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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. december 21-én 
megtartott ülésérıl. 

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

Szilárd, Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász 
Ferenc, Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, 
Lestyán Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner 
Márton képviselık. 

                        
                        
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, meghívottak, a hivatal osztályvezetıje, 

csoportvezetık, intézményvezetık, érdeklıdık. A Békés Megyei 
Vízmővek Zrt.-ét érintı bejelentéseknél jelen volt Dr. Csák Gyula 
vezérigazgató. 

 
 
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, mind a 17 képviselı jelen van. 
 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.  
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Debreczeni Gábor és  Szekeres Józsefné képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a napirendet, melyet egy-két tárgyalási sorrend 
felcserélésével bocsátott szavazásra. Jelezte, hogy az I. napirend tárgyalása után kerülnek 
megtárgyalásra a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-ét érintı bejelentések. A II/4. számú 
elıterjesztés -OPSKK Könyvtárban állományellenırzés alapján készített törlési jegyzék 
(431/2009./VIII.31./sz.hat.)- lekerül napirendrıl, mivel azt egyik bizottság sem tárgyalta. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága 
az V/4. sz bejelentést javasolta napirendrıl levenni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a magánszemélyek kommunális adója 
rendelet módosítását meg kell tárgyalni a testületnek, majd a bizottság döntése ott kerül 
elıterjesztésre. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a módosított 
napirendet. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
615/2009./XII.21./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   
Bejelentés      

V/1. Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program társulási megállapodása 
V/2. Vagyonkezelési szerzıdés a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel 
V/10. Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjainak megállapításáról és 

a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 23/2003.(XI.24.) sz. rendelet módosítása  
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
      II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 363/2009./VII.13./sz., 372/2009.(VIII.04.)sz., 

373/2009.(VIII.04.)sz., 477/2009./IX.28./sz., 488/2009./X.12./sz., 526/2009./X.26./sz., 
527/2009./X.26./sz., 531/2009./XI.12./sz., 536/2009./XI.12./sz., 539/2009./XI.18./sz., 
550/2009./XI.30./sz., 552/2009./XI.30./sz., 553/2009./XI.30./sz., 554/2009./XI.30./sz., 
555/2009./XI.30./sz., 556/2009./XI.30./sz., 557/2009./XI.30./sz., 558/2009./XI.30./sz., 
561/2009./XI.30./sz., 562/2009./XI.30./sz., 563/2009./XI.30./sz., 564/2009./XI.30./sz., 
565/2009./XI.30./sz., 566/2009./XI.30./sz., 571/2009./XI.30./sz., 572/2009./XI.30./sz., 
574/2009./XI.30./sz., 575/2009./XI.30./sz., 576/2009./XI.30./sz., 578/2009./XI.30./sz., 
579/2009./XI.30./sz., 582/2009./XI.30./sz., 583/2009./XI.30./sz., 584/2009./XI.30./sz., 
585/2009./XI.30./sz., 587/2009./XI.30./sz., 589/2009./XI.30./sz., 590/2009./XI.30./sz., 
591/2009./XI.30./sz., 592/2009./XI.30./sz., 593/2009./XI.30./sz., 594/2009./XI.30./sz., 
595/2009./XI.30./sz., 610/2009./XI.30./sz., 607/2009./XI.30./sz., 606/2009./XI.30./sz., 
605/2009./XI.30./sz., 604/2009./XI.30./sz., 603/2009./XI.30./sz., 602/2009./XI.30./sz., 
601/2009./XI.30./sz., 600/2009./XI.30./sz., 599/2009./XI.30./sz., 598/2009./XI.30./sz., 
597/2009./XI.30./sz., 520/2009./X.26./sz., 491/2009./X.12./sz. határozatok 
végrehajtásáról. 

      II/2. 573/2009./XI.30./sz, 577/2009./XI.30./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtása 
              (Gimnázium SZMSZ-éhez pótanyag) 
      II/3. Mezıberény Város 2009. évi közfoglalkoztatási beszámolója 
      II/4.Napirendrıl levéve: OPSKK Könyvtárban állományellenırzés alapján készített törlési 

jegyzék (431/2009./VIII.31./sz.hat.) 
      II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Mezıberény Város 2010. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadása 
V./ Bejelentések 

V/3. Köztisztviselık 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitőzéseinek 
meghatározása 

V/4. Magánszemélyek kommunális adója rendelet módosítása 
V/5. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997.(IV.21.) számú 

rendelet módosítása 
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V/6. MÖK támogatás lemondása (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) 
V/7. MÖK támogatás lemondása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 
V/8. A szociális étkeztetés intézményfenntartó társulásban való ellátása 
        - megállapodás étkeztetési feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerzıdésrıl 
V/9. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése   
V/11. Szakmai és informatikai feladatok támogatása a 28/2009.(VIII.19.) OKM rendelet 

alapján 
V/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások. 2009. évet érintı elıirányzat rendezések 
V/13. Elıirányzat rendezés: a 2009. évi gyermekélelmezési intézményi elszámolás 

alapján 
V/14. Intézményi átcsoportosítások 
V/15. MÖK támogatás lemondása (Általános Iskola DSE) 
V/16.Társulási megállapodás módosítása          

       V/17. Egyéb bejelentés 
VI. Zárt ülés 

VI/1. Kormányos Ferenc lakóház bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelme 
VI/2. Útburkolat által elfoglalt telekrészvásárlás (0404/37, 0404/38. hrsz.) 
VI/3. Ingatlan vásárlás hátralék 
VI/4. Bajcsy Zs. utcai lakók kérése a Bajcsy Zs. u. 20. szám elıtt lévı közkifolyó 

visszaállításáról 
VI/5. Bencsik Jánosné Mezıberény, Csabai u. 32. sz. alatti ingatlanának kisajátításra 

történı felajánlása 
VI/6. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
     
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2009. november 30-i zárt, valamint a II. nyílt testületi 
üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
616/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. november 30-i zárt, valamint 
november 30-i II. nyílt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felolvasta az írásos beszámolóját az érdeklıdık 
tájékotatása érdekében.  
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- Jelezte, hogy Ádám Tamás székésfehérvári vállalkozó a jelenlegi útviszonyok miatt nem tud 
részt venni a mai ülésen, így a késıbbiek folyamán fog tájékoztatást adni a testületnek  a 
Mezıberényi Bútor Rt. ingatlant érintı elképzeléseirıl. Az önkormányzat az árverésen 
vásárolt ingatlant január 4-én fogja átvenni, megvárva, hogy a felszámoló egy tiszta 
tehermentes ingatlant adjon át. A leltározást már megtörtént.  
- A Körösök Völgye LEADER Akciócsoport keretében lehetıség nyílik még pályázat 
beadására január 15-ig, így amennyiben az önkormányzat el tudja készíteni  a strandfürdınél 
lévı parkolók  kialakítására a pályázatot, egy rendkívüli ülés összehívására kerül sor. 
- A Regionális Munkaügyi Tanács ülésén személyes megbeszélést folytatott Dr. Nagy Ágnes 
vezetıvel a Bútoripari Zrt. jövıjével kapcsolatosan. Nem zárkózott el olyan értékesítési 
lehetıség  biztosításáról ahol munkaerı léphetne be, munkahelyteremetést jelentene. 
- December 18-i szegedi útja alkalmával visszahozta az 1848-as zászlót, mely kijavításra 
került, és valóban úgy néz ki, mint ahogy az a terveken szerepel. 
- A Hosszú tó rehabilitációs munkái folynak, ezzel kapcsolatban hozzászólást jelentett be 
Harmati László alpolgármester. 
 
 
Harmati László alpolgármester elmondta, hogy a tó kotrása jó ütemben halad, ha az idıjárás 
kedvezı lesz, április- májusra a beruházás be fog befejezıdni. Az egyik helyi média internetes 
oldalán pár hozzászóló elég dehonesztáló módon szóvá tette azt, hogy a drágább ajánlatot 
fogadta el a testület. Válaszként kinyilvánította, hogy a közbeszerzési tanácsadó  és a 
közbeszerzési bizottság  véleményét  jónak látta a testület elfogadni. Ismertette a 
közbeszerzési bizottság döntését, de amennyiben szükséges, sajtótájékoztatót is adhat a 
testület döntésének indoklására. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
617/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Békés Megyei Vízmővek 
Zrt. vezérigazgatóját Dr. Csák Gyulát. Jelenlétében a testület a bejelentések 1., 2., 10-es 
pontját fogja megtárgyalni. 
    

