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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. november 30-án 
megtartott ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, 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 
képviselık. 

                        
/ Babinszki Szilárd képviselı a III. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg./ 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, meghívottak, a 

hivatal osztályvezetıje, csoportvezetık, intézményvezetık, 
érdeklıdık.  

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel 
TV. nézıit, képviselıket. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 17 képviselı közül jelen van 16 fı. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.  
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Lestyán Ádám és Szilágyi Tibor képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet ismertette azzal, hogy a 
bejelentéseknél 25-ös napirendként tárgyalásra kerülne a szociális kistérséget érintı dolgok, 
valamint a zárt ülésen ötödik napirend a NIF Zrt. telekrészek megvásárlása tett ajánlata. 
Amennyiben megérkezik Kmetykó János tervezı az ülésre, Mezıberény város jóváhagyott 
Rendezési tervének módosítása akkor kerül tárgyalásra. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı pontosításként felhívta a figyelmet, hogy II. nyílt ülés is be van 
ütemezve. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elıadta, hogy a zárt ülés 4. számú napirendjénél          
-Vagyont növelı beruházáshoz „Mezıberény” kötvénybıl fedezetbiztosítás- a döntés két 
részbıl fog állni, a vagyoni része zárt ülésen lesz tárgyalva az önkormányzati törvény alapján, 
viszont az arra való fedezetbiztosításnak nyílt ülésen kell megtörténnie.  
 
 



 2 

Több észrevétel nem hangzott el, a polgármester a napirendet szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
543/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
    I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl               
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
      II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 382/2009./VIII.31./sz., 386/2009./VIII.31./sz., 

433/2009./VIII.31./sz,. 434/2009./VIII.31./sz, 443/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 
450/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 452/2009./IX.28./sz., 453/2009./IX.28./sz., 
454/2009./IX.28./sz., 455/2009./IX.28./sz., 456/2009./IX.28./sz., 457/2009./IX.28./sz., 
458/2009./IX.28./sz., 459/2009./IX.28./sz., 460/2009./IX.28./sz., 461/2009./IX.28./sz., 
462/2009./IX.28./sz., 463/2009./IX.28./sz., 464/2009./IX.28./sz., 465/2009./IX.28./sz., 
472/2009./IX.28./sz., 473/2009./IX.28./sz., 489/2009./X.12./sz., 499/2009./X.26./sz., 
500/2009./X.26./sz., 501/2009./X.26./sz., 502/2009./X.26./sz., 508/2009./X.26./sz., 
511/2009./X.26./sz., 512/2009./X.26/sz., 513/2009./X.26./sz., 514/2009./X.26./sz., 
515/2009./X.26./sz., 516/2009./X.26./sz., 517/2009./X.26./sz., 518/2009./X.26./sz., 
521/2009./X.26./sz., 522/2009./X.26./sz., 524/2009./X.26./sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

      II/2. Kovács Edina igazgató munkaköri leírása (469/2009./IX.28./sz. hat.) 
      II/3. Gépjármőhasználat szabályozása (490/2009./X.12./sz. hat.) 
      II/4. FEUVE szabályzatok (5 intézmény) 
      II/5. Mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítására javaslat 
      II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Mezıberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
       - átcsoportosítások, fedezetbiztosítások ( 6 db határozat) 
       -Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009./II.24./MÖK 

számú rendelet módosítása 
       - Mezıberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
IV./ Mezıberény Város 2010. évi költségvetési koncepciója 
V./ Mezıberény város esélyegyenlıségi tervének teljesülése 
VI. Bejelentések 

VI/1. MÖK támogatás lemondása (Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat) 
VI/2. A Petıfi Sándor Gimnázium minıségirányítási programja végrehajtásának 

értékelése és intézkedési tervének jóváhagyása 
VI/3. Az Összevont Óvodák minıségirányítási programja végrehajtásának értékelése és 

intézkedési tervének jóváhagyása 
VI/4. A P.S. Gimnázium SZMSZ módosítása 
VI/5. A közoktatási intézményeink alapító okiratának kiegészítése  
VI/6. A P.S. Gimnázium kollégiumi házirendjének módosítása 
VI/7.Mezıberény város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása 

(123/2009./III.30./sz. hat.) 
VI/8. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) 

MÖK számú rendelet módosítása 
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VI/9. Könyvtárhasználati szabályzat 
VI/10. Magyar Rádió érdeklıdése a decemberben megjelenı Magyar harangok 2. 

kötetérıl 
VI/11.Gyomaendrıdi ajánlat a turisztikai kiadványukban való megjelenésre 
VI/12. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
VI/13. Tiszteletdíjról való lemondás (Szilágyiné Kemény Mária) 
VI/14. Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére játékvásárlásra, egyéb 

karbantartási kiadásokra fedezetbiztosítás 
VI/15.Tetétlen Község Önkormányzatának levele (próbaper a Magyar Állammal szemben) 
VI/16. Hír6.hu hírportál bemutató levél 
VI/17. Magyarok Szövetsége Társadalmi Tájékoztató Iroda levele 
VI/18. Mezıberény város jóváhagyott Rendezési tervének módosítása 
           - a Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK. rendelet 

módosítása 
VI/19. A szociális étkeztetés intézményfenntartó társulásban való ellátása 
VI/20. Best Controll Team Kft. szolgáltatására ajánlat 
VI/21. Mezıberény 2010-es naptára 
VI/22. TV2 2010. évi ajánlata 
VI/23. Tiszteletdíjról való lemondás (Szekeres Józsefné) 
VI/24. A Római Katolikus templom tatarozására fedezet biztosítása 
VI/25. Egyéb bejelentés 
           - szociális kistérségi társulás dolgai 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Pályázat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzető Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában történı részvételre 
VII/2. Famíliatészta Élelmiszer és Kereskedelmi Kft. telekrész vásárlási kérelme  
VII/3. Szőcs Mihály Békés, Csallóköz u. 26. sz. alatti lakos telekrész vásárlási kérelme  

(5208 hrsz.) 
VII/4. Vagyont növelı beruházáshoz „Mezıberény” kötvénybıl fedezetbiztosítás  
VII/5. Telekrészek megvásárlása (NIF Zrt.) 
VII/6. Egyéb bejelentés 

VIII. - II. nyílt ülés 
      - Átcsoportosítás  

 
 
I. napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
           I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzıt, ismertesse az I/1. napirendet.  
 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2009. október 26-i zárt, valamint 2009. november 12-i 
rendkívüli nyílt, zárt; a 2009. november 18-i rendkívüli zárt; a 2009. november 24-i 
rendkívüli zárt  testületi ülésen meghozott határozatokat. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a határozatok kihirdetésének tudomásvételét bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
Lestyán Ádám képviselı jelezte, hogy a november 24-i ülésen nem volt jelen, így arról nem 
kíván szavazni.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a jelzés értelmében, testületi ülésenként kérte a szavazást 
a képviselıktıl. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
544/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. október 26-i zárt testületi 
üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
545/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a november 12-i rendkívüli nyílt és 
zárt, testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
546/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. november 18-i rendkívüli zárt 
testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Lestyán 
Ádám képviselı az ismertetett indok alapján nem vett részt a szavazásban) 
 
 
547/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a november 24-i rendkívüli zárt 
testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
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Cservenák Pál Miklós polgármester a két ülés között történt fontosabb események írásos 
anyagát ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében. Sok minden történt az eltelt 
idıszakban, ezért volt szükség több rendkívüli ülés tartására is. A mai napon aláírta a 
szerzıdést arról, hogy az önkormányzat megvásárolja a Hajnal utca 4. sz. alatti ingatlant, volt 
Bútor Rt-ét 63.700 eFt-ért. Bízik abban, hogy sikerül majd hasznosítani legalább olyan 
formában az ingatlant, mint a volt 2. sz. Téglagyár területét.  
 
 
A képviselık részérıl kérdés írásban nem érkezett, kérte a beszámoló tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
548/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
II./ napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
       
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 382/2009./VIII.31./sz., 386/2009./VIII.31./sz., 

