvetéséből 
biztosítja.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester

   Öreg István főigazgató
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. május 29.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

178  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét,  melyben  a Békés  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány által  kiírt  felhívásra  – I/A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani.  A  fenntartó  a  benyújtott  pályázat  tartalmával,  célkitűzéseivel  egyetért,  annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 600.000 Ft, a saját erő (150.000 
Ft) összegét az intézmény költségvetéséből biztosítja.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester

 Gubis Andrásné óvodavezető
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. május 29.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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179  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja  Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani.  A  fenntartó  a  benyújtott  pályázat  tartalmával,  célkitűzéseivel  egyetért,  annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 500.000 Ft, a saját erő (100.000 
Ft) összegét az intézmény költségvetéséből biztosítja.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester

   Szilágyi Tibor igazgató
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. május 29.

V/4. Előterjesztés sajtótájékoztató tartására

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági  Bizottság  elnöke közölte, 
hogy bizottsága megtárgyalta a javaslatot. Úgy ítélték meg, hogy a sajtótájékoztatónak, ami 
azt  jelenti,  hogy  a  sajtót  és  nem  a  lakosságot  tájékoztatná  a  polgármester  a  városban 
történtekről, nagyon rövid időn belüli ellaposodás lenne a következménye. Javaslatuk, hogy a 
sajtótájékoztató tartásáról szóló előterjesztést vegye le napirendről a testület.

Barna Márton képviselő, mint előterjesztő kifejtette, hogy javaslata szerint a testületi ülés egy 
kiragadott  napirendi  pontjáról  szólt  volna  a  sajtótájékoztató,  ami  aktuális  és  a  város 
lakosságát,  ugyanúgy  a  sajtó  részéről  megjelenteket  is,  érdekelte  volna.  Példa  most  a 
zárszámadás. Bizottsági ülésen a geotermikus energia ismertetését hozta fel példának.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági  Bizottság  elnöke közölte, 
hogy  a  sajtótájékoztatón  különböző  médiáktól  vannak  jelen,  és  az  ott  elhangzottakat 
megszűrve juttatják el a lakosság felé. Barna Márton képviselő a lakosság tájékoztatását fonja 
ebbe  bele,  a  kettő  nem  egy.  Azzal  egyet  tud  érteni,  hogy  a  lakosság  kiemelten  legyen 
tájékoztatva.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a lakosság több oldalról is tájékoztatva 
van. Egyenes adásban megy a testületi ülés a Kábel TV-én, a Mezőberényi Hírmondóban is 
olvasni lehet a történtekről, azon felül a honlapon is számos információ van. A testületi ülésre 
a Békés Megyei Hírlap újságírója is meghívást kap, tud adni információt. Nem tudja milyen 
média lenne még, akit meg kellene hívni, aki érdeklődést mutatna.

Harmati László alpolgármester megjegyezte, hogy a sajtótájékoztató lényege az nem a sajtó és 
az  írott  vagy  elektronikus  médiumok  tájékoztatása,  hanem  azon  keresztül  a  lakosság 
tájékoztatása.  Azzal  egyetért,  hogy  kötelező  jelleggel  nem  kellene  előírni.  Amennyiben 
vannak  olyan  témakörök,  amelyek  érdeklődést  válthatnak  ki,  a  polgármester  akár  mikor 
összehívhat  sajtótájékoztatót,  azokat  a  médiumokat  hívja  meg,  amelyeket  ő  jónak  lát, 
amelyeket  a  berényi  emberek  elérnek.  Gyakorlatilag  akár  melyik  párt  frakcióvezetője  is 
tarthat  bármikor  sajtótájékoztatót,  véleménye  szerint  akármelyik  képviselő  is  összehívhat 
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ilyet.  A mezőberényiek  tájékoztatása érdekében lehet,  hogy vissza kellene állítani,  hogy a 
képviselők  tartsanak  fogadóórát,  bár  a  múltban  nem működött,  mert  nem volt  érdeklődő. 
Összevontan, több képviselő jelenlétével, fórumot is lehetne tartani.

Csávás István képviselő felhívta a figyelmet, hogy a polgármester és a képviselők is bármikor 
elérhetőek az állampolgárok számára. 

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint sajtótájékoztatót nem biztos, hogy a 
polgármesternek kellene tartani, más településen sem így működik a tájékoztatás. Bár azt sem 
tartja szerencsének, hogy a pártok adjanak tájékoztatást, mert éppen az irányban harcol, hogy 
megszűnjön  az  ellentét.  Intézményesen  semmiképpen  nem kellene  előírni  sajtótájékoztató 
tartását.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  polgármester  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági 
Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület  17 igen szavazattal,  1 ellenszavazat  (Barna Márton) mellett  az alábbi 
határozatot hozta:

180  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Barna  Márton  képviselő  által 
benyújtott,  a  választópolgárok  jobb  tájékoztatása  érdekében  tartandó  sajtótájékoztató 
tartásáról szóló előterjesztést nem támogatta, levette napirendről.