 
V/1. Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program társulási megállapodása 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója megköszönte a meghívást az 
ülésre. Elıadta, hogy az ivóvízminıség-javító program alapvetıen az arzén szintje miatt érinti 
a települést, az is annak következtében, hogy az elvárások, követelmények szigorodnak az 
ivóvíz minıségével szemben. Ez év végére már eleget kellene tenni a követelményeknek, de 
az évek óta tartó program sajnos még nem a kellı eredménnyel kecsegtetı projekt. A realitás 
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az, hogy elmaradások lesznek. Két megoldás lehet, bár az aradi vízátvételnek az elıterjesztett 
ivóvízminıség-javító programba kellene, hogy beépüljön. Mezıberényre nézve arról van szó, 
hogy Mezıberény részese egy nagy regionális rendszernek, az ivóvizet távoli helyekrıl 
szállítják ide csıvezetéken. Társulási szerzıdésre az ivóvízminıség-javító programhoz azért 
van szükség, mert a regionális ivóvízellátó rendszer, mint csıvezeték kapcsolódó 
létesítményekkel, jó néhány településnek a közös tulajdonában van. Mivel mőszaki 
értelemben egy átfogó, nagy beruházásról van szó, amely több településnek a tulajdonát érinti, 
ezért elkerülhetetlenül, egyetlen pályázónak kell lennie, társulásnak kell létrejönnie, ami 
önálló jogi személyként fog majd eljárni. Nem csak a tulajdonosok érintettek, hanem 
környezı települések is, amelyek remény szerint részesévé tudnak válni a programnak. 
Mezıberényben már régen mőködik ez a vízellátó rendszer, és nagyon pozitívak a 
tapasztalatok. Az ellátás biztonsága, a vízminıség stabilan fenntartható, a költségek pedig 
vetekszenek bármely ivóvízkezelést kínáló más megoldással.  A romániai (aradi) vízátvételrıl 
azt tudni kell, hogy a területen rendelkezésre álló vízbázisok összességében, nagy 
biztonsággal nem nyújtják a megfelelı mennyiségő és minıségő vizet várhatóan hosszútávon. 
Kijelentette, hogy az év nagy részében a jelenlegi kutakból gyakorlatilag egészséges, az 
újonnan elı álló szabványoknak is megfelelı ivóvizet tudtak szolgáltatni, azonban az uniós 
elvárások azt határozzák meg, hogy az év minden napján produkálni kell a megfelelı 
vízminıséget. Ehhez viszont a saját vízbázisból nem lehet megoldani a feladatot, tisztításra is 
szükség van. A tisztítás jelentısen drágítja a késıbbi üzemeltetési költségeket, az egyszeri 
beruházási költségeket is jelentısen növeli. Másrészrıl az a megítélésük, hogy nincs olyan 
technológia ma, ami azzal az üzemeltetési biztonsággal vetekedni tudna, mint egy tisztítási 
technológia nélkül mőködı regionális ellátórendszer. A magyar határ közelében jelentıs 
vízbázisok vannak, pár kilométerre a saját csıvezetékektıl, és onnan olyan mennyiségő és 
minıségő vizet lehetne betáplálni a rendszerbe, amivel a fennálló minıségi problémák 
megoldhatóvá válnának. A lehetıségen dolgoznak, de nagyon sok feltétele van a 
megoldásnak. Mindenképpen olyan megoldást szeretnének jövı év tavaszáig a döntéshozók 
elé terjeszteni, aminek kitőzött célja az, hogy egy közös gazdasági társaság jöjjön létre. Ezzel 
gyakorlatilag kiváltható lehetne hosszútávon a vízminıség javításnak, tisztításnak a kérdését, 
ami jelentısen csökkentené a költségeket a megye vízellátásában. A Békés Megyei Vízmővek 
Zrt. a projekttárgyalásokon sem hivatalos szakértıként, sem pedig konzorciumi tagként, 
tanácstagként nem vesz részt, egyfajta megfigyelıként, konzultációs partnerként lesznek 
jelen, azzal a felelısséggel, amit az önkormányzatok felvállaltak. Véleménye szerint a 
program eljutott addig a szintig, és olyan mértékig leszőkült a lehetséges utak sora, hogy 
nincs lehetıség Mezıberénynek sem a mérlegelésre. Elkészült a társulási szerzıdés, amely 
mőszaki értelemben, a pillanatnyilag belátható legjobb megoldást tudja nyújtani. Fontos, hogy 
a települések meg tudjanak egyezni, létre tudjon jönni a társulási szerzıdés, hiszen anélkül 
nincs esély arra, hogy uniós támogatással lehessen számolni. Azt tudni kell, hogy Geszt, 
Zsadány, Mezıgyán tekintetében most van folyamatban tárgyalás arról, hogy nekik is erre a 
regionális rendszerre kellene rákapcsolódniuk. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı megkérdezte, hogy a társulási szerzıdés-tervezetben, amely december 
elején készült, mennyiben módosulhatnak az arányszámok? 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója megjegyezte, a települések 
közötti egyeztetésen múlik, mi hogyan változhat. A Békés Megyei Vízmővek Zrt.-ét amibe 
bevonják a konzorcium részérıl, az alapvetıen a mőszaki kérdések, mőszaki adatok kérése, a 
települések egymás közötti egyeztetésében nem vesz részt a társaság.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a testületnek úgy kell megadnia a 
felhatalmazást a szerzıdés megkötésére, hogy az új három település döntésének 
függvényében is benne akar lenni Mezıberény a társulásban. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatta elfogadni az elıterjesztett határozati javaslatot. 
 
 
Harmati László alpolgármester megkérdezte, lehet-e tudni hány millárd Ft lesz a beruházás, 
mennyi lesz az önrésze? Van-e valóság alapja annak, hogy 2010-tıl csak palackozott vizet 
lehet fogyasztani pl. a csecsemıknek, a térségben? 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója válaszként elmondta, hogy a 
költségek még formálódhatnak, nagyságrendő becslésekrıl van szó. Az üzemeltetési területet 
érintı beruházást csökkenteni lehet a román programmal, és a késıbbi üzemeltetési költségre 
is pozitívan fog hatni. Kevésbé jelentkezik áremelı hatással, mint az arzénmentesítıkre is 
alapozó vízminıség- javító koncepció. Kiemelte, hogy ez nem azt jelenti, hogy olcsóbb lesz a 
víz, mint most, de kisebb árnövelı hatása lehet. Természetesen van kockázat a romániai 
vízátvétel kapcsán, hiszen a biztonságot kell garantálni, jogilag, mőszakilag megfelelı 
megoldásokat kell kialakítani, de jelentısen lehet csökkenteni a víz árát, jobb vizet lehet 
elérni. Maximum 20%-áig terjedhet a rekonstrukciós rész, az pedig a felek megegyezése, 
hogy hova, mennyi tevıdik. A vízminıséggel kapcsolatban elmondta, arról lehet hallani, hogy 
az Unió felé a Kormány arra tett ígéretet, hogy nagyon határozottan fog fellépni, és az 
önkormányzatokkal szemben adott esetben szankciót is alkalmaz. El kell különíteni azt az 
esetet, hogy a szolgáltató nem felel meg, pedig meg vannak a feltételei, vagy az, hogy a 
rendszer, amit üzemeltetésre kapott, nem felel, hiszen ebben az esetben az önkormányzatra 
nehezedik, jogszabály szerint a megfelelés kötelezettsége. A minisztérium szeretné a 
szerzıdések mihamarabbi megkötését, eredmények kellenek az uniós pénzek elköltésének 
lehetıségéhez. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı rákérdezett, hogy a  Békés Megyei Vízmővek Zrt. nem vett részt 
a társulási megállapodás szerkesztésében, összeállításában? 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója igenlı választ adott, hiszen a 
Zrt. nem szerzıdı fél, a konzorciumban megfigyelıként vesz részt. 
 