433/2009./VIII.31./sz,. 434/2009./VIII.31./sz, 443/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 
450/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 452/2009./IX.28./sz., 453/2009./IX.28./sz., 
454/2009./IX.28./sz., 455/2009./IX.28./sz., 456/2009./IX.28./sz., 457/2009./IX.28./sz., 
458/2009./IX.28./sz., 459/2009./IX.28./sz., 460/2009./IX.28./sz., 461/2009./IX.28./sz., 
462/2009./IX.28./sz., 463/2009./IX.28./sz., 464/2009./IX.28./sz., 465/2009./IX.28./sz., 
472/2009./IX.28./sz., 473/2009./IX.28./sz., 489/2009./X.12./sz., 499/2009./X.26./sz., 
500/2009./X.26./sz., 501/2009./X.26./sz., 502/2009./X.26./sz., 508/2009./X.26./sz., 
511/2009./X.26./sz., 512/2009./X.26/sz., 513/2009./X.26./sz., 514/2009./X.26./sz., 
515/2009./X.26./sz., 516/2009./X.26./sz., 517/2009./X.26./sz., 518/2009./X.26./sz., 
521/2009./X.26./sz., 522/2009./X.26./sz., 524/2009./X.26./sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 41 db további intézkedést nem igénylı, lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását kérte, mivel észrevétel a képviselık 
részérıl nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
549/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 382/2009./VIII.31./sz., 
386/2009./VIII.31./sz., 433/2009./VIII.31./sz,. 434/2009./VIII.31./sz, 443/2009./IX.28./sz., 
451/2009./IX.28./sz., 450/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 452/2009./IX.28./sz., 
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453/2009./IX.28./sz., 454/2009./IX.28./sz., 455/2009./IX.28./sz., 456/2009./IX.28./sz., 
457/2009./IX.28./sz., 458/2009./IX.28./sz., 459/2009./IX.28./sz., 460/2009./IX.28./sz., 
461/2009./IX.28./sz., 462/2009./IX.28./sz., 463/2009./IX.28./sz., 464/2009./IX.28./sz., 
465/2009./IX.28./sz., 472/2009./IX.28./sz., 473/2009./IX.28./sz., 489/2009./X.12./sz., 
499/2009./X.26./sz., 500/2009./X.26./sz., 501/2009./X.26./sz., 502/2009./X.26./sz., 
508/2009./X.26./sz., 511/2009./X.26./sz., 512/2009./X.26/sz., 513/2009./X.26./sz., 
514/2009./X.26./sz., 515/2009./X.26./sz., 516/2009./X.26./sz., 517/2009./X.26./sz., 
518/2009./X.26./sz., 521/2009./X.26./sz., 522/2009./X.26./sz., 524/2009./X.26./sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Kovács Edina igazgató munkaköri leírása (469/2009./IX.28./sz. hat.) 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette 
az írásos elıterjesztést. Bizottsága a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
intézményvezetıjének munkaköri leírását az elıterjesztésben foglaltak szerint, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság véleményének ismeretében jóváhagyásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elıadta, hogy az 
igazgatónı munkaköri leírása azért került korrigálásra, mert az elmúlt évben megváltozott az 
idısotthoni beutalás rendje. Most az átvezetés megtörtént, kérik a munkaköri leírás 
jóváhagyását. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
550/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat intézményvezetıjének munkaköri leírását az elıterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
A jóváhagyott munkaköri leírás a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat 1/B. számú mellékletét képezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: azonnali 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester döntést kért az igazgatónı prémium feltételeinek 
értékelésérıl is, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalt meg. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy korábbi 
döntés értelmében a novemberi ülésre értékelni kellett volna a kinevezett magasabb vezetı 
részére 2009. évre prémium feladatok kitőzésénél a prémiumi feladatokat. Bizottsága olyan 
javaslattal élt, hogy mivel nem egész évrıl volt szó, az értékelés január 31-re legyen kitolva. 
Határozati javaslatukat kérte megszavazni. 



 7 

 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
551/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 135/2009./III.30./sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi és egyetért azzal, hogy a Humánsegítı és Szociális Szolgálat kinevezett 
magasabb vezetıje részére 2009. évre prémium feladatok kitőzésénél a prémiumi feladatok 
értékelési határideje 2010. januári testületi ülés. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/3. Gépjármőhasználat szabályozása (449/2009./X.12./sz. hat.) 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
szabályozni kellett, hogy milyen jelleggel használhatják a város személygépkocsiját az arra 
illetékesek. Az egyik személygépkocsira vonatkozó használat bejelentése a titkárságon 
történik, az elszámolása pedig a vonatkozó jogszabályok szerint történik meg. A személyi 
használatnál a képviselı-testületnek van jogosítványa arra vonatkozóan, hogy személyi 
használatra személygépkocsit biztosítson a polgármester részére. Ezt a képviselı-testület 
határozatban tudja megtenni, miután az elmúlt években konkrét határozat nem lelhetı fel. 
Bizottsága javasolja, hogy a személyi használatra kiadott gépkocsi használatát úgy állapítsa 
meg a testület, hogy annak semminemő költsége a használót ne terhelje, valamennyi költség a 
munkáltatót terhelje. A szabályzat-tervezetet bizottsága megtárgyalta, elfogadásra azzal 
ajánlja, hogy a szabályzat 8.) pontja az alábbival egészüljön ki: A gépjármő használat magába 
foglalja a gépjármő korlátozás nélküli személyes használatát is, amellyel kapcsolatos 
valamennyi költség (díj, adó, stb.) megfizetését a tulajdonos vállalja. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
támogatta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslatának elfogadását. 
 
 
Csávás István képviselı a magánhasználatnál hiányolta, hogy nincs szó a felelısségrıl, nincs 
szó arról, hogy ki használhatja, ki igényelheti, milyen állapotban veszi át a jármővet, hány 
példányban készül az engedélyezés?  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint meg vannak határozva a jogszabályi feltételek 
és keretek, és a hivatal SZMSZ-e szellemében kell eljárni. 
 
 
Harmati László alpolgármester megjegyezte, hogy a kérdés magáncélú igénybevételre lett 
felvetve Csávás István képviselıtıl. 
 
 
 



 8 

Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, a szabályzat a polgármesteri hivatalra vonatkozik, minden 
vezetı leszabályozza a saját intézményénél, hogy miként lehet igénybe venni az intézményi 
gépjármővet. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Csávás István) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
552/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a hivatali gépjármővek 
üzemeltetésére, hivatali gépjármővek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó 
szabályzatot elfogadja azzal, hogy a szabályzat 8.) pontja az alábbival egészüljön ki: A 
gépjármő használat magába foglalja a gépjármő korlátozás nélküli személyes használatát is, 
amellyel kapcsolatos valamennyi költség (díj, adó, stb.) megfizetését a tulajdonos vállalja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/4. FEUVE szabályzatok (5 intézmény) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı emlékeztetett arra, hogy az intézmények SZMSZ-ei tárgyalásakor 
felmerült, hogy november 30-ig a folyamatba épített elızetes, utólagos vezetıi ellenırzés, 
illetve a belsı kontroll rendszerrel kapcsolatban módosítsák az intézmények a szabályzataikat.  
A kiegészítésekkel együtt tárgyalták a bizottságok az elıterjesztéseket. Elkészítésnél 
nehézséget jelentett, hogy a belsı kontroll rendszerek kialakításánál a központi jogszabályok 
bizonyos esetekben semmiféle támpontot nem adnak, ezért intézményenként külön-külön 
kellett kidolgozni. Az ellenırzési nyomvonalhoz, az elıterjesztés kiegészítéseként kiadásra 
került a jogszabályi határidıket pontosan tartalmazó kiegészítés, azzal kérem elfogadni az 
intézményi szabályzatokat. 
 
 
Fekete József képviselı felhívta a figyelmet, hogy a határozatoknál a felelısök nevei el 
vannak írva, értelemszerően, intézményvezetık megjelölésével történjen meg a javítás. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság az öt intézmény FEUVE szabályzatát kiegészítésekkel együtt eredeti 
elıterjesztésként kezelve elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal, hogy az 
ellenırzési nyomvonalban lévı határidık felülvizsgálatát az intézményvezetık folyamatosan 
kövessék. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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553/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 
módosított szervezeti és mőködési szabályzata 5. sz. mellékletét (FEUVE kapcsolatos 
szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenırzési nyomvonalban lévı határidık 
felülvizsgálatát az intézményvezetık folyamatosan kövessék. A képviselı-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: 2009. december 1.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
554/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ módosított szervezeti és mőködési szabályzata 2. sz. mellékletét (FEUVE 
kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenırzési nyomvonalban lévı határidık 
felülvizsgálatát az intézményvezetık folyamatosan kövessék. A képviselı-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné  igazgató 
Határidı: 2009. december 1. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
555/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
módosított szervezeti és mőködési szabályzata 2. sz. mellékletét (FEUVE kapcsolatos 
szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenırzési nyomvonalban lévı határidık 
felülvizsgálatát az intézményvezetık folyamatosan kövessék. A képviselı-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidı: 2009. december 1. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
556/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat módosított szervezeti és mőködési szabályzata 3. sz. mellékletét (FEUVE 
kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenırzési nyomvonalban lévı határidık 
felülvizsgálatát az intézményvezetık folyamatosan kövessék. A képviselı-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: 2009. december 1. 
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
557/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal módosított 
szervezeti és mőködési szabályzata mellékletét (FEUVE kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja 
azzal, hogy az ellenırzési nyomvonalban lévı határidık felülvizsgálatát az intézményvezetık 
folyamatosan kövessék. A képviselı-testület a korábbi szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2009. december 1. 
 
 
II/5. Mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítására javaslat 
 
 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója  elıadta, hogy minden 
bizottsági ülésen volt tárgyalva az elıterjesztett javaslata, melyet Lestyán Ádám 
képviselıtársával készítettek el. Voltak már mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyek, de 
mindenütt alapvetıen a probléma az volt, hogy kevés, és a helyi adottságok nem megfelelık, 
szőkek, de ezzel sok mindent nem lehet tenni. Ellenben kijelölni és javasolni több helyen 
tudtak újabb parkolókat. A bizottsági üléseken tett javaslatokat is figyelembe véve, ismertette, 
hol történne meg parkolóhely kialakítása, sıt egy része már az eltelt idı alatt meg is valósult, 
saját hatáskörben felfestésekre kerültek. Piaccsarnok és környékén 3 db, a Smatch áruház elıtt 
2 db, Spár áruház elıtt 2, liget fıbejáratánál 1 db, a sportpályánál 1 felfestés történt, a Luther 
téren 3 db, köztemetınél 1 db. A Gimnázium és környezetében is kellene, de ott további 
tárgyalásokat kell folytatni szakemberekkel. A Békési úti belsı udvarban 2 db, a Luther utcai 
gyógyszertárnál 1 van tervbe véve, a Református Egyháznál is 1 db. Tárgyalás kérdése a 
Fınix Orvosi Centrum udvarán kialakítandó parkolóhely. A Kulturális Központ mögötti 
parkolóban, az Eötvös utcán 1 db-ra van igény, a strandnál 1-2 db kialakításának sincs 
akadálya. Véleményük szerint a felsoroltak alapján a városban a törvényi kritériumnak eleget 
tudnak tenni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság megbízta Csávás István képviselıt, hogy 
a parkolóhelyek kialakításának önkormányzati rendeletben való szabályozásában részt 
vegyen, ha még merül fel parkolási igény tavaszig, akkor abban is nyilvánítson véleményt. 
 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kiegészítésként 
elmondta, bizottsága Barna Márton képviselıt javasolta, hogy részt vegyen a parkolóhelyek 
kialakításának önkormányzati rendeletben való szabályozásban. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közölte, hogy 
bizottsága javaslatát már ismertette a Közszolgáltató Intézmény igazgatója. Az egészségügyi 
intézmények és idıs otthonok környezetében kérték a parkolók elhelyezését. Az orvosi 
ügyelet, szemészet környezetében nem találtak lehetıséget, ennek felderítésére bízták meg 
Csávás István bizottsági tagjukat. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a tájékoztató elfogadását, valamint 
indítványozni kellene egy parkolási rendelet létrehozását. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint az esélyegyenlıségi tervben egyértelmően meg 
van fogalmazva, hogy minden olyan hely, ahol lehetıség nyílik rá, vagy új létesítmény kerül 
kialakításra, és a 10 parkolóhelyet eléri az alapítás idıszakában az építmény, ott kötelezı 
mozgáskorlátozott parkolót kialakítani. Szükségtelen a felesleges szabályzatok győjtése. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint igen is szükséges ilyen rendelet 
megalkotása, pl. le kell szabályozni, hogy közterületen parkolót lehessen megváltani. A 
környezı városokban van ilyen rendelkezés.  
  