V/5. Az OPSKK mazsorett csoportjának támogatási kérelme a münsingeni utazáshoz

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy  a 
mazsorett csoport egy baráti meghívót kapott münsingeni vendégszereplésre, a város 1200. 
éves évfordulója alkalmából. Erre a vendégszerepelésre 2009. július 17-19. között kerülne sor. 
Az együttes már több alkalommal szerepelt sikeresen külföldön, mindig a város jó hírnevét 
vitte és öregbítette. Most is szeretnének eleget tenni a meghívásnak, de mivel elég sokszor 
mennek szerepelni, nagyon sok helyre utaznak, a szülők már nem tudják finanszírozni ezeket 
a költségeket, és így szeretnék kérni a képviselő-testület támogatását az utazási költséghez. 
Az útiköltség árajánlata mellékelve lett. A bizottság olyan javaslattal él a testület felé, hogy 
mivel nem érkezett még meg a hivatalos meghívó levél, legyen az megvárva. Egy olcsóbb 
utazási módot is meg kellene nézni a májusi testületi ülésig, és addigra kiderülhet, hány főre 
számítanak,  mint  hivatalos  delegációra  a  münsingeniek,  az  utazási  eszköz  is  a  létszámtól 
függhet.

Fekete  József  képviselő  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  igazgatója  közölte,  hogy  az 
intézménye  kezelésébe  adott  kistérségi  buszt  most  már  külföldi  utakhoz  is  igénybe  lehet 
venni, mert két sofőr van, az utasok száma így 17-re csökken a 18-ról. Át kell gondolni, ha az 

23



utánfutót is igénylik, 116 Ft/km a költsége. 

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a hivatalos felkérést megvárni.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

181  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK mazsorett csoportjának  a 
júliusi  münsingeni  utazással  kapcsolatos  támogatási  kérelmét,  a  hivatalos  meghívást 
követően, a májusi Képviselő-testületi ülésen tárgyalja újra.
Felelős: OPSKK igazgatója
Határidő: májusi testületi ülés 

V/6. A PS Gimnázium SZMSZ és házirend módosítása

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy 
bizottsága megállapította, hogy mind az SZMSZ, mind a házirend módosítása a jogszabályi 
feltételeknek megfelel.  A bizottság határozati javaslatainak elfogadását kérte.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

182  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Petőfi  Sándor  Gimnázium 
házirendjének  módosítását  (a  Polgármesteri  Hivatalnál  iktatva  az  1640-6/2009.  04.  20. 
számon) a véleményeztetési eljárást figyelembe véve jóváhagyja.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós

  Szilágyi Tibor igazgató
Határidő:  értelem szerint

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

183  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ-
ének  módosítását  (a  Polgármesteri  Hivatalnál  iktatva  az  1640-7/2009.  04.  20.  számon)  a 
véleményeztetési eljárást figyelembe véve jóváhagyja.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós

  Szilágyi Tibor igazgató
Határidő: értelem szerint
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V/7. Munkaköri leírás intézményvezetőknek

Dr.  Baji  Mihály jegyző  ismertette,  hogy a közalkalmazottak  jogállásáról  szóló törvény és 
végrehajtási  rendeletei  nem  írják  elő  az  intézményvezetők  vonatkozásában  a  kötelező 
munkaköri  leírásokat,  de  a  képviselő-testület  felvállalta  elkészítését.  Azt  látni  kell,  hogy 
egységes szerkezetű nem lehet teljesen, vannak bizonyos eltérések. Az oktatási; valamint az 
ügyrendi  bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  határozati  javaslatot.  Természetesen  amikor 
szükséges lesz  a változtatás, meg fog történni.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

184  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények veze-
tőinek munkaköri leírását elfogadja és jóváhagyja. A munkaköri leírások az intézményi Szer-
vezeti és Működési Szabályzatok 1/b jelzésű mellékleteit képezik. Az intézményi SzMSz-ek-
ben az alapító okiratok az eddigi 1. sz. melléklet helyett 1/a sz. mellékletek jelölést kapják.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Önkormányzati intézmények vezetői
Határidő: értelem szerint

V/8. Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásából fakadó 
feladatok

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a 2008. évi CV. törvény alapjaiban megváltoztatta a 
költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat, az államháztartási törvény egyes részeit is. A 
költségvetési  szerveket  gyakorlatilag  tevékenységük  alapján  besorolta  közhatalmi 
költségvetési  szervnek,  vagy  közszolgáltató  költségvetési  szervnek.  Áttekintve  az 
intézményeket, közhatalmi tevékenységet egyedül a polgármesteri hivatal folytat,  az összes 
többi  közszolgáltató  jellegű  feladatokat  lát  el.  A  funkció  szerint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó, illetve önállóan működő szervként kell megkülönböztetni őket a gazdálkodásuk 
alapján.  A  közszolgáltató  költségvetési  szerveket  tovább  nevesítette  a  jogszabály 
közintézmény,  közintézet,  vállalkozó  közintézet,  illetve  közüzem.  Az  intézményeket 
május15-ig  be  kell  sorolni,  itt  a  közszolgáltató  intézménynél  módosításra  van  szükség, 
közszolgáltató  közüzemre  módosul  az  elnevezés.   Valamennyi  bizottság  tárgyalta  és 
elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.  A besorolás utána az alapító okiratokat is át kell 
tekinteni, június 1-ig módosítása szükséges, illetve szeptember 30-ig majd az SZMSZ-eket is 
felül kell vizsgálni. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot tette fel szavazásra.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

185  /2009./IV.27./sz. határozat:  
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az önkormányzati 
költségvetési szervek előterjesztésben szereplő jogszabályi besorolását jóváhagyja, egyben 
felkéri az intézményvezetőket az intézményi alapító okiratok elkészítésére, és Képviselő-
testület elé jóváhagyásra való történő beterjesztésére.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: Képviselő-testület májusi testületi ülése