 
Csávás István képviselı olyan kérdést tett fel a vezérigazgató felé, hogy van-e tőréshatár a víz 
összetételénél a fogyaszthatóságot nézve? A mostani vízben jelentısen benne vannak olyan 
vegyi anyagok, amelyek hosszútávon az egészségre ártalmas lenne? 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója válaszként közölte, hogy a 
közép-békési rendszeren, amirıl Mezıberény is kapja az ivóvizet, függıen attól, hogy éves 
szinten a csúcsfogyasztások hogyan alakulnak, az adott évben szinte nem fordul elı, vagy 
egy-két nap van olyan, amikor a határértéket meghaladja a víz összetétele. De a beruházásra 
szükség van, mivel az Uniónak az a követelménye, hogy potenciálisan alkalmasnak kell lenni 
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a rendszernek kapacitásában és minıségében. A szabvány rugalmasságot nem tartalmaz, a 
határértéket csak megközelíteni lehet, átlépni nem, és ezt az Unió nem is kívánja újra 
tárgyalni, tehát más választási lehetıség nincs.  Az aradi vízátvétellel kapcsolatban 
kihangsúlyozta, nem azt jelenti, hogy a határ túloldaláról fog érkezni az ivóvíz, hanem onnan 
kerül átvételre annyi víz, amennyivel meg lehet oldani, hogy határérték alatt legyen minden 
idıpontban a magyarországi víz arzén vagy más összetevık tekintetében a minıség 
jellemzıje. Fontos az a tényezı is, hogy számos új település rákapcsolódik a rendszerre, a 
rendszer leterheltsége jelentısen nıni fog, ami miatt már nagyobb számban kellene a 
gyengébb minıségő kutakat bekapcsolni.  
 
 
Wagner Márton képviselı tudatta, hogy a 70-es évek végén Kamuton végzett ásvány-vagyon 
kutatás alkalmával az ott dolgozó Dr. Andor professzor jelezte, hogy a romániai sóbányákból, 
amit elöntöttek vízzel mővelés után, olyan nagy mértékő só-szennyezıdés szivárog az alföld 
fele, amely veszélyeztetni fogja az ivóvízkészletet. Tud-e errıl a vezérigazgató úr? 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója válaszként közölte, nem tud 
olyan dologról, ami veszélyeztetné az aradi vízbázist. Semmilyen közvetlen 
veszélyeztetettségrıl. Az aradiakat sem szabad alábecsülni, ık is kellı szakmai technológiai 
és tudományos felkészültséggel vannak. Elıfordulhat az, hogy néhány ezer éven belül ilyen 
sók bemosódhatnak, de most ennél rövidebb távra kell tervezni.  Azt kihangsúlyozta, hogy a 
geológia számára az országhatár nem létezı fogalom, kockázat nem lesz vállalva a határ túl 
oldalán lévı vízbázisnál. Az a víz, ami az aradi vízbázisban van, a Románia területén lévı 
hegységrıl, a Maros ısi medrének kavicsos rétegén át mosódik le, ami folyamatosan 
utánpótlódó. Azért kell átmenni a „határ túloldalára”, mert a magyarországi alsóbb 
kızetrétegekben egyre nagyobb töménységben találhatóak a víz ihatóságára káros sók, és 
ahogy halad a víz egyre inkább beszüremlik a káros anyag. Pl. az arzén a román oldalon a 0-
hoz tendál. 
 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a szóbeli kiegészítéssel határozat hozatalt kért a 
tájékoztató elfogadására, és felhatalmazást a megállapodás aláírására. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
618/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Program „Közép-Békési Térség” Önkormányzati Társulás társulási megállapodását érintı 
tájékoztatást, és az elıterjesztés mellékletében foglaltakat elfogadja, egyben felhatalmazza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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V/2. Vagyonkezelési szerzıdés a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a Békés 
Megyei Vízmővek több mint egy évtizedre visszatekintve, a települések tulajdonában lévı 
közmőveket bérleti jogviszony keretében tartja a birtokában, ily módon üzemelteti. A kérdést 
újra kellett gondolni, mert néhány település jegyzıje kereste meg a társaságot. A bérleti díjat 
amely mőködési bevétel az adott önkormányzatnál, azt nem tudják felhasználni felhalmozási 
kiadásként, mert egy kis településnek arra nincs lehetısége, hogy mőködési bevételbıl 
felhalmozási tételt formáljon. A Zrt. által fizetett bérleti díjat az önkormányzatok, mint a 
közmővagyon tulajdonosai, a különbözı rekonstrukciókra, fejlesztésekre használják fel, de 
egyre több település nem tudja felhasználni a bérleti díjat. Vagyonkezelési szerzıdést 
dolgoztak ki, minden település számára megnyitották a vagyonkezelés lehetıségét. A 
vagyonkezelési jogviszony annyival több, mint a bérleti jogviszony, hogy a közmővek fölötti 
használati jog a társaságnál van, de a használaton túlmenıen bizonyos tulajdonosi körbe 
tartozó jogköröket is a vagyonkezelı gyakorol. A tulajdonvédelme érdekében és a tulajdonnal 
való gazdálkodás körében, annak kivételével, hogy a vagyont el nem idegenítheti, meg nem 
terhelheti, gyakorlatilag önállóan jár el a település. A bérleti díjas megoldáshoz képest elınye, 
hogy a vagyonkezelésbe vett vagyonnak a könyvszerinti amortizációja már a vagyonkezelınél 
jelentkezik, ily módon fedezetet nyújt a rekonstrukciókra, esetleges bıvítı beavatkozásokra.  
Tudomása szerint ez a szerzıdés lehetısége nem érinti Mezıberényt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság álláspontját bocsátotta 
szavazásra, ne legyen elfogadva az ajánlat, kisebb településekre vonatkozik a vagyonkezelési 
szabályzat. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
619/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
vagyonkezelési szerzıdés tervezetét nem fogadja el, önkormányzati vagyont 
vagyonkezelésébe nem kíván adni. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/10. Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjainak megállapításáról és a                 

szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 23/2003.(XI.24.) sz. rendelet módosítása 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója a díjmegállapítás kapcsán 
megvilágította, hogy 2008. ıszén úgy döntött a közgyőlés, hogy egy új együttmőködést hoz 
létre a részvényesek között és ehhez kapcsolódóan egy új díjrendszert kell kialakítani. Az új 
díjrendszer lényegét tekintve fıként a szennyvízdíjnál hozott jelentıs változást. Az ivóvíz 
vonatkozásában megmaradt az az elv, hogy a települések szolidárisak egymással, három 
díjkategóriát alakítanak ki, egy közép, egy drága és egy olcsó kategóriát. A vízveszteséget, az 
értékesítési veszteséget egy díjformáló elemeként hozza be az a település, amely a társaság 
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üzemeltetési területén számított átlagos vízveszteséget 5%-al meghaladó vízveszteséggel bír, 
és a negyedik évtıl egy díjkategóriát ugrik. Mezıberényben az országos átlaghoz képest is 
nagyon jó (84%) az értékesítés, egy 16%-os vízveszteségen nagyon sokat már javítani nem 
lehet. Van olyan település is, ahol olyanok a rendszerek, hogy 50%-os a vízveszteség. Az új 
díjrendszer gyakorlatilag azért jött be, hogy ösztönözze az adott települést arra, hogy 3 év 
alatt igyekezzen rendbe tenni körülményeit. A szennyvíznél drasztikusak a változások. Ott is 
egy teljes szolidaritás mőködött, viszont a részvényesek szembesülve az adatokkal, 
megvizsgálva azt, hogy melyik településen mennyi a szennyvízhálózat fenntartási költsége 1 
m3 szolgáltatott szennyvízre nézve, drasztikus különbségeket lehetett látni. A jobb 
kondíciókkal bíró települések közölték, nem kívánják tovább a rendszert fenntartani, kilépnek 
a szolidaritásból, hiszen a rendszerrel arra ösztönöznek egy-két települést, hogy 
gazdaságtalan, idınként még presztízsberuházásnak mondható fejlesztéseket hajtsanak végre, 
amik nem feltétlenül jelentik a gazdaságos üzemeltetés lehetıségét hosszú távon. Három év 
alatt kell, hogy megszőnjön a szolidaritási rendszer. Az elmúlt évben minden település 
díjában 10-12 Ft közötti volt a szolidaritási alap, az idei évben ez 7,90 Ft, a jövı évben 
várhatóan 3-4 Ft közötti tétel lesz, míg a negyedik évben lenullázódik. A másik jelentıs tétel a 
keresztfinanszírozás. A társaságnak alapvetıen két fıágazata van, egyik a vízszolgáltatás, a 
másik pedig a szennyvízszolgáltatás. A két ágazat gyakorlatilag teljesen külön álló 
elszámolással rendelkezik, kimutathatóan látható az, hogy mennyi a költség, mennyi árbevétel 
lett, az ágazatok szintjén egy ágazati olló jelent meg, egyre nagyobb mértékben nyereségessé 
vált a vízellátás, és egyre nagyobb mértékben veszteségessé vált a szennyvízszolgáltatás. A 
részvényesek azt látják a díjakban, hogy a szennyvízcsatornadíjak drasztikusabban, az 
inflációt meghaladóan nınek, vele szemben viszont a vízszolgáltatás díjai fokozatosan 
csökkenek vagy visszafogottabban nınek, mint amit az inflációs hatás sejtetne. Mezıberényre 
vonatkoztatva csökkenı vízdíjakkal kell számolni az infláció ellenére is, viszont a 
szennyvízszolgáltatás díja 20%-os nagyságrendben terhelıdik. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A polgármesteri hivatal mőszaki 
csoportja átnézte a díjra vonatkozó javaslatokat, el kellene fogadnia a testületnek a határozati 
javaslatot s rendelet-tervezetet is. A 2009-ben a beépítésre kerülı rekonstrukciós díj összege, 
illetve a bérleti díj a víztorony komplett felújítására elment, ennek a pénzügyi teljesítése a 
jövı évre áthúzódik. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a vezérigazgatótól megkérdezte, hogy a 3%-os inflációt a 
díjak tekintetében, hogy kell érteni? 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója közölte, javaslatuk szerint, 
ahhoz, hogy a bérleti díj a vásárló értékét megırizze, tekintve azt, hogy az ipari árindex egy 
év viszonylatában 3% volt, a 3%-ot rá kellene tenni a díjra. A tavalyi évhez képest kb. azok a 
mőszaki berendezések, gépek, eszközök, alkatrészek, amelyeket meg kell vásárolni egy 
rekonstrukció kapcsán, nagyjából az ismertetett áremelkedéssel lehet számolni, ugyanígy a 
munkák díja tekintetében is, kb. egy év viszonylatában 3-4%-os díjnövekedéssel lehet 
számolni. Nem lehet elıre megmondani, hogy jövıre mennyi lesz a fogyasztás, de minden 
településen az mondható el, hogy 5-10 éves viszonylatban egy-két %-al csökken a fogyasztás, 
ami azt jelenti, hogy 10 év viszonylatában közel 20-25-30%-os volumencsökkenés is van, 
ezzel is számolni kell majd a társaságnak és a részvényeseknek a rendszer fenntarthatósága 
tekintetében. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester megkérte Szeverényi urat, számoljon be  a víztorony és a 
Liget téri munkákról. 
 
 
Szeverényi György a Békés Megyei Vízmővek Zrt. mérnökség vezetıje  tudatta, hogy a 
víztorony rekonstrukciója elkezdıdött a városban, és munkatársai feltárták a hibákat. Amikor 
lebontották a víztérnek a szigetelését akkor derült ki, hogy elég nagy repedések vannak a 
víztornyon. Elıször azt gondolták, hogy csak normál repedésekrıl van szó, de a statikai 
vizsgálat kimutatta, hogy a víztoronynak a medencéje nincs megfelelıen kivitelezve. 
Megerısítésre van szükség, újabb vasalást tesznek a medencébe megerısítve betonozással, 
majd erre a frissbetonra fog rákerülni egy cementanyagú szigetelı réteg, és ezzel nem csak 
vízállóságát oldják meg a víztoronynak, hanem statikailag is meg lesz erısítve a víztér. 
Kifejezetten kivitelezési probléma történt, amelyre most derült fény. A Liget téren útszakadás 
történt, egy vezetéknél elengedett a kötés, korrodálódtak a csavarok, megnyílt az 
azbesztcement-vezeték toldása. Mivel ez egy talajvizes terület, a talajvíz áramlott a 
csatornába, a talaj környékén elért egy olyan határsebességet, amikor a talajvíz magával 
ragadta a talajszemcséket, ami beáramlott a csatornába, és szinte eltőnt a csatorna körül a 
talaj. A vezeték cseréje megtörtént, nehézséget jelentett, hogy másfél méter mélyen van a 
mértékadó talajvízszint ezen a területen, maga a csatorna pedig 4 m környékén van. 
Vákuumozással a 4 m alá vitték a talajvizet, majd a vezeték 10 m hosszban, valamint egy 
akna is kicserélésre kerül. Ez  nem tervezett rekonstrukció volt, sajnos ilyen hibaelhárításból 
adódó munkák is jelentkeznek üzemeltetés közben. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester indokoltnak látta, hogy a rekonstrukciós hányad  képezve 
legyen, az infláció mértékő emelést az 50 Ft esetében is meg kellene tenni. 
 
 
Csávás István képviselı az ivóvíz rekonstrukcióval kapcsolatban megkérdezte, hogy a vasút 
alatti átvezetésnél közel 4 millió Ft-ot tesz ki a vezetékcsere, amely ha jelenleg nem él, a 
késıbbiekben, hogy fog funkcionálni, milyen feladatot fog ellátni? 
 
 
Szeverényi György a Békés Megyei Vízmővek Zrt. mérnökség vezetıje válaszként elmondta, 
hogy az anyagot olyan kollegái állították össze, akik a napi üzemeltetéssel foglalkoznak. 
Általánosságban annyit tud mondani, hogy az ivóvízhálózatot úgy kell elképzelni, mint a 
pókhálót, minden mindennel össze van kötve. Ez egy körvezetékes hálózat, ahhoz hogy ne 
legyenek pangó vizek, az a lényeg, hogy folyamatosan mozogni tudjon a hálózatban a víz. A 
felvetett helynél valószínőleg egy olyan összekötés van, ami nem él, azt jelenti, hogy két 
vezetékszakasz nincsen összekötve, és a két végén pangó víz alakulhat ki. Amennyiben össze 
lesznek kötve a végek, akkor ki fog alakulni a körvezeték. 
 
 
Harmati László alpolgármester az elmondottakat foglalta össze, hogy a lakosság is értse, 
mirıl van szó. Javasolta az inflációval történı emelést, amely bruttóban 3,5% többletet 
jelentene. 
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Barna Márton képviselı kérdése, hogy lesz-e szelekció (számszerőleg) azokkal a 
településekkel szemben a társulásban, akik az olcsóbb csatornázást alakították ki, hiszen ez a 
jövıben gondot fog jelenteni. 
 
 
Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója kihangsúlyozta, hogy a 
társulás csak az ivóvízminıség-javító programra terjed ki. A szennyvíz tekintetében nincs 
ilyen társulásra igényük a településeknek. Mezıberénynek is egy önálló tisztítórendszere van, 
senkire nem kell tekintettel lennie. Az üzemeltetési költség már most csökken, a díjra 7 Ft-al 
hat, és innentıl számított második évben már 0 Ft-tal fog hatni az, hogy jól kiépített a hálózat, 
hiszen a gravitációs rendszernek nincs ésszerő versenytársa. Tehát a kérdésre a válasz az, 
hogy nem befolyásolja az itteni díjat, hogy más települése ésszerőtlen megoldást választott 
korábban. 
 