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is megerısítette, hogy a 
rendelet megalkotását javasolta bizottsága. Ez a parkolási rendelet arra szolgálna, hogy ha 
valaki üzletet szeretne nyitni, ahhoz elı van írva, mennyi parkolót kell létrehoznia, az építési 
engedélyt az üzletnyitáshoz könnyebben ki tudja adni a mőszaki osztály. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı megköszönte a mozgáskorlátozottak nevében a testület hozzáállását. 
Azt nem szeretné, ha 10% felé menne a mozgáskorlátozott parkoló aránya, mert ellenszenvet 
válthat ki. A mozgáskorlátozott parkolóba csak parkolási kártyával rendelkezı állhat be. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester két kérdésben kért szavazást. Elsıként a tájékoztatót 
fogadja el a testület. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
558/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mozgáskorlátozott parkolóhelyek 
helyszíneinek kialakításáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra arról, hogy a 2010. márciusi testületi ülésre kerüljön kidolgozásra a parkoló helyek 
kialakításának önkormányzati rendeletben való szabályozása.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, hogy a Polgármesteri Hivatal el fogja készíteni a rendelet-
tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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559/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a 2010. márciusi testületi ülésre kerüljön kidolgozásra a parkoló helyek kialakításának 
önkormányzati rendeletben való szabályozása. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2010. márciusi testületi ülés. 
 
 
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt az írásos 
elıterjesztésrıl. Az idıarányos teljesítés jó. Lassan látszik az év vége, általában megtakarítás 
fog jelentkezni, kivéve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy a szociális kölcsön formájában nyújtott 
átmeneti segélyek vonatkozásában már jelenleg is túllépés van, de a segélyezési forma egy 
része visszatérül, mert kölcsönként van biztosítva. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
560/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
/Babinszki Szilárd képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
       
- átcsoportosítások, fedezetbiztosítások ( 6 db határozat) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje hat db átcsoportosítás 
megszavazását kérte a képviselı-testülettıl a rendelet módosítás és költségvetés háromnegyed 
éves teljesítésnek elfogadása elıtt. Ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatok 
megszavazásával a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság egyetértett. 
 



 13 

 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
561/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
   Támogatásértékő bevételek Mőködési célra bevételi elıirányzatát megemeli:       227 eFt-tal 

   751 186 szakf. Önkormányzati képviselı választással kapcsolatos feladatok  
   végrehajtása. (2009.október 11-i Idıközi helyi önkormányzati választás) 

és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatát             megemeli:       227 eFt-tal 

   751 186 szakf. Önkormányzati képviselı választással kapcsolatos feladatok  
   végrehajtása. (2009.október 11-i Idıközi helyi önkormányzati választás) 

      ezen belül: 
        - Személyi juttatások elıirányzata                     102 eFt 
        - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata    18 eFt 
        - Dologi kiadások elıirányzata                          107 eFt                                                                                          
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
562/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH.  int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül az 
Önkormányzatok költségvetési támogatása,  
Központosított támogatások elıirányzatát                   megemeli: 16 729 eFt-tal 
(2009. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejőleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül 

- Személyi juttatások elıirányzatát       1104 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát       298 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül  
- Személyi juttatások elıirányzatát     1249 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      400 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezıberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát     2827 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      905 e Ft-tal 

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát       2903 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát        763 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát       543 e Ft-tal  



 14 

- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      156 e Ft-tal 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül 

- Személyi juttatások elıirányzatát       2971 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát        951 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai elıirányzatán belül 
 - Személyi juttatások elıirányzatát     1055 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. elıirányzatát      337 e Ft-tal  
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb mőködési kiadási elıirányzatán belül 
   (Kisegítı mg. szolg.) 

- Személyi juttatások elıirányzatát     202 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      65 e Ft-tal 

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
563/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül:  
Támogatás értékő bevételek felhalmozási célra elıirányzat  megemeli     2828 e Ft-tal 

(Petıfi u. 27. Családsegítı Központ akadálymentesítése  
          DARFT által kiírt –Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  

DAOP.2007.4.3.1. pályázat) 
és ezzel egyidejőleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások elıirányzatát     megemeli:    2828 e Ft-tal 
         (Petıfi u. 27. Családsegítı Központ akadálymentesítése 
          DARFT által kiírt –Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  

DAOP.2007.4.3.1. pályázat) 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
564/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül:  
    Pénzforgalom nélküli bevételek, elızı évi elıirányzat maradvány felhasználás  
    elıirányzatát                                                                                   megemeli:    28363 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli:  
7-5 cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Támogatás értékő kiadások mőködési célra  
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Elızı évi elıirányzat maradvány átadás intézményeknek  
kiadási elıirányzatát                                                   28363 e Ft-tal 

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
565/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
--7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                             csökkenti: „-„ 46106 eFt-tal 
   Geotermikus energia felhasználására pályázati saját forrás biztosítás,  
   2009. évi fel nem használt ütem terhére, Általános tartalék állomány feltöltés. 
és ezzel egyidejőleg 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát  megemeli:      46106 eFt-tal 
-- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát csökkenti: „-„ 46106 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
- Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                             megemeli:     15868 eFt-tal 
   Mezıberény Kálmán fürdı fejlesztés: Pancsoló medence  
   építése:                                                                  15868 eFt 
   (LEKI – 2008. évi ütem) 
- Felújítási kiadások elıirányzatát                                                   megemeli:     30238 eFt-tal 
   Városi utak, járdák felújítása. 
    - Szilárd burkolat nélküli utcák leaszfaltozása:   13435 eFt 
       (LEKI – 2008. évi ütem) 
    - Úthálózat felújítása Mezıberény belterületén: 16803 eFt 
       (Darft-TEUT tám.: 2008. évi ütem) 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
566/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Mezıberényi Német  
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                       csökkenti:  „-„ 200 eFt.tal 
     Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére támogatás: 
      - könyvkiadás:                                         200 eFt 
és ezzel egyidejőleg 
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10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra elıirányzatát       megemeli:        200 eFt-tal 
     - Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület kiadásában  
        megjelenı „Fejezetek a mezıberényi németek történetébıl”  
        (A német nyelv térvesztése és revitalizációja Mezıberényben a  
        XIX-XX. században.) címő könyv megjelenésének támogatása: 200 eFt  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
- Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009./II.24./MÖK 

számú rendelet módosítása 
      
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a rendelet módosítását, mely szerint 4.416.071 
eFt a 2009. évi költségvetési bevételi és kiadási oldala. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság és az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet megalkotását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
                                            

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
26/2009./XII.01./MÖK számú rendelete 

„ Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl” szóló  
2/2009.II.24./MÖK számú rendelet  

módosításáról. 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
- Mezıberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elıvezette, hogy a 
háromnegyed éves teljesítésnél 84 % a bevétel, és 44,8% a kiadási oldal. Bizottsága 
határozattal élt a beszámolóhoz, melynek megszavazását kérte. 
 
 
Harmati László alpolgármester megköszönte a lakosságnak, hogy a városban jó az adófizetési 
morál. A háromnegyed év lezárult, a számadatokból látható, hogy az intézmények tudtak 
eddig mőködni, sıt ebben az évben nem lesz gond. A beszámoló 4. sz. 5.sz. mellékletét 
ismertette a továbbiakban, megállapítva, hogy a felhalmozási kiadások és a felújítási kiadások 
csökkennek. Ha a város nem fejlıdik olyan ütemben, mint korábban, az azért van, mert a 
meglévı egyéb adóbevételeket, saját bevételeket át kell csoportosítani, a mőködésre kell 
fordítani. A beszámoló elfogadását javasolja, látható, hogy ebben az évben gond nélkül tud 
mőködni az önkormányzat. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által elıterjesztett 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
567/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetés  
bevételeit  4416071  eFt elıirányzattal 
                 3708290   eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel:   -56582  eFt ) 
kiadásait    4416071   eFt elıirányzattal, 