V/9. Szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata

Dr. Baji Mihály jegyző elővezette, hogy Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke a 
2009. évi európai parlamenti képviselői választásokat 2009. június hó 7. napjára tűzte ki. A 
lakosok már megkapták az értesítőt és az ajánlószelvényt. Jogszabályi kötelezettség, hogy a 
szavazatszámláló  bizottságoknak  a  személyi  összetétele  áttekintésre  kerüljön.  Voltak 
változások, az elmúlt időszak gyakorlatával szemben írásban nyilatkoztatva lettek az új tagok, 
hogy  elvállalják  a  megbízást.  A  határozati  javaslat  szerint  a  testület  hatalmazza  fel  az 
Ügyrendi-  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottságot,  hogy  amennyiben  szükséges  lesz,  a 
szavazatszámláló  bizottságokat  egészítse  ki.  Tudni  kell,  hogy  a  választott  tagok  mellett 
lesznek  delegáltak  is,  akiket  az  európai-parlamenti  választásokon  listát  állító  pártok 
delegálhatnak,  a pártok május  29.  16 óráig tehetik  ezt  meg.  A választások előtt  még egy 
eskütételre, oktatásra fog sor kerülni. A határozati javaslatban foglaltakat az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság támogatta.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

186  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületete a 2009. június 7. napra kitűzött eu-
rópai parlamenti képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok válasz-
tott tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg:
1. sz. szavazókör: Helye: Kinizsi úti Óvoda, Kinizsi u. 13.   
Kmellár Zoltánné Vörösmarty u. 26.
Schäffer Józsefné Vésztői u. 30/a.
Zubáné Gál Márta Várkonyi u. 5.
2. sz. szavazókör: Helye: Kodály Zoltán úti óvoda, Kodály Z. u. 8.
Csirmaz Sándor Korona u. 3.
Bereczkiné Éber Ildikó Korona u. 8.
Tóth Lászlóné Vésztői u. 48/a.
3. sz. szavazókör. Helye: Idősek Klubja, Jeszenszky u. 21.
Csabay Károly Madarász u. 4.
Gyurkó Csabáné Jókai u. 58.
Schäferné Kéki Márta, Eötvös u. 12. 
4. sz. szavazókör: Helye: Általános Iskola, Luther tér 1. 
Henger Péter Kölcsey ltp. 1. A. lh. 1.em. 4.
Pál Imréné Martinovics u. 3.
Füzesi Krisztina Kossuth tér 2. 1. em. 7.
5. sz. szavazókör: Helye: Zeneiskola, Tessedik tér 1.
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Andrésiné Daru Ilona Kereki u. 26.
Éber Mihály Kereki u. 51.
Balázsné Dankó Hédi Kereki u. 1.
6. sz. szavazókör: Helye: Idősek Klubja, Hősök u. 3. (településszintű kijelölt körzet) 
Hajkó Jánosné Kossuth tér 13. 3. em. 11. 
Török Ernőné Békési u. 2. A. lh. 2.em.5.
Bartó Róbertné Fő u. 2/A. 1. em. 12.
Tóthné Guba Ágnes Belentai u. 24.
Beregi Lajosné Nagymester u. 10/a.
7. sz. szavazókör: Helye: Kálvin úti óvoda, Kálvin u. 2. 
Grőszer Erzsébet József A. u. 14.
Erdélyi Mihályné József A. u. 54.
Kozma Mária József A. u. 55.
8. sz. szavazókör: Helye: Humánsegítő Szolgálat , Petőfi u. 27.
Rajnai Mártonné Petőfi u. 35.
Kis Sándorné Áchim L.A. u. 45.
Vígh Sándorné Csabai u. 38.
9. sz. szavazókör: Helye: Széchényi u. óvoda, Luther u. 9.
Gubis Andrásné Deák F.u. 63.
Marton Mihály Deák F. u. 50.
Turbucz Józsefné Budai N. A. u. 25.
10. sz. szavazókör: Helye: Mátyás kir. úti óvoda, Mátyás kir. u. 2. 
Benyó Istvánné Oltványkert u. 44.
Dombi Éva Ókert u. 16.
Winter László Józsefné Szabó Á. u. 7/2.
Póttagok:
Kissné Bartóki Erzsébet, Fő u. 2/B. 2. em. 15.
Elek Mónika, Sas utca 10. 
Pusztafi Ferencné Luther u. 10.
Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a sza-
vazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint 

V/10. Egyéb bejelentés
  - összeférhetetlenségi kérdések

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tudatta,  hogy  összeférhetetlenségi  bejelentés  érkezett 
Debreczeni Gábor képviselő, és összeférhetetlenségi észrevétel érkezett a polgármester ellen. 
Debreczeni Gábor írásban jelezte, hogy az összeférhetetlenségi kérdés vizsgálata nyílt ülésen 
megtörténhet.  Személy  szerint  meg  itt  jelenti  ki,  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 
összeférhetetlenségéről  nyílt  ülés  keretében  tárgyaljon  a  testület.  Az  összeférhetetlenség 
témakörét a polgármesternek 30 napon belül elő kell vezetni, megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságot, hogy e kérdést megtárgyalja. Kérte először a Debreczeni Gábort 
érintő ügyet ismertetni.