 
Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elıterjesztés határozati javaslatát, valamint a rendelet-
tervezetet átdolgozva  -a javasolt díjra (víz, szennyvíz) még az infláció mértékkel való emelés 
valósul meg- bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
620/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2010. 
évre tett, Mezıberény Város Önkormányzatát érintı rekonstrukciós javaslatát, valamint a 
2010. évre tett bérleti díj összegére vonatkozó javaslatát elfogadja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
29/2009. (XII.22.) számú rendelete 

 
az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról  

és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 
23/2003. (XI. 24.) MÖK számú rendelet –a továbbiakban: R. - módosításáról 

 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
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II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben     

hozott döntésekrıl      
       
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 363/2009./VII.13./sz., 372/2009.(VIII.04.)sz., 

373/2009.(VIII.04.)sz., 477/2009./IX.28./sz., 488/2009./X.12./sz., 526/2009./X.26./sz., 
527/2009./X.26./sz., 531/2009./XI.12./sz., 536/2009./XI.12./sz., 539/2009./XI.18./sz., 
550/2009./XI.30./sz., 552/2009./XI.30./sz., 553/2009./XI.30./sz., 554/2009./XI.30./sz., 
555/2009./XI.30./sz., 556/2009./XI.30./sz., 557/2009./XI.30./sz., 558/2009./XI.30./sz., 
561/2009./XI.30./sz., 562/2009./XI.30./sz., 563/2009./XI.30./sz., 564/2009./XI.30./sz., 
565/2009./XI.30./sz., 566/2009./XI.30./sz., 571/2009./XI.30./sz., 572/2009./XI.30./sz., 
574/2009./XI.30./sz., 575/2009./XI.30./sz., 576/2009./XI.30./sz., 578/2009./XI.30./sz., 
579/2009./XI.30./sz., 582/2009./XI.30./sz., 583/2009./XI.30./sz., 584/2009./XI.30./sz., 
585/2009./XI.30./sz., 587/2009./XI.30./sz., 589/2009./XI.30./sz., 590/2009./XI.30./sz., 
591/2009./XI.30./sz., 592/2009./XI.30./sz., 593/2009./XI.30./sz., 594/2009./XI.30./sz., 
595/2009./XI.30./sz., 610/2009./XI.30./sz., 607/2009./XI.30./sz., 606/2009./XI.30./sz., 
605/2009./XI.30./sz., 604/2009./XI.30./sz., 603/2009./XI.30./sz., 602/2009./XI.30./sz., 
601/2009./XI.30./sz., 600/2009./XI.30./sz., 599/2009./XI.30./sz., 598/2009./XI.30./sz., 
597/2009./XI.30./sz., 520/2009./X.26./sz., 491/2009./X.12./sz. határozatok 
végrehajtásáról. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az 57 db lejárt határidejő határozat végrehajtását kérte 
elfogadni a képviselıktıl, amennyiben nincs észrevétel az anyaghoz. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
621/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 363/2009./VII.13./sz., 
372/2009.(VIII.04.)sz., 373/2009.(VIII.04.)sz., 477/2009./IX.28./sz., 488/2009./X.12./sz., 
526/2009./X.26./sz., 527/2009./X.26./sz., 531/2009./XI.12./sz., 536/2009./XI.12./sz., 
539/2009./XI.18./sz., 550/2009./XI.30./sz., 552/2009./XI.30./sz., 553/2009./XI.30./sz., 
554/2009./XI.30./sz., 555/2009./XI.30./sz., 556/2009./XI.30./sz., 557/2009./XI.30./sz., 
558/2009./XI.30./sz., 561/2009./XI.30./sz., 562/2009./XI.30./sz., 563/2009./XI.30./sz., 
564/2009./XI.30./sz., 565/2009./XI.30./sz., 566/2009./XI.30./sz., 571/2009./XI.30./sz., 
572/2009./XI.30./sz., 574/2009./XI.30./sz., 575/2009./XI.30./sz., 576/2009./XI.30./sz., 
578/2009./XI.30./sz., 579/2009./XI.30./sz., 582/2009./XI.30./sz., 583/2009./XI.30./sz., 
584/2009./XI.30./sz., 585/2009./XI.30./sz., 587/2009./XI.30./sz., 589/2009./XI.30./sz., 
590/2009./XI.30./sz., 591/2009./XI.30./sz., 592/2009./XI.30./sz., 593/2009./XI.30./sz., 
594/2009./XI.30./sz., 595/2009./XI.30./sz., 610/2009./XI.30./sz., 607/2009./XI.30./sz., 
606/2009./XI.30./sz., 605/2009./XI.30./sz., 604/2009./XI.30./sz., 603/2009./XI.30./sz., 
602/2009./XI.30./sz., 601/2009./XI.30./sz., 600/2009./XI.30./sz., 599/2009./XI.30./sz., 
598/2009./XI.30./sz., 597/2009./XI.30./sz., 520/2009./X.26./sz., 491/2009./X.12./sz. 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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II/2. 573/2009./XI.30./sz, 577/2009./XI.30./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtása 
        (Gimnázium SZMSZ-éhez pótanyag) 
      
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
javaslatát kérte elfogadni, mivel a gimnázium a hiánypótlást megtette. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
622/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 
573/2009./XI.30./sz. és az 577/2009./XI.30./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásaként, 
a hiánypótlást -Diákönkormányzat és az Iskolaszék jegyzıkönyveinek megküldése- elfogadja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
II/3. Mezıberény Város 2009. évi közfoglalkoztatási beszámolója 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elıterjesztést.  Tudatta, hogy mind a hét érintett 
intézmény leadta a beszámolóját, mely alapján elkészült Mezıberény város 2009. évi 
közfoglalkoztatási beszámolója. Kérte az anyag elfogadását. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága és a kerek asztal is tárgyalta a témát. Megállapítható, hogy az elıterjesztés a 
valóságot tartalmazza, elfogadásra ajánlják. Megszívlelendı benne az, hogy az 
intézményeknél jól mőködött a munkavégzés, sok olyan feladat került elvégzésre. amit saját 
erıbıl nem tudtak volna megvalósítani. A közterületen végzett munka hatékonysága hagy 
némi kívánni valót maga után, ezen kellene a jövıben változtatni. A szociálpolitikai 
kerekasztal tárgyaláson résztvevı egyéb szervezetek jelezték, hogy amennyiben lehetséges, 
szeretnének, fıleg irodai, kertész, udvaros, festı munkásra igényt tartani. Kiszámolta, hogy 
182 fıbıl állta az a foglalkoztatás, ami átlagos állományi létszámban 63,63 fı. Alapul 
szolgálhat a beszámoló tervezéshez. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a jövıben nem a Polgármesteri Hivatal 
végzi majd az adminisztratív részt, hanem az érintett intézmények. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı, a Kulturális Központ igazgatója az írásos résznél formai javítást 
kért, mert intézményében nem informatikus, hanem információs volt alkalmazva.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
623/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mezıberény Város 2009. évi 
közfoglalkoztatási beszámolójával egyetért, azt elfogadja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az írásos táblázatból 
beszámolt arról, hogy a bizottságra bízott összeget igyekeztek hatékonyan elkölteni. 
Megtakarítás fog mutatkozni a gyermekvédelmi támogatás kivételével minden sornál. A 
bizottság ebben az évben több mint 800 határozatot hozott. Sajnos nagyon sok, nagyon kis 
jövedelembıl élı család van Mezıberényben, amin a bizottság segíteni nem tud, de aki a 
lakásfenntartási támogatásra jogosult, kérje. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elıadta, hogy erre az évre 34,5 millió Ft volt betervezve 
támogatásra, segélyre. A polgármester hatáskörébe tartozó szociális kölcsön formájában 
nyújtott átmeneti segély meghaladta a 2009. évi tervezetet, de ennek jó része majd visszatérül. 
Kérte a beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
624/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
  
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város 2010. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Polgármesteri Hivatal elkészítette az 
elıterjesztést a 2009. november 30-án hozott költségvetési irányelvek figyelembevételével. A 
költségeknek egyensúlyba kell lenniük, vagy bevételi forrásokat kell találni, vagy a 
kiadásoknál kell csökkentést végrehajtani. 
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Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, hogy az 
elmúlt évi költségvetés I fordulós tárgyalásához képest most duplája a hiány összege. 
Ismertette a tájékoztató kimutatásokat. Bizottsága határozati javaslatokkal élt a testület felé, 
amit kért megszavazni. Legyenek felkérve az intézmények vezetıi, hogy a 2010. évi 
költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében intézményi költségvetéseik esetében 
írásban tegyenek javaslatot, alternatívák kidolgozásával a feladat ellátásaikkal kapcsolatosan a 
bevételi elıirányzatok növelésére, a kiadási elıirányzatok csökkentésére. A testület tagjai is 
írásban tegyenek javaslatot a 2010. évi költségvetés bevételeinek növelésére illetve a kiadások 
csökkentésére. 
 