      1979442   eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás:    -47595  eFt ) 
az egyenleget    1728848   eFt-tal jóváhagyja, és a 2009 évi költségvetés alapján a 2009 I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
IV./ Mezıberény Város 2010. évi költségvetési koncepciója 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elıvezette, hogy minden év november 30-ig kell a 
következı évi költségvetési koncepciójának elkészülnie, ennek tett eleget a Polgármesteri 
Hivatal. A 2010. évi költségvetés nem sok jóval biztat.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az önkormányzatokat jelentısen érinti az állami 
költségvetésnek a normatíva meghatározása. Ma tárgyal az Országgyőlés. Bruttó 120 milliárd 
Ft támogatással kevesebbek az állami normatívák. Kidolgozásra kerültek a költségvetési 
koncepciónál 2010. évre vonatkozó normatíva számok, ezek még finomodhatnak, de az 
elvonás mértéke az önkormányzat számára kedvezıbb nem lesz. Utána számoltak, hogy a 
2008. évi normatívákat sem éri el a jövı évi. A normatíva csökkenésnél a 2009. évest is 
átlagban minimum 10%-al lehet számolni. A Pénzügyi Osztály számításokat végzett, a 
normatíva kiesés legalább 100 millió Ft-ot jelent, nem beszélve az SZJA kiesésrıl, illetve a 
helyi adók kevesebb bevételébıl fakadó hiányról. Tehát egy 150 milliós hiánnyal biztos 
számolni kell. A normatívák esetében nem lehet érteni miért ezt az elosztást választotta az 
országgyőlés. Bizonyos esetekben, mint pl. a közoktatás esetében egyenetlenek a normatívák, 
egyes dolgokban, mint pl. esélyegyenlıség vagy kompetencia alapú oktatás esetében jelentıs 
pénzeszközök állnak rendelkezésre, miközben pedig az alapnormatívák esetében eléggé 
megszorították az önkormányzatoknak a mőködési lehetıségeit. Az eddigieknél is nehezebb 
jövı elıtt áll az önkormányzat, nagyon sok kérdés van még, a helyi iparőzési adónak a jövı 
évi dolgaival kapcsolatban is hiányoznak a jogszabályok. A költségvetési koncepcióba 
próbáltak a bevételek növelése érdekében, illetve a kiadások csökkentése érdekében bizonyos 
javaslatokat betervezni. Ez a koncepció az elvekrıl szól, illetve arról az irányról, ami alapján 
a jövı évi költségvetést meg lehet tervezni. 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármester Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje jelezte, hogy a normatív 
támogatásokat részletesen tartalmazza az anyag. A normatíva mérték, illetve az egyes mutató 
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számok is jelentısen csökkentek az elızı évhez képest. A jelenleg ismert számadatok alapján 
mintegy 100 millió Ft a normatíva csökkenés mértéke. A lakóhelyen maradó 8%-os SZJA 
összeg ismert. Az önkormányzatot mindig jelentısen érinti a jövedelem különbség 
mérséklésére vonatkozó kiegészítés, várhatóan ez is, az elızı évhez képest 5-8%-al csökkeni 
fog, így ez akár 20 milliós csökkenést is jelenthet. Tételesen fel vannak sorolva a folyamatban 
lévı fejlesztések, melyet a jelenlévık tájékoztatása érdekében ismertetett. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, ha majd az országgyőlés a költségvetését 
elfogadja, utána lehet számszakilag dolgozni. Decemberben többet lehet tudni. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága határozati 
javaslatát ismertette, elfogadásra javasolják a koncepciót, és kérik a tisztségviselıket, a 
képviselıket, az intézményvezetıket, hogy az elıterjesztés alapján gondolják át a következı 
évi költségvetés elıkészítése során milyen lépéseket látnak indokoltnak megtenni a 
mőködıképesség megtartása érdekében. 
 
 
Harmati László alpolgármester durvának tartotta a sok mínuszjelő számot. Megerısítette az 
elıtte szólók által elmondottakat. Tömeges elbocsátást nem akar egyik képviselı sem 
megtenni, de biztos, hogy néhány dolgozótól az önkormányzat intézményeiben is meg kell 
válni. Sok konstruktív és elıre mutató vitát kell folytatni, hogy a város tudjon mőködni.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a következı tárgyalásig javasolta elfogadni a koncepciót, 
részleteiben decemberben tárgyalva lesz. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
568/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a város 2010. évi költségvetési 
koncepciójáról készített elıterjesztést elfogadja, és kéri a tisztségviselıket, a képviselıket, az 
intézményvezetıket, hogy az elıterjesztés alapján gondolják át a következı évi költségvetés 
elıkészítése során milyen lépéseket látnak indokoltnak megtenni a mőködıképesség 
megtartása érdekében. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V./ Mezıberény város esélyegyenlıségi tervének teljesülése 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy a 
Képviselı-testület 2008. novemberi testületi ülésén fogadta el a város esélyegyenlıségi 
programját azzal, hogy következı év novemberében értékelve legyen a terv megvalósulása. 
Elızménye az volt, hogy a pályázathoz, amit az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz  az 
általános iskola nyújtott be, kötelezı volt az esélyegyenlıségi terv elkészítése. Ennek kapcsán 
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készült el az egész városi esélyegyenlıségi program. A Képviselı-testület akkor olyan döntést 
hozott, hogy évente legyenek felülvizsgálva a programban megfogalmazott feladatok, melyek 
határidejét négy idıintervallumra osztották; folyamatos, rövid, közép-, és hosszú távon 
megvalósítandó feladatokra, megnevezve a felelısöket, illetve megjelölve a lehetséges forrást 
is. Mivel csak egy év telt el, így csak a folyamatos és rövidtávra betervezett programok 
teljesülésérıl lehet beszélni.  Mivel a program legnagyobb szelete a nevelési-oktatási 
intézmények esélyegyenlıségi programja, illetve az ehhez épült akcióterv, ezért a beszámoló 
is terjedelmében, ezekkel az intézményekkel foglalkozik legtöbbet, hiszen nekik voltak olyan 
konkrét feladatok kijelölve, amelyeket folyamatosan a tanév kezdetétıl el kellett kezdeni 
megvalósítani. A megvalósulást segítette a TÁMOP-3.1.4. pályázaton való részvétel, és az 
ehhez nyert támogatás. Mindegyik intézmény igyekezett maximálisan a feladatokat teljesíteni. 
A beszámolóban mindegyik intézmény esetében feladatonként szét van szedve az, hogy mit 
tekintettek elérendı célnak, illetve ezek hogy valósultak meg. Természetesen mindegyik 
intézmény törekedett a megfelelı és kezelhetı adatbázis kialakítására, ami alapján aztán 
tudták kezelni ezt a kérdést. Nagyon fontos volt a szegregáció újratermelıdésének 
megelızése. Az Összevont Óvodáknál nagyon szépen megvalósult és teljesült a hátrányos 
helyzető vagy halmozottan hátrányos helyzető gyermekek bekapcsolása az óvodafejlesztı 
programba. Az általános iskolában szintén teljesült a program, táblázatos formában ki van 
mutatva, hogy hogyan alakultak a létszámarányok. Kiemelte az adatbázis kezelést, az 
együttnevelést célzó hosszú távú oktatásszervezési stratégia kialakítását, a sajátos nevelési 
igény arányok csökkentését célzó beavatkozások bevezetését, a közoktatási szolgáltatásokhoz 
való arányos hozzáférés biztosítását.  
Nagyon nagy gondot fordítottak a hiányzás alakulására, magántanulók számának figyelemmel 
kisérésére, az évfolyam ismétlık létszámának alakulására és a kompetencia mérések 
eredményei alapján folyamatos elemzı munka szükség szerint a halmozottan hátrányos 
helyzető és a hátrányos helyzető tanulókra vonatkozóan külön intézkedési tervek 
elkészítésére. Összefoglalva, az általános iskolában nagyon tudatos, következetes, átgondolt 
munka folyt, ez majd meg is hozza az eredményét. A gimnáziumban úgy szintén táblázatos 
formában lettek kimutatva a létszámadatok. A beszámoló nagyon szépen taglalja a vállalt 
feladatokat és annak teljesülését. Véleménye szerint a gimnázium is mindent megtesz annak 
érdekében, hogy megırizze a megfelelı létszámot, és hogyha a halmozottan hátrányos 
helyzető tanulók aránya nı is, ez ne menjen a teljesítés rovására. A beszámoló következı 
része a városi program folyamatosan és rövidtávon megvalósítandó feladataira tér át. Itt 
kiemelten az akadálymentesítések folytatása, bıvítése a feladat, hogy az intézmények 
szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetıek legyenek. Természetesen ez pályázatok 
nélkül nem valósíthatóak meg, és sajnos sem a Polgármesteri Hivatal, sem az OPS Kulturális 
Központ akadálymentesítésére beadott pályázat nem nyert. Ugyanakkor a város nagy örömére 
szolgál, hogy a Családsegítı és a Gyermekjóléti Szolgálat épületének teljes fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítése a DAOP pályázat keretében megvalósult. Kiemelt 
terület még az intézmények együttmőködésével az életen át tartó tanulás lehetıségeinek 
biztosítása, ahol elıl jár a gimnázium. Az intézmények a  szemléletváltozást segítı programok 
támogatásában és propagálásában is részt vettek, itt szintén a nevelési-oktatási intézményeket, 
valamint a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálatot lehet kiemelni. Ehhez a helyszínt az 
OPS Kulturális Központ mindenkor biztosította, illetve a kulturális központ ilyen jellegő 
programokhoz más szervezet, civil szervezet vagy egyesület számára is szervezést, rendezést 
és helyszínt biztosít. Kiemelte még azt a 7 millió Ft-ot, amelyet informatikai eszköz 
beszerzésre tudtak költeni az Összevont Óvodák, az általános iskola és a gimnázium. Ez 
nyílván, hogy az információs társadalommal összefüggı szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
eszközbeszerzésen nagyot lendített. A kulturális központ Liget téri Látogatói és Szabadidı 
Központjában pedig ettıl az évtıl szintén van internetezési lehetıség, amelyet szintén sokan 
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vesznek igénybe. Munkahelyteremtés és foglalkoztatás szintén egy nagyon kiemelt terület. Az 
önkormányzat amit tud megtesz, de sok lehetısége nincs. Azonban az Út a munkába program 
keretében maximálisan részt vett az önkormányzat és az intézményei. Elég nagy létszámmal 
foglalkoztat olyan embereket, akiket így vissza tud a munka világába vezetni. „A hátrányos 
helyzető emberek részvételének támogatása a különbözı rendezvényeken” nevő programban 
a kulturális központ tud olyan programokat megvalósítani, amely becsalogatja az embereket. 
Az intézmény a nyitva tartást rugalmasabbá tette, a gyermekek szabadidejéhez igazítva. Az 
Oktatási és Kulturális Bizottság is egyetértett azzal, hogy a szőkös anyagi lehetıségek 
ellenére minden intézmény próbálja kivenni részét az esélyegyenlıség megvalósításából. 
Minden pályázati lehetıséget kihasznál mind az önkormányzat és minden intézménye, illetve 
az ehhez szükséges önerıt megpróbálják biztosítani, és az ezzel járó túlmunkát pedig 
mindenki zokszó nélkül vállalják. A jogszabályi változások következtében 2010. május 1-tıl 
kötelezı az esélyegyenlıségi program elkészítése, melyet öt évre kell elfogadni, és kétévente 
felülbírálni. Ezért bizottsága azt javasolja, hogy szakértı bevonásával kerüljön felül bírálatra 
és kiegészítésre az esélyegyenlıségi program 2010. júniusáig, hogy a pályázatokon megfelelı 
eséllyel tudjon a város részt venni. Bizottsága elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı is a jogszabályi változást említette meg. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság azt javasolta, hogy lehetıleg úgy kerüljön megtárgyalásra, felülvizsgálatra a terv, 
hogy egy egész évet lehessen értékelni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
569/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város esélyegyenlıségi 
tervének  2009. évi  teljesülésérıl szóló beszámolót elfogadja.  Kéri, hogy a városi 
esélyegyenlıségi terv módosítása – az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség 
elımozdításáról szóló törvény 2009. évi változásának megfelelıen – 2010. júniusáig,  
jogszabály szerinti esélyegyenlıségi szakértı bevonásával történjen meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint, 2010. június 
 