Hoffmann Dániel képvelő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke előadta, hogy 
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az  összeférhetetlenségről  szóló  törvény  azt  mondja  ki,  hogy  abban  az  esetben,  ha  a 
polgármestert erről értesítik, akkor átadja a bizottságnak ezt a feladatot, derítse ki, hogy mi 
történik. Ez így tulajdonképpen rendjén való is lenne, de itt az eljárási technikában nem volt 
néhány dolog szerencsés, sőt kimondottan negatívnak ítélte meg, mint a bizottság vezetője. 
Egyrészt: megítélése szerint azzal kellett volna kezdeni, hogy az illető személyt, aki ellen az 
összeférhetetlenségi  eljárást  elindította  egy  nevének  elhallgatását  kérő  személy,  minimum 
meg kellett volna kérdezni, mint képviselőt, hogy valóban ez az összeférhetetlenség fennáll-e? 
A  másik:  ez  az  összeférhetetlenségre  vonatkozó  előterjesztés,  e  hónap  10-én  került  a 
polgármester úr elé, és a 30 napba, mondjuk, nem biztos, hogy 8-10 napos késés belefér, de az 
mindenképpen  belefért  volna,  hogy  egy  telefonnal,  ahogy  a  24  órás  rendkívüli  testületi 
felhívására lehetősége van, szólt volna, hogy van egy ilyen helyzet, nézzük meg, mit lehet 
ezzel  kezdeni.  Nem tartja  helyénvalónak,  hogy ilyen  módon próbálják meg  húzni  és  arra 
hivatkozni, hogy a 30 napba nem fér bele, ezért aztán a jegyzőt megbízni, hogy nézze már 
meg,  hogy  más  irányba  hogy  tud  ilyen  ügyekben  belenézni  a  felvetett  személlyel 
kapcsolatban,  vélt  munkahelyére  levelet  írni  az  ügyben,  hogy  igazolják  le,  hogy  ő  ott 
dolgozik-e vagy nem? Ezt azért tartja fontosnak, mert ha az eljárási rend nincs betartva, akkor 
teljességgel fölösleges, hogy a törvény szellemében ne próbáljanak meg megnyilatkozni. A 
bizottság azzal indított, hogy Debreczeni Gábortól, hivatkozva a munkaszerződés beadására, 
azt  a szerződést kérte be,  mint  bizottsági  elnök, és mutatta  be bizottsági  tagjainak,  amely 
szerződés bemutatásához Debreczeni Gábor hozzájárult,  nyilvánvaló úgy, hogy a bizottság 
tagjai ezt a megbízási szerződést utána visszaadták. Ez volt az a sorrend, amit elvárt volna 
induláskor is.  A Délalföldi  Regionális  Fejlesztési  Tanács  visszaírt  a jegyző úrnak,  miután 
levéllel ő kereste meg, hogy általuk olyan szerződési formában dolgozik Debreczeni Gábor, 
jelenesetben megbízási szerződéssel, amely nem minősül munkaviszonynak, és amennyiben 
valakinek ilyen jellegű munkaviszonya nincs, ebben az esetben az összeférhetetlenség sem 
állhat fenn. Bizottsága határozati javaslatát kérte a testület részéről elfogadni.

Cservenák Pál Miklós polgármester reagált az elmondottakra. Az összeférhetetlenségről szóló 
törvénynek  a  9.  §  (2)  bekezdése  azt  írja,  hogy  a  polgármester  az  összeférhetetlenség 
megállapítására irányuló kezdeményezést az SZMSZ-ben meghatározott bizottságnak adja át 
kivizsgálásra. Az SZMSZ-ben az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság van megjelölve. 
A (3) bekezdés azt írja, hogy … a bizottság ennek hiányában, a polgármester előterjesztése 
alapján  a  képviselő-testület  a  következő  ülésén,  legkésőbb  az  összeférhetetlenség 
megállapításának  kezdeményezését  követő  30  napon  belül  határozattal  dönt  az 
összeférhetetlenségről.  Mivel  az  SZMSZ-ben  nincs  lehatárolva  az,  hogy  az  illetékes 
bizottságnak hogy kell átadni magát a bejelentést azokkal a bizonyítékokkal, ismervényekkel, 
amelyek szükségesek az összeférhetetlenség megállapításához, úgy gondolja, nem róható fel a 
polgármesternek.  Le kell  szabályozni  akkor  az SZMSZ-ben, hogy a bizottságnak az ilyen 
jellegű  bejelentést  úgy kell  odaadni,  hogy semmiféle  intézkedés  más  részről  ne történjen. 
Valóban azért lett megkérdezve a munkaadója az illetőnek, hogy a 30 nap le legyen rövidítve. 
Azt gondolja, hogy ez olyan nagyon nagy probléma nem lehet. A jegyzőt kérte fel, hogy az 
ügyben  járjon  el.  Nem  érzi  bűnösnek  magát,  hogy  olyan  dolgot  tett,  ami  felróható.  A 
képviselő-testületnek  30  napon  belül  meg  kell  hozni  a  határozatot,  május  10-ig  ki  kell 
mondani, hogy Debreczeni Gábor összeférhetetlen vagy sem.