 
Harmati László alpolgármester a költségvetéssel kapcsolatban kifejtette, hogy a normatíva 
csökkentéssel a kötelezı feladatokat sem lehet mőködtetni normálisan. Az intézményi hiány  
kb. 90 millió Ft-tal több, mint az idei évben volt. Javasolta, hogy az intézményvezetık 
januárra dolgozzák ki, miként tudnák az intézményi hiányt csökkenteni. Az önként vállalt 
feladatokat „át kell fésülni”. Az I. fordulós tárgyalás szerint 108 millióFt-tal kevesebb forrás 
lesz, ugyanannyi feladatellátáshoz a költségvetésben. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megállapította, hogy 360 millió Ft körüli az az összeg, amivel 
nem ér össze a költségvetés. Olvasatában ez 8-9%-os nagyságrendet jelent. Javasolta, hogy az 
intézményvezetık ilyen nagyságrendő csökkentéssel tegyenek javaslatot. A képviselık is 
tegyék meg javaslatuk, de a pénzügyi csoport is készítsen még két olyan feladattervet, amiben 
egy szőkített költségvetési keret készül. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı azt emelte ki, hogy az intézményeknél 170 millió Ft-tal kevesebb 
normatíva van. Azt kérte az intézményvezetıktıl úgy készítsék el beszámolójukat, hogy abból 
látszódjon mi a kötelezı feladat és mi nem az, hogy melyik önként vállalt feladat mibe kerül. 
A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálatnál van a legtöbb nem kötelezı feladat. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kihangsúlyozta, hogy hitelt nem kíván felvenni a 
mőködéshez az önkormányzat, ehhez nem is járulna hozzá. Természetesen beruházások, 
fejlesztések is kellenek egy városban, így fontosak a pályázatok. Eddig is abból élt az 
önkormányzat, hogy arra pályáztatott, amire pályázat volt kiírva.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı továbbra is azt javasolta, hogy az intézményvezetık a hiány 
szellemében állítsák össze, 8%-al csökkentsék a saját költségvetésüket, és akkor a következı 
ülésen lehet látni, hol kell módosítani.  
 
 
Harmati László alpolgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntését javasolta elfogadni, 
amit Hoffmann képviselı javasolt januárban sem késı meglépni. 
 
 
Fekete József képviselı véleménye szerint nem lehet attól eltekintetni, hogy az 
intézményvezetıknek a személyi, dologi részt át kell nézni, egy csökkentett költségvetési 
fıösszegő  változatot elı kell tudni terjeszteni.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester kihangsúlyozta, hogy az önként vállalt feladatokhoz 
biztos, hogy hozzá kell nyúlni. Megítélése szerint a hiányt létszámleépítés nélkül  nem lehet 
csökkenteni. Azt a javaslatot túlzottnak tartotta, hogy minden intézménynél 8%-os csökkentés 
legyen. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselı elsı körben a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát tudná 
támogatni. A táblázat biztos, hogy nem a végsı állapotot tartalmazza, ehhez viszonyított      
%-okat nem érdemes megfogalmazni. Nem szerepel a kimutatásban az intézményeknek 
átadott közmunka feladatnak a bevételi oldala, az állami támogatás még beépítendı, ezzel 
csökkenni fog a kiadási többlet. Reménye szerint az intézmények ebben az évben is fognak 
pénzmaradvánnyal rendelkezni, amit december 31-ig nem lehet beépíteni a táblázatba. Az 
elmúlt években ez több tízmillió Ft-ot jelentett. Meg kell várni, hogy ismertté váljanak a 
számok.  
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármester Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje közölte, hogy a 
közmunkaprogram bevételi rész a Polgármesteri Hivatalnál tervezve van, ebbıl csökkenés 
nem lesz, csak az intézményekhez lesz csoportosítva. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselı megjegyezte, hogy összességében az intézményi hiányok 
tekintetében a további elvonás megfogalmazásánál ez azért egy lényeges összeg lesz. 
 
 
Harmati László alpolgármester fontosnak tartotta, hogy minden intézmény egy költségvetés 
tervezetet állítson össze magára nézve. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı kérte, hogy az intézmények dolgozzák ki a januári ülésre, hogy 
feladatok csökkentésével és elhagyásával mennyit tudnak a költségen javítani, 
költségvetésüket csökkenteni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett az elmondottakkal, január 11-ig el kellene 
készíteni, hogy a januári ülésen tárgyalni lehessen.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint, ha 3.900 millió Ft-os költségvetés lenne az 
ideális, és 3.620 millió Ft van az önkormányzatnak, akkor az azért nem egy leírható 
költségvetési nagyságrend. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester személy szerint nem tartotta kriminálisnak a 
költségvetést, mindenütt romlottak a költségvetési pozíciók a kisebb normatívákból adódóan, 
de ez nem olyan nagy mértékő. Az SZMSZ értelmében Hoffmann Dániel képviselı által tett 
indítványt bocsátotta szavazásra. 
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A képviselı-testület 4 képviselı (Fekete József, Hoffmann Dániel, Wagner Márton, Koncsag 
Ferenc) támogatása és 13 képviselı ellenszavazata értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
625/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város 2010. évi 
költségvetésének I. fordulós tárgyalása során Hoffmann Dániel képviselı kezdeményezését                                      
-mely szerint  az intézményvezetık dolgozzanak ki saját hatáskörükben olyan nagyságrendő 
költségvetést, ami a 2009. évinek 8%-al való csökkentését magában hordja-, nem támogatta.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatait 
bocsátotta szavazásra, a határidı január 11-re történı módosításával. 
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazat  (Fekete József, Hoffmann Dániel, 
Wagner Márton, Koncsag Ferenc) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
626/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri az intézményei vezetıit, hogy 
a 2010. évi költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében intézményi 
költségvetéseik esetében írásban tegyenek javaslatot, alternatívák kidolgozásával a feladat 
ellátásaikkal kapcsolatosan a bevételi elıirányzatok növelésére, a kiadási elıirányzatok 
csökkentésére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2010. január 11. 
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazat  (Fekete József, Hoffmann Dániel, 
Wagner Márton, Koncsag Ferenc) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
627/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a testület tagjait, hogy írásban 
tegyenek javaslatot a 2010. évi költségvetés bevételeinek növelésére illetve a kiadások 
csökkentésére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2010. január 11. 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének elfogadása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Szeptemberben már 
nem tartana ülést a testület, mivel a választások következnek. 
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága egy helyen javasolt módosítást. Júliusban nem lenne ülés tartva, a júniusi 
ülésen számoljon be elsı napirendként a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság munkájáról. A 
sportéletrıl való beszámoló 2010-ben nem lenne napirenden. 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja kifejtette, hogy bizottsága 
szeretné munkatervébe belevenni a sportéletrıl szóló beszámolót, örülne, ha a sportéletérıl 
kapna a város tudomást, amely beszámoló a honlapra is kerüljön fel. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, nem kötelezı minden évben tárgyalni a 
sportról. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı elıvezette, hogy írásban tett javaslatot szeptemberre, legyen 
beszámoló Mezıberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetérıl. Sajnálja, 
hogy nem került be, ez a beszámolás kétévente hagyomány.  Amennyiben szeptemberben 
nem lesz ülés, tárgyalja az új testület vagy más idıpontot megjelölni.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az augusztusi ülés utolsó napirendjeként célszerőnek tartotta a 
javaslatot felvenni. 
 
 
Harmati László alpolgármester a májusi testületi ülésre tett egy új napirendi javaslatot. Be 
kellene számolni Mezıberény foglalkoztatási helyzetérıl.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy mindenki élhetett volna javaslattal 
meghatározott ideig, egyedül a Mezıberényi Német Önkormányzat elnöke adott be javaslatot.  
 