 
 
VI. napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
VI/1. MÖK támogatás lemondása (Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója írásban tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az 
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intézményük fennállásának 15. évfordulójára tervezett szakmai nap a tervezett 200.000,-Ft-
nál jóval kevesebbıl került megvalósításra, így az e célra kapott önkormányzati támogatást 
(40.000,-Ft) nem használhatták fel, ezért arról lemondanak. Bizottsága az elıterjesztés „A” 
változatát kéri elfogadni a képviselıktıl. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
tudomásul vette a lemondást, határozati javaslatként „C” változatot terjesztettek elı. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazat /Onody Gyuláné, Barna Márton/ 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
570/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezıberényi 
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat az idei szakmai napjához az önkormányzati 
támogatást nem használhatta fel, így arról lemond. A támogatásként megítélt és fel nem 
használt 40.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/2. A Petıfi Sándor Gimnázium minıségirányítási programja végrehajtásának értékelése és 

intézkedési tervének jóváhagyása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıterjesztette, hogy 
2009. november 10-én Szilágyi Tibor igazgató benyújtotta intézményük nevelıtestületének 
értékelését a minıségirányítási program végrehajtásáról, és a kapcsolódó intézkedési tervrıl, 
melyek fenntartói jóváhagyását kérte. A minıségirányítási program határozza meg az 
intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. 
Tartalmaznia kell a vezetıi feladatokat ellátó, továbbá az alkalmazottak 
teljesítményértékelésének szempontjait, az értékelés rendjét, és hogy a teljesítményértékelés 
milyen eredménnyel zárulhat. Bizottsága megtárgyalta az anyagot, azt gondolják, hogy a 
gimnáziumban megfelelı minıségi munka folyik. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javasolja az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
571/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Petıfi Sándor 
Gimnázium minıségirányítási programja végrehajtásának 2008-2009-es tanévi intézményi 
értékelését és a következı tanévre megjelölt intézkedési tervét. Az intézményi 
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minıségirányítási programot a PSG honlapján is nyilvánosságra kell hozni. Kéri, hogy a 
minıségirányítási program felülvizsgálata során építsék be az országos kompetencia mérés és 
értékelés eredményeit, valamint az igény és elégedettség, illetve elégedetlenségmérés 
tapasztalatait is. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/3. Az Összevont Óvodák minıségirányítási programja végrehajtásának értékelése és 

intézkedési tervének jóváhagyása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy az 
Összevont Óvodák hasonló kéréssel fordult a testülethez, mint a gimnázium, hiszen a 
fenntartónak kell jóváhagynia a minıségirányítási program végrehajtásáról szóló értékelést, és 
intézkedési tervet. Az anyag áttekinthetı, megfelelı módon készítették el, így bizottsága 
javasolja elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
572/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja az Összevont Óvodák 
minıségirányítási programja végrehajtásának 2008-2009-es nevelési évi intézményi 
értékelését és a folyó nevelési évre megjelölt intézkedési tervét.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
  
 
VI/4. A P.S. Gimnázium SZMSZ módosítása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Az SZMSZ módosítását kérik arról, hogy a tanulók fegyelmi ügyeiben való 
döntést a nevelıtestület átruházza az ún. fegyelmi bizottságra, ill. bizonyos esetekben az 
igazgatóra vagy a nevelési igazgatóhelyettesre. Bizottsága javasolja a módosítás elfogadását.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı fontosnak tartotta az Ügyrendi, Jogi és Bizottság kiegészítését, az 
intézmény pótlólag csatolja a jogszabályi elıírásoknak megfelelı jegyzıkönyv másolatot az 
iskolaszék és a diákönkormányzat döntésérıl. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy ez a 
felvetés a bizottság ülésén is felvetıdött. Szilágyi Tibor igazgató elmondta, hogy nekik nincs 
hatáskörük arra vonatkozóan, hogy az említett szervezeteknek beleszóljanak a saját 
mőködésükbe, tehát ezért nem csatolták a szavazati arányokat tartalmazó jegyzıkönyveket. A 
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nevelı-testületnél a szavazati arány szerepel a hozzácsatolt anyagban. A bizottság elfogadta 
az indoklást. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı felhívta a figyelmet, hogy az elmondottaktól függetlenül a 
szervezetektıl a jegyzıkönyveket be kell csatolni. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
megjegyezte, hogy az adatok nélkül nem módosítható az SZMSZ. 
 
 
Szilágyi Tibor a gimnázium igazgatója tudatta, hogy a szervezetek civilszervezıdések, illetve 
szervezetek, tehát azt, hogy ık milyen formában és hogyan mőködnek, az iskola nem 
befolyásolhatja. A szervezetek elnökei minden egyes esetben nyilatkoztak arról, hogy az 
elfogadás szabályszerően megtörtént. A korábbi évek gyakorlata, illetve az idén is módosított 
dokumentumok mellé sem került becsatolásra, nem is érti most miért van erre szükség. Az 
intézményi jegyzıkönyvi kivonat mindig bekerült, ezek a szervezetek hasonló formában évek 
óta így véleményeznek. A kérést tolmácsolja feléjük, de ezt közvetlenül a Polgármesteri 
Hivatal is megteheti. Az SZMSZ módosítása is kimondottan a hivatal kérésére történt meg, a 
házirend módosítással függ össze. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte napirendrıl levenni a témát, decemberben 
egyeztetés után kerüljön megtárgyalásra, tisztázva, hogy a módosításhoz kellenek-e a 
jegyzıkönyvek. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı véleménye szerint az SZMSZ módosítását a testület elfogadhatja az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata szerint. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta azzal, hogy a 
decemberi ülésre legyenek pótolva a kért anyagok. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
573/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Petıfi Sándor 
Gimnázium  szervezeti és mőködési szabályzatának kiegészítését az „átruházott 
nevelıtestületi hatáskörök” elnevezéső résszel (a tanulók fegyelmi ügyeivel kapcsolatban). 
Kéri, hogy az intézmény pótlólag csatoljon be a jogszabályi elıírásnak megfelelı 
jegyzıkönyv másolatot az Iskolaszék és a Diákönkormányzat ülésérıl, azt a képviselı-testület 
2009. decemberi ülésére terjessze elı. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: 2009. december 1., ill. decemberi testületi ülés. 
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VI/5. A közoktatási intézményeink alapító okiratának kiegészítése  
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
23/2009.(V.22.) OKM rendelet alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be, és 
támogatásban részesült a képesség kibontakoztató és integrációs felkészítı program 
támogatására a nevelési-oktatási intézményekben. Az elnyert támogatás felhasználásában 
közremőködı szervezetek szakértıi észrevételezték, hogy az intézményeink alapító 
okiratában nem jelenik meg feladatként a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés. 
Az önkormányzat (mint fenntartó) kötelezettséget vállalt annak beépítésére. Az alapító 
okiratok módosítva lettek.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az alapító okiratok jóváhagyását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
574/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Összevont Óvodák alapító 
okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
575/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
576/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratának módosítását az elıterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VI/6. A P.S. Gimnázium kollégiumi házirendjének módosítása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
gimnázium részére a kollégiumi házirend módosítási kérelme kapcsán az intézmény-felügyelı 
jelezte, hogy a benyújtott anyagban és az elızetes véleményeztetési eljárásokban több 
törvényi, jogszabályi elıírást nem vettek figyelembe, így nem javasolta a fenntartói 
jóváhagyást. Az igazgató a kérelemhez csatolta a véleményeztetési dokumentumokat is. Az 
elıterjesztéshez pedig csatolva van egy táblázat, amely tartalmazza a házirendben 
szabályozandó jogszabályi hivatkozást, valamint, hogy az adott kérdésrıl a házirend melyik 
pontja intézkedik. Minden pont, ami kiegészítésre kerül, áttekinthetı. Bizottsága javasolta a 
házirend módosításának elfogadását. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kérte, hogy 
a határozat bizottsága javaslatával legyen elfogadva, ahogy az a gimnázium SZMSZ 
elfogadásánál történt. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
577/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Petıfi Sándor 
Gimnázium kollégiumi házirendjének módosítását azzal, hogy az intézmény pótlólag 
csatoljon be a jogszabályi elıírásnak megfelelı jegyzıkönyv másolatot az Iskolaszék, a 
Szülıi Szervezet és a Diákönkormányzat ülésérıl, azt a képviselı-testület 2009. decemberi 
ülésére terjessze elı. 
 A házirendet a nevelési-oktatási intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A 
házirend egy példányát a változtatáskor, egyébként a kollégiumba történı beiratkozáskor a 
szülınek, tanulónak át kell adni. Az új házirend hatályba léptetésének napja: 2010. január 4. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: értelem szerint, ill.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı a közoktatási intézmények és a gyermekjóléti szolgálat 
szabályzatainak módosítására tett elıterjesztés alapján kérte a határozati javaslat 
megszavazását. A Magyar Közlöny folyó hó 18-i számában megjelent az oktatási és kulturális 
miniszter 35/2009.(XI.18.) OKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 
szóló 11/1994.(VI.8.) rendelet és a 2009/2010. tanév rendjérıl szóló 24/2009.(V.25.) rendelet 
módosításáról. A rendeletben leírtak többsége 2009. december 1-jén lép hatályba és 
elsısorban az eljárási határidıket igazítja az elmúlt évben elfogadott, október 1-jétıl hatályba 
lépett – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályainak módosításáról 
szóló 2008. évi CXI. törvény – ún. Ket novella intézkedési határidejéhez. Ezek a határidık a 
közoktatási intézmények több szabályzatában megjelennek, azok átdolgozására nincs 
elegendı idı december 1-jéig.  
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
578/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatási intézményei és a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálat fenntartó által jóváhagyott szabályzataiban az eljárási 
határidıket a 35/2009.(XI.18.) OKM rendelet alkalmazásával hagyja jóvá és egyidejőleg kéri 
az eddigi határidık módosítását és alkalmazását. Az intézmények szabályzataik legközelebbi 
módosításakor azokat már csak az új határidıket jelölhetik meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Gubis Andrásné óvodavezetı 
                Kovács Edina igazgató 
                Öreg István fıigazgató                
                Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: 2009. december 1. 
 