Debreczeni Gábor képviselő megjegyezte, hogy a törvény értelmében természetesen minden 
állampolgárnak  joga  van lakossági  bejelentéssel  élni  a  polgármester  felé,  ha  olyan  kétely 
merül fel benn, hogy bármely képviselő is összeférhetetlen lenne. Természetesen a képviselő 
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ilyenkor nem tehet mást,  mint ennek az eljárásnak aláveti  magát,  de etikai  vonatkozása is 
lehet  ennek  az  ügynek,  hiszen  mindezt  úgy  elindítani,  hogy  egyrészt  névtelen  a  beadó, 
másrészt pedig az érintett nem értesül az ellene irányuló vizsgálatról, csak legutolsóként. Az 
pedig, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizonyos megkeresésről úgy 
nem tud, hogy az eljárás lefolytatására az ő bizottsága jogosult,  elképzelhető,  hogy egyéb 
szabályszerű kérdést is felvet. Mindenesetre ezzel nem kíván foglalkozni, de azért felvetette 
ezeket  a  dolgokat.  Nem ártott  volna tisztában lenni  azzal,  hogy ha bárkinek  ilyen  jellegű 
kifogása  vagy  észrevétele  van,  megkereshette  volna  a  problémával.  Nyílván,  hogy  nem 
összeférhetetlen, senki számára nem titok, hogy hol dolgozik, bárkinek erről felvilágosítást 
ad. Titkolnivalója nincs, soha nem is volt. Azt nem tudja, hogy kinek válaszol, mert a felvető 
a  nevét  nem írta  le,  de  ha  ez  megnyugtató  számára,  közli,  hogy nem összeférhetetlen  a 
képviselőséggel.  Természetesen,  ha  az  lenne,  nem is  ülne  itt.  Mivel  az  ülésre  beadott  és 
kiosztott interpellációjában feltett kérdésekre részben választ kapott, ettől az interpellációtól 
eláll,  visszavonja.  A jövő szempontjából  az ilyen  jellegű kérdésekre mindenféleképpen az 
SZMSZ olyanirányú kiegészítése szükséges, hogy ilyen eljárásnak senkit sem vessenek alá. 
Ezt úgy kellett volna elővezetni, hogy legalább az érintett tudjon róla.

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a levél írója kérte a neve elhallgatását, viszont felettes 
hatóság  eljárásánál,  illetve  amennyiben  a  bejelentés  másnak  jogsérelmet  okoz,  akkor  az 
adatait ki kell adni. Vagyis is azt jelenti, hogy az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatban 
jogorvoslatra került volna sor, akkor a bepanaszolt képviselő kérhette volna a bíróságtól a 
bejelentő adatainak a kiszolgáltatását.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a törvényesség szellemében jártak el. 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatáról kellene döntenie a testületnek.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  tudatta, 
hogy a Délalföldi  Regionális  Fejlesztési  Tanácstól olyan válasz érkezett,  hogy Debreczeni 
Gábor Mezőberény,  Győri  J. u. 5/B. szám alatti  lakos a DARFT titkárságával megbízásos 
jogviszonyban áll,  ami  a  vonatkozó jogszabályok alapján nem minősül  munkaviszonynak. 
Ebből adódóan összeférhetetlenség nem áll fenn.

Cservenák  Pál  Miklós  polgármester  összegezte  az  elmondottakat.  Debreczeni  Gábor  a 
DARFT-nál szerződéssel van alkalmazva, úgy ítélte meg az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság is, hogy ennek alapján nincs összeférhetetlenség. Tájékoztatásként -a képviselő úr 
egyetértésével- elmondta, hogy Debreczeni Gábort május 1-től Varga Zoltán önkormányzati 
miniszter  elviszi  magával,  tehát  mindenféleképpen okafogyottá  válna  az  egész dolog.  Az, 
hogy így  járt  el,  nem a  Debreczeni  Gábor  elleni  ellenszenv  volt,  hanem valóban  időben 
szerette volna megnyugtató módon rendezni a megkeresést. Mind a két fél irányában lojalitást 
kell tanúsítani.  A bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.

Debreczeni Gábor képviselő bejelentette, hogy érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.

A  képviselő-testület  17  igen  szavazattal,  egyhangúlag  az  alábbi  határozatot  hozta: 
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(Debreczeni Gábor nem vett részt a szavazásban)

187  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztettek szerint, a megbízási 
szerződés, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács felé a jegyző által feltett kérdésre adott 
válasz ismeretében Debreczeni Gábor képviselő munkavállalói és önkormányzati képviselői 
összeférhetetlenségére irányuló közérdekű bejelentés  ügyében elutasítja a kezdeményezést. 
Felkéri a polgármestert, jegyzőt, hogy a levél íróját értesítse a döntésről.
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értesítésre azonnal

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a testület elé 
tárta,  hogy  Tomka  Mihály  Mezőberény,  Vadász  u.  4.  szám  alatti  lakos  a  polgármester 
összeférhetetlenségére vonatkozó felhívással fordult a polgármesterhez.  Tulajdonképpen az 
elmúlt testületi ülésen ez az ügy rendeződött, elsősorban azért, mert a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratában rendezésre került az újság kérdése. Ebből adódóan a polgármesternél ilyen 
jellegű  összeférhetetlenség  nem  áll.  A  bizottság  a  törvényességi  tárgyú  észrevételt  is 
megtárgyalta, elutasította a megkeresést, mivel a jegyző úr korábban ismertetett álláspontját 
az ügyben már egyszer elfogadták. Ez már a második tárgyalás volt, így javasolja a bizottság 
a  képviselő-testületnek  az  összeférhetetlenségre  vonatkozó  megkeresést  elutasítani.  Az 
államigazgatási hivatalnál beszélt Dr. Bálint Annával, megerősítette, hogy ebben a kialakított 
rendszerben a polgármester nem összeférhetetlen.

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy gyakorlatilag ebben az ügyben az összeférhetetlenség 
kérdése  azért  merült  fel,  mert  a  Mezőberényi  Hírmondó  újság  idekerült  a  Polgármesteri 
Hivatalhoz. Tudatosítani kellene, hogy a Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. Az irányítást 
a polgármester,  illetve a képviselő-testület  szabja meg. A döntés alapján az önkormányzat 
adja ki az újságot, ez képviselő-testületi hatáskör. Ilyen hatáskört a polgármester részére nem 
ruházott  át  a  képviselő-testület,  tehát  emiatt  sem  merülhet  fel  ezzel  kapcsolatban  az 
összeférhetetlenség.  Ebben  a  kérdésben  a  polgármester  úr  nem  adhat  utasítást,  ebben  a 
kérdésben csak a képviselő-testület dönthet.