 
Harmati László alpolgármester visszavonta indítványát. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester Kovács Lászlóné indítványát bocsátotta szavazásra azzal, 
hogy a júniusi testületi ülés napirendjeként legyen tárgyalva. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazat /Fekete József, Litvai György, 
Babinszki Szilárd, Debreczeni Gábor, Cservenák Pál Miklós/ mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
628/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Kovács Lászlóné képviselı 
kezdeményezését támogatta arról, hogy a 2010. évi munkatervben szerepeljen június 
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hónapban napirendként „Beszámoló Mezıberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi 
ügyelet helyzetérıl”. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elfogadott kiegészítéssel az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság által javasolt munkatervet bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
629/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének elıterjesztése 
     Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
      Elıadó: Frey Mihály aljegyzı  
3./ A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatójának teljesítményértékelése 
     Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Február 
1./ Mezıberény város 2010. évi költségvetésének elfogadása 
      Elıdadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Vagyonrendelet módosítása 
      Elıadó: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Március  
1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
     Elıadó: Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Szota Róbert elnök 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Halász József elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Elıadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintézı 
Április  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló a 2009. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
      Elıadó: belsıellenır  
Május  
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról 
      Elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje 
                    Lakatos Erzsébet gyámhivatali fıtanácsos 
2./ Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója végzett munkájáról   
      Elıadó: Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Június  
1./   Beszámoló Mezıberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetérıl 
        Elıadó: Kovács Lászlóné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
                      Frey Mihály aljegyzı 
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2./ Mezıberény város esélyegyenlıségi tervének teljesülése 
      Elıadó: Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
3./ A Mezıberényben mőködı kisebbségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 

szervezetek munkájáról tájékoztató 
      Elıadó: kisebbségi önkormányzatok elnökei 
4./ A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
      Elıadó: Szekeres Józsefné a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezıberény Város 2010. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
      Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló az önkormányzat ciklusban végzett tevékenységérıl 
      Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Szeptember  ---- 
Október  
1./ Az alakuló ülés megtartása 
     Elıadó: polgármester 
Állandó napirendi pontok:  
• Beszámoló az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
• Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
• Bejelentések 
• Interpelláció 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 

 
V/3. Köztisztviselık 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitőzéseinek 

meghatározása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, kérte az elıterjesztés mellékletét 
képezı célok elfogadását. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
támogatásával javasolta elfogadni az elıterjesztést. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
630/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 
számára 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények célkitőzéseit az elıterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
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V/4. Magánszemélyek kommunális adója rendelet módosítása 
 
 
Czirbuly Zoltánné a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási vezetı-fıtanácsosa ismertette, több 
lakos jelezte a hivatal felé, hogy méltánytalannak tartják, hogy a belterületi, üresen álló, 
lakatlan ingatlanok ugyanazzal az adómértékkel adóznak, mint az egyébként lakott 
ingatlanok. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak az építési telkek is. A hivatal kidolgozott egy 
alternatívát, a javaslat szerint a mindenkori adómérték 5%-ának megfelelı 
adókedvezményben részesülnének havonta mindazok az ingatlantulajdonosok, akik hitelt 
érdemlı módon bizonyítani tudnák azt, hogy az ingatlan üresen áll, lakatlan, illetve építési 
telekingatlannal rendelkeznek. Ez mindig utólag, a követı év januárjában lenne jóváírva az 
adószámlákon. Ez maximum évenként 60%-os adókedvezményt jelentene. Azonban nem 
számítottak arra, mivel a szemétszállítási díj a magánszemélyek kommunális adójából kerül 
finanszírozásra, hogy esetleg a Tappe Kft. módosítja az éves szemétszállítás díj mértékét, 
mivel az ingatlanok száma csökkenne.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, a 
bizottság arra az álláspontra jutott, hogy szerzıdésmódosításról tárgyaljon a Tappe Kft-vel a 
polgármester úr, hiszen az ismertetett kedvezmény bevételkiesést jelentene a Kft-nek. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága 
javasolja, kerüljön le napirendrıl a magánszemélyek kommunális adója rendelet módosítása 
azzal, hogy a polgármester úr folytasson tárgyalást a Tappe Kft-vel, és annak eredményérıl a 
márciusi testületi ülésen legyen beszámolva. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
631/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete napirendrıl leveszi a magánszemélyek 
kommunális adója rendelet módosítása elıterjesztést, megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert azzal, hogy folytasson tárgyalásokat a fennálló szerzıdés módosításáról a 
TAPPE Kft-vel. A tárgyalások eredményérıl az elıterjesztés kerüljön benyújtásra a 
Képviselı-testület 2010. március havi testületi ülésére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint, 2010, márciusi testületi ülés 
 
 
V/5. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997.(IV.21.) számú rendelet 

módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elıterjesztést arról, hogy a rendeletnél aktualizálás, 
több pontatlanság javításra került, korrigálás is történt.  
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottság azzal a kiegészítéssel javasolta a rendeletet megalkotni, hogy a 3.§ (3) bekezdés 
felsorolásába a "magánszemélyek kommunális adója" is kerüljön be. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
bizottsága eredeti elıterjesztésként kezelve az elızı módosítást, a rendelet megalkotását 
támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
30/2009.(XII.22.) MÖK számú rendelete 

 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

14/1997.(IV.21.) MÖK számú rendelet – továbbiakban: R. - módosításáról 
 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
V/6. MÖK támogatás lemondása (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. 
 
 
Onody Gyuláné  képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıvezette, hogy 
bizottsága a hagyományoknak megfelelıen az elıterjesztés határozati javaslatai közül az A 
változatot támogatta, a megítélt és fel nem használt összeggel a 2010. évi városi rendezvények 
és civilkapcsolatok támogatásának alapja kerüljön megemelésre. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
szokásához híven egy C javaslattal élt, a 2009. évi költségvetés általános tartaléka kerüljön 
megemelésre. A határozati javaslat átcsoportosításról is rendelkezik.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntését bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Babinszki Szilárd, Debreczeni 
Gábor, Barna Márton, Onody Gyuláné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
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632/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat a Nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati 
támogatást (Hagyományırzı disznótor szlovák módra) nem használta fel így arról lemond. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 40.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, Támogatás értékő kiad. Mőködési célra  
               elıirányzatát                                                                        csökkenti: „-„ 40 eFt-tal  
és ezzel egyidejőleg                                                
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
        elıirányzatát                                                                                megemeli:     40 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
        Támogatás értékő, mőködési célú bevételek, nemzetközi kapcsolatok, 
        egyéb külkapcsolatok elıirányzatát                                          csökkenti: „-„  40 eFt-tal 
        Hagyományırzı disznótor szlovák módra 
és ezzel egyidejőleg 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
        Dologi kiadások elıirányzatát                                                  csökkenti:  „-„ 40 eFt-tal 
        Hagyományırzı disznótor szlovák módra 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/7. MÖK támogatás lemondása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a november 19-i 
ülésén a 61/2009,(11.19.) számú határozatával döntött arról, hogy a karácsonyi rendezvényre 
megítélt támogatást saját erı hiánya miatt nem kívánja igénybe venni. Errıl a határozat 
megérkezett, ezután készült el az Oktatási és Kulturális Bizottság döntése 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnök,e hasonlóan az elızı 
döntéshez, az A változatot kéri megszavazni. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a bizottsága által 
elıterjesztett C változatot kérte megszavazni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntését bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Babinszki Szilárd, Debreczeni 
Gábor, Barna Márton, Onody Gyuláné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
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633/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat a Karácsonyi rendezvényre az önkormányzati támogatást nem 
használta fel így arról lemond. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 25.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, Támogatás értékő kiad. Mőködési célra  
               elıirányzatát                                                                           csökkenti: „-„ 25 eFt-tal  
és ezzel egyidejőleg                                                
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
        elıirányzatát                                                                                   megemeli:     25 eFt-tal 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
        Támogatás értékő bevétel mőködési célra elıirányzatát               csökkenti: „-„ 25 eFt-tal 
        Városi rendezvények (Gyerekeknek karácsonyi rendezvény) 
és ezzel egyidejőleg                                                
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
        Dologi kiadások elıirányzatát                                                       csökkenti: „-„ 25 eFt-tal                                      
        Gyerekeknek karácsonyi rendezvény 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/8. A szociális étkeztetés intézményfenntartó társulásban való ellátása 
        - megállapodás étkeztetési feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerzıdésrıl 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója kifejtette, hogy a 
megállapodás tervezet a szociális étkeztetés intézményfenntartó társulásban történı bevonását 
jelzi. Kamut, Murony és Bélmegyer eddig önkormányzati fenntartásban mőködtette az 
étkeztetést, és mivel az idısek klubjának a normatíva igénylése változik, célszerő, hogy a 
nappali ellátás mellé az étkeztetés is bekerüljön intézményfenntartó társulás keretébe. Ennek 
Mezıberény vonatkozásában is van elınye, éves szinten 124 eFt többlet normatívát lehet 
igényelni.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, miután a 
bizottsági ülésen feltett kérdésükre - van-e ráfordítási többlet a bevétellel szemben- nemleges 
választ megkapták, a határozati javaslat megszavazását támogatják.  
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója kiegészítésként még 
tudatta, hogy a szerzıdésben is szerepel, ha valamilyen többletkiadás felmerül, azt 
továbbszámlázzák a településeknek, Mezıberénynek ebbıl nem keletkezhet többletkiadása. 
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Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntéseként 
az eredeti határozati javaslatot kérte megszavazni, és a társulási megállapodás 9.) pont utolsó 
mondatának megfogalmazása  a kiegészítés szerint történjen meg. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
634/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az étkeztetést 
intézményfenntartói társulásban – Murony és Kamut településekkel- lássa el a település 2010. 
január 1-tıl. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a kistérségi 
feladat ellátási megállapodást aláírja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2009. december 31. 
 