 
VI/7.Mezıberény város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása 

(123/2009./III.30./sz. hat.) 
 
 
Frey Mihály aljegyzı elıadta, hogy a 123/2009./III.30./számú határozattal az önkormányzat a 
2009. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadta. A Munkaügyi Központ tájékoztatása, valamint a 
közfoglalkoztatási terv felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a finanszírozásra 
rendelkezésre álló forrás az év során nem lesz kihasználva, melynek az eltérése várhatóan az 
50%-ot is meghaladja, ezért szükséges a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet módosítani. Mivel 
a tervezett összegnek az 50%-át sem használta fel az önkormányzat, valamint az aktív korúak 
ellátásban részesülık száma jelentısen megváltozott, ezért célszerő volt ennek függvényében 
a közfoglalkoztatási tervet módosítani. A polgármester úr részérıl felmerült annak a 
szükségessége, hogy a jövıben ne az önkormányzat legyen közvetlenül a közfoglalkoztatásért 
felelıs szerv, hanem az intézmények felé legyen kiszervezve. A tervet véleményezte a 
Szociálpolitikai Kerekasztal, valamint a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Békéscsabai kirendeltsége is, amely az anyaghoz csatolásra került. A Közszolgáltató 
Intézmény vezetıjével ki lett dolgozva egy együttmőködési megállapodás, ami a jövı 
tervezésével kapcsolatban egy alap a többi intézmény számára is. Az elmondottak alapján 
kérte a határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként 
elmondta, hogy most már minden évre el kell készíteni a közfoglalkozási tervet, változó 
számok vannak benne. Igen széles körben tárgyalta a Szociálpolitikai Kerekasztal, jól 
mőködött, mindenki elmondta a véleményét. Bizottsága is javasolja az aljegyzı 
elıterjesztésében kimutatott változásokat elfogadni. Egyetértettek azzal is, hogy a 2010. évre 
vonatkozó közcélú foglalkoztatást az intézmények útján legyen megszervezve. A határozati 
javaslatokat kéri elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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579/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 123/2009./III.30./számú 
határozattal elfogadott 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosításával az 
elıterjesztésben kiadottak szerint egyetért, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
2009. évi közfoglalkoztatási tervezetet elfogadja.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2009. november 30. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
580/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évre vonatkozó közcélú 
foglalkoztatást az intézmények útján szervezi meg. 
A Képviselı-testületnek felkéri Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a 2009. évi 
közfoglalkoztatás helyzetérıl szóló beszámolóval egyidejőleg – melynek határideje 2009. 
december 31. – a 2010. évre vonatkozó közcélú foglalkoztatás keretében végzendı feladatok 
ellátására szóló megállapodásokat az intézményekkel kösse meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2009. december 31. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, hogy megérkezett az ülésre a CSABATERV Bt. 
képviselıje, így a VI/18. számú napirend,  Mezıberény város jóváhagyott Rendezési tervének 
módosítását tárgyalja meg a testület. 
 
 
VI/18. Mezıberény város jóváhagyott Rendezési tervének módosítása 
           - a Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK. rendelet módosítása 
 
 
Adamik Jánosné a Polgármesteri Hivatal építéshatósági vezetı fıtanácsosa elıadta, hogy a 
rendezési terv most elfogadásra kerülhet, ugyanis mindenféle fórumot megjárt, és minden 
szakhatósági állásfoglalás megvan.  
 
 
Kmetykó János tervezı tájékoztatásként elıvezette, hogy a rendezési terv elkészítése 
érdekében a testület elıször is jóváhagyta a településfejlesztési koncepció módosítását, mert 
ezt 2008-tól beemelte a törvény a településrendezési eszközök közé. A településrendezési 
eszközök közé kell sorolni a koncepciót, a szerkezeti tervet, szabályozási tervet és a helyi 
építési szabályzatot. A településfejlesztési koncepciót az év elején jóváhagyta a testület, a mai 
napon a településszerkezeti terv módosítását kell határozattal jóváhagyni, majd a szabályozási 
tervet a helyi építési szabályzat, mint önkormányzati rendelet, módosításával. Ez a módosítás 
egy elızetes véleményezésen ment át, amikor a hatóságok, a közmő üzemeltetık, a 
szomszédtelepülések megadták az álláspontjukat, véleményüket azzal kapcsolatban, hogy 
elızetesen mit kívánnak látni ebben a módosításban. A következı lépés a Regionális 
Államigazgatási Hivatal keretén belül mőködı Állami Fıépítészi Testület mellett mőködı 
tervtanácsi véleményezés lett volna, de mivel ez a módosítás nem ért el egy olyan volument, 
amit a tervtanács érdemesnek tartott megvitatni, ezért ez a tervtanácsi véleményezés elmaradt, 
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csak az új terveknél kötelezı. A tervtanácsi véleményezés idıszakában került a testület elé 
ismertetésre a rendezési tervmódosítás. Az akkor elhangzott módosító javaslatok a tervbe és a 
helyi építési szabályzatba beépítésre kerültek. Ezután lett elküldve hatósági véleményezésre, 
erre a véleményezésre 45 nap állt rendelkezésre. A lakosság részére 30 napig lett közzétéve a 
terv, egy észrevétel érkezett. Ezek a vélemények, észrevételek be lettek dolgozva a tervbe, 
majd el lett küldve a Fıépítészi Hivatalnak végeleges véleményezésre. A véleményezés 
megérkezett, melyet felolvasott. A leírtak szerint a településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat módosítása jogszerően jóváhagyható.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
álláspontját ismertette.  a Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK 
számú rendelet módosítását az elıterjesztett tervezet alapján elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek azzal, hogy a 3.§-ban és az 5.§-ban foglalt 2000 m2-es korlátozást 
fontolja meg, szükséges-e ez a megszorítás. 
 