Barna Márton képviselő megkérdezte, van-e aközött különbség, hogy a Tomka Mihály 2000. 
évi XCVI. törvényre hivatkozik, míg a válaszban a jegyző úr az 1990. évi LXV. törvényre, 
vagy elírás történt, vagy változott, mert mind a kettő önkormányzati törvény?

Dr.  Baji  Mihály jegyző  válaszként  közölte,  egyik  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  tv.,  a 
másik pedig a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény. 
Két különböző jogszabályról van szó, de mind a kettő érinti ezt a tárgykört.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint, ha a polgármester ebben a kérdésben 
összeférhetetlen lett  volna,  akkor már  más,  okosabb emberek régen kitalálták volna,  hogy 
hogyan kell elmozdítani a polgármestert.  Magyarországon számtalan olyan helyzet adódott 
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elő, hogy a polgármester, valamint a képviselő-testület tagjai nem egy platformon voltak, és 
hogyha ilyenkor a képviselők el akarták volna a polgármestert mozdítani, akkor ezt a módot 
választották  volna.  A megyében  is  szinte  minden  önkormányzatnál  így működik  az újság 
kiadása.  A lelkiismerete  ebben a  kérdésben nyugodt,  a  jegyző úr rávilágított  arra,  hogy a 
polgármester  miért  nem  adhat  utasítást  az  újság  tekintetében.  Az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 

Bejelentette, hogy érintettség miatt a kérdésben nem kíván szavazni.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Cservenák 
Pál Miklós nem vett részt a szavazásban)

188  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tomka Mihály Mezőberény, Vadász 
u. 4. szám alatti lakos, -polgármester összeférhetetlensége; -törvényesség tárgyú megkeresését 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján elutasítja, megállapítja, hogy 
összeférhetetlenség nem áll fenn.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értesítésre azonnal

VI./ napirend 

Tárgy: Interpelláció 

Barna Márton képviselő interpellációja
Debreczeni Gábor képviselő interpellációja

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, mivel Debreczeni Gábor képviselő visszavonta 
interpellációját, egy kérdést kel megtárgyalnia a testületnek.

Barna Márton képviselő elmondta, hogy interpellációját a kóbor ebek ügyében adta be, mely 
interpellációja már volt egyszer, és úgy vette észre, hogy talán előrelépés nem történt benne, 
ezért interpellált ismételten a polgármester úr felé.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy tárgyalás történt a kóbor ebek ügyében, a 
jegyző úr is  ott  volt  a  kistérségi  megbeszélésen.  A kistréségnél  összeírásra  került,  melyik 
település  hogyan  oldja  meg  a  kóbor  ebekkel  kapcsolatos  problémát.  Háromféle  megoldás 
hangzott el. Van aki egy battonyai vállalkozóval oldja meg, van aki egy gyulai alapítvánnyal, 
a harmadik rész saját maga próbálja megoldani úgy, hogy igyekezett bekéredzkedni a békési 
kutyamenhelyre. A battonyai és a gyulai cég is 5000 Ft-onként fogja be az ebeket. Minden 
esetben vállalni kell a 10 napos eltartásnak a költségeit. A testületnek fedezetet kell biztosítani 
a megbízott cég költségeire. Lenne egy másik út is, hogy legyen kutyamenhely a városban. 
Egy kutyamenhely létesítése  nem olcsó dolog.  Azzal maximálisan egyetért,  hogy a kóbor 
ebek problémáját meg kell oldani, de valamilyen instrukció kellene a megoldásra. Valamikor 
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is volt gyepmesteri telep Mezőberényben, a gyepmester feladatát képezte az, hogy az ebeket 
befogja, bár még akkor az állatvédők nem hallatták ennyire szavukat. A battonyai vállalkozó 
valószínű, hogy elvállalná a feladatot, a gyulai nem vállalja, mert már teltház van nála. Sokkal 
nagyobb szigorral kellene eljárni az eb-tulajdonosokkal szemben, csak hát problémát jelent a 
tulajdonos  kilétének  kiderítése  is.  Az  elmúlt  ülésen  Halász  Ferenc  képviselő  javasolta  a 
chiprendszert bevezetni, úgy tudja, ezt a formát 2012 évtől az európai unió kötelezővé is teszi, 
lehet, hogy erre kellene áldozni, ha megnyugtató megoldást hozna. Ötleteket kért.

Csávás  István képviselő  feltette  a  kérdést,  hogy  a  kóbor  ebek  léte  a  közbiztonságot 
veszélyezteti?  Mert ha igen,  akkor az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági  Bizottság nevében 
benne van a közbiztonság kifejezés, foglalkozhatnának a kérdéssel.

Halász  Ferenc képviselő  tájékoztatásként  előadta,  hogy  Dr.  Kreisz  Ágnes  állatorvos 
elmondása szerint, ha ő 2000 db chippet lerendelne, akkor tudná 1500 Ft-ért adni darabját, így 
lenne rajta kedvezmény. Kutyaoltáskor lehetne a chippet elhelyezni, mert oltással együtt be 
lehetne adni. 

Harmati  László alpolgármester  véleménye  szerint  a  chip  beültetésének  költségeit  a 
tulajdonosnak kell majd magára vállalni.  Javasolná most a battonyai  vállalkozót megbízni, 
hogy fogja össze a kutyákat, 100 alatt lehet a kicsapott kutyák száma. Fél évente rá kellene 
szánni 100-150 eFt-ot. 