 
Kmetykó János tervezı közölte, hogy a rendezési terv mindenféle hatósági véleményezésen 
és lakossági procedúrán túl van. Abban az esetben, ha most olyan módosítási igény merül fel, 
ami a szerkezeti terv terület felhasználását érinti, abban az esetben a teljes eljárást elıröl kell 
kezdeni. Amennyiben olyan módosítás merül fel, amely nem érinti a terület felhasználást, 
akkor egy egyszerősített eljárással kell újra kezdeni az egészet. Itt most lehet módosítani 
szabályokat, de csak a testület saját felelısségére, felvállalva esetleg azt a kockázatot, hogy az 
itt felolvasott szervek, ezt esetleg megvétózzák, és akkor elıröl kell kezdeni az eljárást 
egyszerősített formában. A rendezési terv módosítási szakasza a mostani jóváhagyással 
lezárul. Ilyenkor módosítási igényekkel elıjönni már nem igen lehet. A rendezési terv viszont 
bármikor módosítható, elindíthatja a testület, de az eddig végig járt szabályok vonatkoznak rá. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint el kell fogadni a tervet, ha a módosítás 
ilyen procedúrával járna. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke visszavonta 
bizottsága javaslatát. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága nevében is  
tudomásul vette a tervezı által mondottakat. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta az elıterjesztés szerinti határozat és a rendelet 
(melyhez minısített többségi igen szavazat szükséges) megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
581/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény város szerkezeti 
tervének módosítását jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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Mezıberény város igazgatási területén az egyes területek felhasználásának-, a területek 
alakításának-, szükséges védelmének a módját, a település mőködéséhez szükséges mőszaki 
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését csak a jelen határozat mellékletét képezı, a CSABATERV BT. által készített és 
2009 november 30-ai keltezéssel ellátott SZE-1/1-2 jelő 1:4000 méretarányú belterületi, 
valamint az SZE-2/1-2 jelő M=1:15 000 méretarányú külterületi szerkezeti tervek, valamint 
az alábbi szöveges leírásban foglaltak szerint lehet. 
A fentiekben meghatározott tervdokumentumok legfeljebb a jelen határozat hatálybalépésétıl 
számított 10 éves idıtartamig érvényesek, ezen idı eltelte után azok felülvizsgálatáról, 
szükség esetén a módosításukról, vagy új terv elkészítésérıl gondoskodni szükséges.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: azonnal. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
27/2009.(XII.01.) MÖK számú rendelete 

a Város helyi építési szabályzatáról szóló 
11/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet  – továbbiakban R. – módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
VI/8. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) MÖK 

számú rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette a Körös Volán Zrt. által  küldött levelet, javaslatát a hatósági 
árformába tartozó viteldíjak elmúlt évihez képest 3,9 %-os módosítására. Ennek 
függvényében rendeletmódosítás szükséges, valamint az önkormányzati támogatás 
megszavazásához egy határozati javaslat elfogadása. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott határozati javaslatot és rendeletmódosítást 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
582/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi autóbusz közlekedési 
szolgáltatás 2010. évi mőködéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez) a Körös Volán Zrt részére bruttó 400 eFt, azaz 
négyszázezer forint saját forrásból származó vissza nem térítendı önkormányzati támogatást 
biztosít, mely kiadás a 2010. évi költségvetési rendeletben megtervezésre kerül. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
28/2009.(XII.01.) MÖK számú rendelete 

 
a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) MÖK számú 

rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
VI/9. Könyvtárhasználati szabályzat 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
hogy bizottsága az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárhasználati és Szolgáltatási 
Szabályzatát elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, minden benne van. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
583/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát elfogadja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/10. Magyar Rádió érdeklıdése a decemberben megjelenı Magyar harangok 2. kötetérıl 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
megkeresést. A Magyar harangok déli haragszó, a Magyar Rádióban c. könyv 2 CD 
melléklettel 2003-ban 5.190,-Ft-ért került forgalomba. A Magyar Rádió korábban a német 
evangélikus templom harangját szólaltatta meg a déli harangszók között. Az a kérésük, hogy 
legyen felmérve, mennyi könyvet vásárolnának meg Mezıberényben. Bizottsága azzal a 
javaslattal él, hogy az OPS Kulturális Központ könyvtára vásároljon egy példányt, és a 
kiadvány megjelenésével kapcsolatban vegye fel az I. ker. Evangélikus Egyházzal a 
kapcsolatot, és jelenjen meg a honlapon a vásárlási lehetıség. Nagy igényrıl biztos nem lehet 
majd beszámolni. Határozati javaslatuk elfogadást kérte. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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584/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a MR1-Kossuth 
Rádió Fıszerkesztıségének a Magyar harangok 2. sz. kötetébıl az OPS Kulturális Központ 
könyvtára vásároljon egy példányt, és a kiadvány megjelenésével kapcsolatban kezdeményezi 
a I. ker. Evangélikus Egyház megkeresését. Kéri az elıbbiekrıl a Magyar Rádió 
fıszerkesztıségének tájékoztatását. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              OPSKK igazgatója 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/11.Gyomaendrıdi ajánlat a turisztikai kiadványukban való megjelenésre 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az ajánlatot. 
Bizottsága véleménye, hogy ne csatlakozzon az önkormányzat a kiadványhoz, ha esetleg a 
város ilyenben gondolkodik, akkor saját kiadás legyen. Talán nincs akkora jelentısége, hatása 
ilyen kiadványban való megjelenésnek, mint amennyibe kerül. Az 1. sz. határozati javaslatot 
támogatták. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is az 1. sz. határozati 
javaslatot kérte elfogadni bizottsága nevében. Van a városnak honlapja, ha az folyamatosan 
frissítve van, megismerhetik Mezıberényt a nagyvilágban. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
585/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Gyomaendrıd polgármestere és a 
gyomaendrıdi Tourinform-iroda vezetıje  megkeresésére úgy dönt, hogy köszönetet mond a 
tervezett turisztikai kiadványukban való megjelenés lehetıségért, de a jelen költségvetési 
helyzetben nem kíván élni vele. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/12. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje ismertette, hogy a 
„Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése Mezıberény  és mikro térségének 
nevelési-oktatási intézményeiben” címen pályázatot nyert az önkormányzat, az 
átcsoportosításról kell rendelkezni a határozati javaslat szerint. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatta a határozat meghozatalát. 
 
 



 32 

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
586/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek fejlesztési célra, elıirányzatát  megemeli:   33947 eFt-tal 
       TÁMOP 314-08/2 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése  
        Mezıberény  és mikro térségének nevelési-oktatási intézményeiben.                                                                                
és ezzel egyidejőleg 
 --7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatát      megemeli:    27087 eFt-tal                                                                                                        
    ezen belül:  
        Személyi juttatások elıirányzat                                          4780  eFt 
        Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat                        1128 eFt  
        Dologi kiadások elıirányzat                                              21179 eFt 
 --7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások  
    elıirányzatát                                                                                  megemeli:     6860 eFt-tal 
 TÁMOP 314-08/2 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése  
 Mezıberény és mikro térségének nevelési-oktatási intézményeiben.                                                                                
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/13. Tiszteletdíjról való lemondás (Szilágyiné Kemény Mária) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje ismertette az írásos 
nyilatkozatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén hozott határozati javaslatot kérte 
megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
587/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyiné 
Kemény Mária a 2008.12.01.-2009.11.30-ig idıszakra, Oktatási és Kulturális Bizottsági 
tagként részére megállapított tiszteletdíjáról: 254.000 Ft-ról lemond. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/14. Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére játékvásárlásra, egyéb 

karbantartási kiadásokra fedezetbiztosítás 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje a Szilágyiné Kemény Mária 
Oktatási és Kulturális Bizottság külsı, szakember tagja javaslata alapján elkészített, Kálvin 
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utcai tagóvoda részére játékvásárlásra, egyéb karbantartási kiadásokra fedezetbiztosítást 
ismertette, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
588/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási elıirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 286 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       - 254 eFt 
                    - Munkaadókat terhelı járulék:    -   32 eFt 
ezzel egyidejőleg 
2/A cím: Összevont Óvodák kiadásai, Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:     286 eFt-tal 
               Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére,  
               játékvásárlásra és egyéb karbantartási, korszerősítési kiadásokra. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/15.Tetétlen Község Önkormányzatának levele (próbaper a Magyar Állammal szemben) 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként 
ismertette az írásos elıterjesztést. A bizottság olyan javaslattal élt, hogy egyetértenek Tetétlen 
Község Önkormányzatának szándékával, törekvéseit értékelik, de a perben (próbaper a 
Magyar Állammal szemben) ne vegyen részt az önkormányzat. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága is hasonló véleményen volt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
589/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tetétlen Község 
Önkormányzatának szándékával egyet ért, törekvéseit értékeli, de a perben (próbaper a 
Magyar Állammal szemben) nem kíván részt venni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
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VI/16. Hír6.hu hírportál bemutató levél 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elıadta, hogy a Hír6.hu 
felajánlotta a városnak, hogy cikkeket jelentessen meg portálukon, megadva az árakat is, 
melyek elég magas összegek.  Bizottsága javasolja megköszönni a megkeresést, de tekintettel 
az önkormányzat költségvetési helyzetére, a felajánlott szolgáltatások ne legyen igénybe véve. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
590/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetet mond a WEB AND 
SALES MEDIA Kft.-nek a Hír6.hu hírportálon való települési megjelenési és online 
közvetítési lehetıség biztosításáért, árajánlatukért, de tekintettel az önkormányzat 
költségvetési helyzetére, nem kívánja a felajánlott szolgáltatásokat igénybe venni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/17. Magyarok Szövetsége Társadalmi Tájékoztató Iroda levele 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsága tárgyalta a kapott levelet, melyben felhívják a figyelmet, hogy milyen elvonásokat 
eszközölnek a vidékiekkel szemben. Nem igazán lehetett kivenni a szándékot, így  bizottsága 
olyan javaslattal élt, hogy a testület vegye tudomásul a tájékoztatót, de nem kíván élni a 
lehetıséggel. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
591/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarok Szövetsége 
Társadalmi Tájékoztató Iroda tájékoztatóját köszönettel tudomásul veszi, de nem kíván élni a 
lehetıséggel. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/19. A szociális étkeztetés intézményfenntartó társulásban való ellátása 
             - szociális kistérségi társulás dolgai (VI/25.) 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója ismertette, hogy az 
elıterjesztésnek az adta az indokát, hogy változott a költségvetési törvény-tervezetnek a 
normatíva szerkezete. A nappali ellátás normatívája kettébomlott, nappali ellátást 
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benntartózkodók normatívájára és nappali ellátás + étkezetés normatívára. Az étkeztetési 
normatívát a szociális étkezetés keretében kell megigényelni. Az étkeztetést, Kamut, Murony 
településeken eddig az önkormányzat mőködtette, nem az intézmény. Viszont célszerő lenne 
bevonni az intézményi társulásba az étkeztetést is, hogy egy normatíva igénylés történjen 
meg. Ez annál inkább is indokolt, mivel valószínő, hogy egy ellátott után csak egy szervezet 
tudja majd megigényelni a normatívtámogatást, és Kamut, Muronyra nézve, normatíva 
kieséssel járna, hogy ha továbbra is önkormányzati fenntartásban mőködne az étkeztetés. Ez 
valamelyest plusz bevételt jelentene az intézménynek is, mert az étkeztetés bevonása a 
kistérségi társulásba, étkezınként 4000 Ft többletnormatívával járna. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bizottsága 
álláspontjaként közölte, el tudják fogadni a kérést. Boldoguljon Kamut és Murony, 
Mezıberény is kap egy kis pénzt, de nem kis terhet ró minden ilyen társulás fenntartása, 
lekövetése az intézményre. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
javasolta, 2010. január 1-tıl intézményfenntartó társulásban lássák el a feladatot. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kiegészítette az elmondottak azzal, hogy a bizottság az eddigi 
intézményi társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények 
többcélú kistérségi társulás általi fenntartását nem támogatta. Jelezte, hogy a változás az 
intézmény alapító okiratát nem érinti, amennyiben Kamut és Murony jóváhagyja a társulási 
megállapodás módosítását, be fog kerülni a testület elé, remélhetıleg a decemberi ülésre. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta itt tárgyalni a szociális kistérségi társulás dolgait 
is. Felvetıdött a szociális ellátások többi részének vonatkozásában is a kistérségi ellátás 
rendszere, különösen az idıskorúak bentlakására vonatkozóan. 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elıvezette, hogy 
felmerült az a javaslat, hogy az intézmény legyen bevonva a kistérségi intézményi társulásba. 
Tehát ne intézményfenntartó társulásban, mikro-társulásban mőködjön (Mezıberény –Békés 
központtal), hanem egy központtal a Békési Kistérségi Társulás legyen a fenntartója az 
intézménynek. Ennek a változásnak az elınyei, hátrányai kidolgozásra kerültek. Elınye 
mindenképpen az, hogy többletnormatívával járna. Ki lett számolva, hogy mennyi 
különbözettel járna a szerkezetváltozás, ha a jelenlegi szolgáltatások, amik bent vannak az 
intézményfenntartó társulásba, átkerülnének. Kistérségi szinten (Mezıberény, Bélmegyer, 
Kamut, Murony) a települések vonatkozásában 11 millió Ft többletbevétellel járna, 
Mezıberényt érintıen 4.155 eFt a többletforrás. Amennyiben azok a szolgáltatások is 
bevonásra kerülnének, amelyek nincsenek társulásban ellátva, és lehetne, az az étkeztetés, 
illetve a bölcsıde. Itt még további normatíva többlettel lehetne számolni, kistérségi társulási 
formában 2.600 eFt lenne. Az idısek bentlakásos otthona is felmerült, de a bentlakásos 
intézményi feladatok kistérségi ellátását a költségvetési törvény-tervezet szerint nem 
támogatják.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte a tájékoztatót, a testülettel nem szavaztatja 
le a napirendet, a költségvetés ismeretében lesz visszatérve rá. 
 
 
VI/20. Best Controll Team Kft. szolgáltatására ajánlat 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, a cég 
felajánlotta a városnak, hogy segítenének a közrend, település tisztaságának fenntartásában, a 
köz és magánvagyon védelmében. Bizottsága javasolja megköszönni az ajánlatot, de ne 
legyen a felajánlás igénybe véve. A városnak van rendırırse, polgárırsége.  
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
592/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, köszönetet mond a Best Controll 
Team Kft.-nek az Önkormányzati mőködtetés elısegítésére vonatkozó szolgáltatási 
árajánlatáért, de tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére, nem kívánja a 
felajánlott szolgáltatást igénybe venni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/21. Mezıberény 2010-es naptára 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy a gyulai 
Tóth és Társa Kft naptár készítésére tett ajánlatot. 2009-re is kiadtak egy naptárt, amelyen 
mezıberényi vállalkozók hirdetési is szerepeltek, most az önkormányzatnak is felajánlják a 
megjelenés lehetıségét. Bizottsága nem támogatta a felajánlás igénybevételét. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
593/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetet mond a Tóth és Társa Kft.-
nek Mezıberény 2010-s naptárának elkészítésére vonatkozó árajánlatáért, de tekintettel az 
önkormányzat költségvetési helyzetére, nem kívánja a felajánlott szolgáltatást igénybe venni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/22. TV2 2010. évi ajánlata 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága határozati 
javaslatát ismertette. A TV2 a „Kalandjárat az útitárs Kandász Andrea” címő mősorban való 
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megjelenés lehetıségét megköszönve, a szponzorként fizetendı díjat egyik kategóriában sem 
tudná megfizetni az önkormányzat. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
594/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a korábban hozott 140/2009.(03.30.) 
határozatát megerısítve, köszönetet mond a TV2-nek a „Kalandjárat az útitárs Kandász 
Andrea” címő mősorban való megjelenés lehetıségéért, de az önkormányzat a szponzorként 
fizetendı díjat egyik kategóriában sem tudja biztosítani. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/23. Tiszteletdíjról való lemondás (Szekeres Józsefné) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
nyilatkozatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén hozott határozati javaslatot kérte 
megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
595/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Szekeres 
Józsefné a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökeként részére megállapított november havi 
tiszteletdíjából: 45.000 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/24. A Római Katolikus templom tatarozására fedezet biztosítása 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje Szekeres Józsefné 
tiszteletdíjról való lemondása alapján elıterjesztett átcsoportosítást ismertette. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatta a határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
596/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási elıirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 59 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       -   45 eFt 
                    - Munkaadókat terhelı járulék:    -   14 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, Végleges pénzeszköz átadás  
               fejlesztési célra elıirányzatát                                             megemeli:        59 eFt-tal 
               A Római Katolikus templom tatarozására fedezet biztosítás 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/25. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a következı testület ülés idıpontja: 
december 21. Napirendi pontjai: 1./ Mezıberény Város 2010. évi költségvetésének I. fordulós 
tárgyalása; 2./ A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadása. Kérte, hogy az arra 
illetékesek a munkatervhez éljenek javaslattal, amelyet december 7-ig tud fogadni annak 
érdekében, hogy az összeállítható legyen. 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy december 11-én rendkívüli együttes testületi ülés lesz 
megtartva Bélmegyeren, megtárgyalva a következı évi közös feladatokat. 
Bejelentette, hogy Tóth Imre intézmény-felügyeleti vezetı fıtanácsos utolsó napját töltötte a 
munkahelyén, szabadságát fogja tölteni nyugdíjba vonulásáig. A testületi anyagok 
elkészítésében is utoljára mőködött közre. Mindenki nevében erıt, egészséget kívánt a 
nyugdíjas évekhez.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, befejezettnek 
nyilvánította a nyílt testületi ülést. A képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
 
              Lestyán Ádám                                                                Szilágyi Tibor 
                  képviselı                                                                         képviselı 
                jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı    
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. november 30-án  megtartott 
II. nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma:  17 fı. 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán 

osztályvezetı,  Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık az I. nyílt ülésen megválasztott Lestyán Ádám és Szilágyi Tibor 
képviselık.  
 
 
Tárgyalandó téma:  
- Átcsoportosítás (Vagyont növelı beruházás - Mezıberényi Bútor Rt. vagyonának 

megvásárlása) 
- Egyéb bejelentés 
     136/2009./III.30./sz. határozat módosítása  
 
 
Átcsoportosítás (Vagyont növelı beruházás - Mezıberényi Bútor Rt. vagyonának 
megvásárlása)  
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetıje ismertette a zárt ülés 
anyagában lévı írásos elıterjesztést, ahol a második határozati javaslat  alapján a 
Mezıberényi Bútor Rt. „felszámolás alatt” (5650 Mezıberény, Hajnal u. 2-4.) meglévı ingó 
és ingatlan vagyonának megvásárlásához az elıirányzat meghatározása szükséges. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
612/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik.  
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül:  
  Pénzforgalom nélküli kiadások, Zárolt kötelezettséggel terhelt tartalék 
  elıirányzatát                                                                              csökkenti:    „-„   61000 eFt-tal 
  („Mezıberény” Kötvénybıl igénybevétel.) 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül: 
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   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
   elıirányzatát                                                                           csökkenti:     „-„  2700 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
    Felhalmozási kiadások: 
    A Mezıberényi Bútor Rt. „felszámolás alatt” (5650 Mezıberény, Hajnal 
    u. 2-4.) meglévı ingó és ingatlan vagyonának megvásárlása, 
    kiadási elıirányzatát                                                                 megemeli:       63700 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Egyéb bejelentés 
  - 136/2009./III.30./sz. határozat módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, mivel a Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatóját 
érintı prémium feladatok kitőzésének meghatározásnál a nyílt ülésen a testület módosította a 
135/2009./III.30./sz. határozatát, hogy a prémium feladatoknak az értékelése novemberrıl 
januárra kerüljön át, értelem szerően a 136/2009./III.30./sz. határozatot is módosítani 
szükséges, a prémium kifizetésének határideje ne 2009. december 31., hanem 2010. március 
31.-e legyen. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
613/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 136/2009./III.30./sz. határozatát 
annyiban módosítja, hogy a Humánsegítı és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetıje 
részére 2009. évre prémium feladatok kitőzésénél a prémium kifizetésének határideje nem 
2009. december 31., hanem 2010. március 31.-e.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2010. március 31. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a képviselık II. 
nyílt ülést. 

 
k.m.f. 

 
 
         Cservenák Pál Miklós                                                           Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
    
 
 
               Lestyán Ádám                                                               Szilágyi Tibor  
                  képviselı                                                                       képviselı 
                jkv.hitelesítı                                                                jkv.hitelesítı     