Hoffmann  Dániel képviselő  felvetette,  hogy  az  állattartási  rendeletben  a  kóbor  ebekkel 
kapcsolatban is lehetne rendelkezéseket hozni, szankcionálást is megfogalmazni.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  felvállalta,  hogy tárgyal  a  battonyai  vállalkozóval,  de 
milyen garancia lesz arra, hogy abban az időpontban mikor kijön, lesz vagy nem lesz kutya.

Barna Márton képviselő is megerősítette, hogy a tulajdonosok nélkül nem lehet megoldani ezt 
a  problémát.  Ez  ott  jelentkezik  elsősorban,  ahol  nincs  kerítés,  valamilyen  szankció  arra 
kellene, hogy a kerítésen, portán kívül a kutyák ne kerüljenek.

Fekete József képviselő arra felhívta a figyelmet,  ha befogják a kutyákat, két-három napig 
tartani kellene még Mezőberényben, hátha jelentkezne a gazdája, mert nem minden esetben 
csak kóbor kutyák kerülnek ki az utcára. Most a Tappe Kft-nek kellene összefogni a kutyákat. 
Menhelyben  gondolkodni  igen  költséges  lenne,  időnként  egy  vállalkozót  lenne  célszerű 
megbízni  a  begyűjtéssel,  ha  híre  menne  a  dolognak,  lehet,  hogy  a  gazdák  is  jobban 
vigyáznának kutyáikra. Sajnálatosnak tartotta, hogy kistérségi szinten nem történt összefogás.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  tájékoztatásként  közölte,  hogy  kutyamenhely  üzemeltetését  csak 
hivatalosan  lehet  végezni,  szakhatóságok  által,  építési  engedéllyel,  használatbavételi 
engedéllyel rendelkező telephely, több mint 10 millió Ft.
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Cservenák Pál Miklós polgármester  közölte,  hogy írásban válaszadás  meg fog történni  az 
interpellációra, de ötleteket kér a képviselőktől vagy bárkitől. 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester  bejelentette,  hogy a következő testületi  ülés időpontja 
2009. május 25. Napirendje: 1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézmények-
ben folyó gyermekvédelmi munkáról; 2./ Az Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Bizottság beszá-
molója végzett munkájáról.

Mórocz  György mezőberényi  lakos  jelezte,  hogy  a  márciusi  közmeghallgatáson  feltett 
kérdéseire kapott válaszadásról szeretne szólni.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

189  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított Mó-
rocz György Mezőberény, Deák F. u. 40/a. sz. alatti lakos részére.

Mórocz György mezőberényi lakos elmondta, hogy kérdései a vízdíjjal voltak kapcsolatosak, 
hogy mi indokolta ezt a mérhetetlen nagy vízdíjemelést. Erre egy olyan semmit mondó válasz 
érkezett, hogy a Vízművek Zrt vezérigazgatója mit mondott arról, hogy mi mibe fog kerülni. 
Szerette volna a válaszban megkapni, hogy mennyi az az összeg, amit pluszban be kell fizetni, 
mert ahogy számolta 655 Ft egy m3 víz meg szennyvíz, minden költséget hozzáadva. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy máshol ekkora összeg csak a vízdíj 
m3-e.

Mórocz György mezőberényi lakos véleménye szerint eddig sem volt deficites a díjak mérté-
ke, mi indokolta, hogy most ennyibe kerül? Ezt kérdezte, és erre nem kapott választ. A Deák 
F. utca járdajavítással kapcsolatban nem a felújítást vetette fel, hanem egy pár helyen olyan a 
járda, hogy nem lehet rajta normálisan közlekedni.

Cservenák Pál Miklós polgármester természetes dolognak tartotta, hogy ahol rossz a járda, azt 
meg kell javítani. Akár döntés is lehet arról, hogy abból a keretből ami útfelújításra van, le-
gyen elkülönítve meghatározott összeget, amely a közszolgáltató intézmény költségvetésébe 
kerüljön beépítésre, és az intézmény feladatát fogja képezni. Megpróbálja az intézmény fel-
mérni az igényeket.
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Mórocz  György mezőberényi  lakos  harmadik  kérdése,  amire  csak  részben kapott  választ, 
hogy a polgármester szolgálati gépkocsijával történő közlekedési baleset folytán 420-430 eFt 
kár keletkezett, történt-e ezért kártérítési felelősségre vonás. Ha nem, akkor a testület miért te-
kintett el tőle?

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy nem történt felelősségre vonás, a testület-
nek jogában állt volna, de nem tette. A testületnek ehhez joga van, személyének meg joga van 
védekezni bármivel szemben, hogy megtörtént vagy nem történt, vagy milyen feltételek mel-
lett történt meg. Másnak okozott kártérítésért semmilyen kifizetés nem történt az önkormány-
zat részéről, annak ódiumát nem a képviselő-testület állta.

Litvai  György képviselő  tudatosította,  hogy Mezőberényben  sok helyen  van olyan  jellegű 
hiba a járdákban, mint amit Mórocz úr említett. Legyen összegyűjtve, hol van probléma.

Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója egyetértett azzal, hogy 
a balesetveszélyes helyek felmérése történjen meg, felmérik és listát készítenek róla. A lakos-
ság írásban tett  bejelentésével,  adott  helyszín pontos megnevezésével  meg lehet  vizsgálni, 
hogy hol van balesetveszély.  Az előkészítés során a képviselők, akiket ez érdekel, keressék 
meg az intézményt, és megpróbálnak egy listát összehozni, amit elő lehet terjeszteni.

Csávás István képviselő megjegyezte, hogy a Deák F. utcán az idős nagy fák gyökerei emel-
ték meg a járdát.

Cservenák Pál Miklós polgármester problémának tartotta az idős nagy fák eltávolítását, nem 
könnyű elvégezni ezt a  feladatot sem, a tűzoltók sem szívesen vesznek részt ebben a munká-
ban.

Haramti László alpolgármester a vízdíjjal kapcsolatban közölte, hogy a közmeghallgatáson, 
ott rögtön megpróbált válaszolni a feltett kérdésre. Korábban nem volt amortizációs alap ké-
pezve, nincs rá fedezet. Annyira el van avulva most már a Békés Megyei Vízművek területén 
lévő vízmű rendszer, hogy több mint 50%-a a víznek elszivárog. Mezőberényben ez az arány 
jobb, mert az itteni vezetékek jobbak, 15% az arány. A vezeték felújítására a Vízműveknek 
nincs pénze,  ezért  kérték a települési  önkormányzatokat,  hogy a vízdíjba legyen beépíteni 
amortizációs felújítási alap. A testület azt fogadta el novemberben, hogy 50 Ft-al  a vízdíj, 30 
Ft-al  a  szennyvízdíj  megemelésre  kerüljön.  Gyakorlatilag  így 80 Ft  képződik,  ez  mintegy 
35-38 millió Ft éves szinten, ami vissza kerül Mezőberény kasszájába, és ebből lehet a tudatos 
vezeték felújításokat végrehajtani.  Van még egy 5,5 millió Ft ilyen jellegű összeg, amit kap a 
település a Vízművektől, ez a víz-, közműért fizetett bérleti díj, amit eddig is kapott a város 
részvény formájában, most már pénzben kapja ki minden önkormányzat. Ez az összeg azon-
nali, havária jellegű javítási munkákra fedezet. Tehát az önkormányzat rendelkezik a pénzzel. 
A rekonstrukciós vagy felújítási alapot (az 50 és 30 Ft-ot), amennyiben pár év múlva látszik, 
hogy a vezetékek fel vannak újítva, akkor meg lehet szüntetni, vagy azt mondani, hogy keve-
sebb összeg kerül meghatározásra m3-enként. Az mindig a testület hatásköre, hogy mennyit 
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állapít meg, mennyivel téríti el a vízdíjat. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy megpróbál az önkormányzat az ivó-
vízjavító program keretében olyan összegeket szerezni állami pénzeszközökből, amelyek le-
hetőséget adnak arra, hogy valahol fel lehessen újítani a vezetékeket. Van egy Aradon átnyúló 
kapcsolat is, amit igénybe kellene venni, mert lehet, hogy jobb lehetőséggel kecsegtet. Nem 
véletlenül mondták azt, hogy Magyarországon a víz lesz a legnagyobb kincs rövidesen.

Csávás István képviselő tudatta, hogy Mezőberényben 1965-től kezdve lett vízközművesítve, 
azóta a földben vannak a csövek, kezdenek tönkre menni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az 
50, és a 30 Ft-os értékre még rámegy a 20%-os  ÁFA. 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a testületet, hogy hallgassa meg Andrési János me-
zőberényi lakos hozzászólását is.

A képviselő-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

190  /2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  3  percben  hozzászólást  biztosított 
Andrési János Mezőberény, Kereki u. 26. szám alatti lakos részére.

Andrési János mezőberényi  lakos a közmeghallgatáson feltett  kérdésével kapcsolatban  el-
mondta, hogy félretájékoztatás történhetett, mert nem kért a Kereki utcán egy méter útépítést 
sem, egy lámpatestet kért csak. Egy oszlopra kérnek lámpát, arra, amelyik a belvízárokhoz a 
legközelebb van.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a mai napon végig ment a Kereki utcán, és 
ott a Belencéresi utcától kifele a Vésztői utca felé minden egyes karon van lámpatest. A másik 
irányban a Belencéresi utcától tényleg van egy olyan szakasz ahol három karón nincs lámpa-
test. Ígéretet tett arra, hogy az ároknál lévő oszlopra át lesz helyezve egy lámpa. Megpróbál-
ják rövid időn belül megoldani. A Kereki utcán lévő nagy árokhoz, ami a strand vizét vitte ki 
valamikor, valóban korlát kellene. Erről már a közszolgáltató intézménnyel tárgyaltak, csak 
hát egy ilyen korlát is két oldalon elhelyezve 2-300 eFt-ba kerül. Szükségességét elismeri. A 
Kereki u. és Belencéresi u. kereszteződése is elég veszélyesnek számít, nincs kitéve elsőbbség 
megadási tábla. Költségvonzata van mindennek. Járda sincs azon a területen, valamit próbál-
nak majd kialakítani. 

Halász Ferenc képviselő felvetette, hogy a köztemetőnél van olyan lámpaoszlop, amit akár át 
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lehetne helyezni.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy új lámpatestek kihelyezését nem igen 
kellene szorgalmazni, meghatározott szerződés van a DÉMÁSZ-al. Azt fel lehetne, fel kellene 
mérni a műszaki osztálynak, hogy hol vannak olyan lámpatestek, ahol nincs is már utca (pl. 
Szivárvány utcánál), azokat lehetne áthelyezni problémás helyekre. 

Több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította az 
ülést, a képviselők zárt ülésen folytatták a munkát.

k.m.f.

           Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály 
                 polgármester                                                                       jegyző

              Babinszki Szilárd                                                             Lestyán Ádám    
                   képviselő                                                                         képviselő
                 jkv.hitelesítő                                                                   jkv.hitelesítő     
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