 
V/9. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése   
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyőlés úgy döntött, hogy mivel a közalapítvány nem folytat érdemi tevékenységet, de 
adminisztratív kiadásai vannak, az alapító tagoktól a megszüntetését kérik.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogató 
javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
635/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hivatkozva Békéscsaba Megyei Jogú 
Város aljegyzıjének I.240-3/2009. iktatószámú levelére, támogatja a Békéscsaba és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/11. Szakmai és informatikai feladatok támogatása a 28/2009.(VIII.19.) OKM rendelet 

alapján 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztést, a szakmai és informatikai feladatok támogatása átcsoportosításról. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
636/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek,  
       Önkormányzati Költségvetési támogatás, Központosított támogatások  
       elıirányzatát                                                                            megemeli: 7200 eFt-tal 
       Szakmai és Informatikai fejl. feladatok 
       (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)  
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
   802 144 Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf. dologi kiadási elıirányzatát          900 eFt-tal 
   801 214 Nappali általános mőveltséget megalapozó dologi kiadási elıirányzatát 900 eFt-tal 
   (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása- tám. felh.) 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül,  
               Dologi kiadások elıirányzatát  1.000 eFt-tal 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
                kiadási elıirányzatán belül,  
                Dologi kiadások elıirányzatát  2.300 eFt-tal 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül, 
           Dologi kiadások elıirányzatát  2.100 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások. 2009. évet érintı elıirányzat rendezések 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság által támogatott átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról intézkedı határozati 
javaslatokat ismertette. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kérte a határozati 
javaslatok megszavazását, bizottsága tételesen megtárgyalta azokat. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
637/2009/XII.21./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,  
  Intézményi  mőködési bevétel, kamatbevételek elıirányzatát       csökkenti: „-„  9200  eFt-tal      
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és ezzel egyidejőleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, Dologi kiadási elıirányzatán belül, 
    - Kamatkiadások elıirányzatát,                                                    csökkenti:   „-„ 5200 eFt-tal 
 - 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát                csökkenti:   „-„ 4000 eFt-tal                                                                                                              
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
638/2009/XII.21./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, kiadási elıirányzatán belül: 
               Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                csökkenti:  „-„ 63042 eFt-tal 
    Ezen belül: 
     - Geotermikus energia felhasználására  
        pályázati fel nem használt saját forrás elıirányzatából:        „-„10000 eFt 
     - DARFT által kiírt "Szociális alapszolgáltatások,  
       gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek  
       infrastrukturális fejlesztése" (Eszköz csere, OPSKK  
       akadálymentesítés) DAOP 2008.4.1.3.A.B pályázati  
       fel nem használt saját forrás elıirányzata:                             „-„   1228 eFt 
      - Belvízrendezés az élhetıbb településekért c. projektben 
         való részvétel, fel nem használt saját forrás elıirányzatából:„-„21000 eFt 
      - Belterületi csapadék és belvíz elvezetés címő,  
        DAOP-2007-5.2.1/A pályázat fel nem használt saját  
        forrás elıirányzatából:                                                             „-„18000 eFt 
      - Békéscsaba-Mezıberény kerékpárút engedélyes szintő terv 
        elkészítéséhez biztosított fedezet elıirányzata :                      „-„  1800 eFt  
      - DARFT által kiírt TEKI pályázaton való részvételhez  
        (Térfigyelı hálózat kiépítésére) biztosított fedezet ei.:           „-„  1014 eFt                    
      - Óvodák, Általános Iskolák infrastruktúrális fejlesztése 
         pályázathoz biztosított önerı elıirányzata.:                           „-„10000 eFt 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
         Felújítási kiadások elıirányzatát                                              csökkenti:  „-„ 5000 eFt-tal 
         Szemészeti szakrendelı akadálymentesítése, ill.  
         az épület tetıszerkezetének kijavítására bizt. ei.:                         
és ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát                  megemeli:    68042 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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639/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1. cím: Városi közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
            Dologi kiadások elıirányzatát                                              csökkenti:    „-„    16 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet elıfizetési díj 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül: 
           Dologi kiadások elıirányzatát                                              csökkenti:    „-„   201 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet elıfizetési díj 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            kiadási elıirányzatán belül: Dologi kiadások elıirányzatát csökkenti:   „-„   278 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet elıfizetési díj 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
            Dologi kiadások elıirányzatát                                             csökkenti:     „-„    66 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet elıfizetési díj 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán  
           belül, Dologi kiadások elıirányzatát                                    csökkenti:    „-„   133 eFt-tal 
           Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet elıfizetési díj 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási 
          elıirányzatán belül, Dologi kiadások elıirányzatát                megemeli:            57 eFt-tal  
           Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet elıfizetési díj 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom 
         nélküli kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát  csökkenti:    „-„ 2067 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, kiadási elıirányzatán belül,  
   Dologi kiadások elıirányzatát                                                       megemeli:        2704 eFt-tal 
   Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet elıfizetési díj 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
640/2009/XII.21./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 bevétel, Intézményi mőködési bevétel,  
    egyéb bevétel Békés Megyei Vízmővek Zrt.-tıl rekonstrukciós bérleti díj 
    elıirányzatát                                                                                 csökkenti: „-„ 17972 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
    Mezıberény területén szennyvíztelep korszerősítési munkák 
    fedezetére elıirányzatát                                                               csökkenti: „-„ 17972 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
641/2009/XII.21./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 tıke jellegő bevételek  
    elıirányzatát                                                                                csökkenti:   „-„ 6100  eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát               csökkenti:   „-„ 6100  eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
642/2009/XII.21./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, 
          Véglegesen átvett pénzeszközözök Fejlesztési célra (AHT-n kívül) 
           - Lakossági hozzájárulás csatornamő társulás fejlesztéssel kapcs. 
             (OTP-LTP-tıl átvétel: 7-8-9 öblözet) bevételi elıirányzatát  megemeli:   73714 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát                  megemeli:    73714 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
643/2009/XII.21./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,  
       Felújítási kiadások elıirányzatát                                                csökkenti:    „-„ 289 eFt-tal 
       Városháza belsı felújítása  
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások,  
       Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                         megemeli:         289 eFt-tal                                         
       PH-ba bútor, berendezés beszerzése. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
644/2009/XII.21./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 bevétel,  Intézményi mőködési bevétel,  
              221.214 Lapkiadás szakfeladat elıirányzatát                     csökkenti:  „-„ 350 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg  
7-5 cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Lapkiadás dologi kiadások elıirányzatát               csökkenti:  „-„ 190 eFt-tal 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát                 csökkenti:  „-„ 160 eFt-tal       
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
645/2009/XII.21./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, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát                   csökkenti:  „-„ 546 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg  
7-5 cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n kívül, 
Mezııri telefon + lakossági telefon kiadás továbbszámlázása 
elıirányzatát                                                                      megemeli:   546 eFt-tal        

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
646/2009/XII.21./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, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
              Általános tartalék állomány elıirányzatát                         csökkenti: „-„ 17094 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások elıirányzatát     megemeli:            9 e Ft-tal 



 31 

         Akadálymentesítési pályázat, Mezıberény Polgármesteri 
         Hivatal komplex akadálymentesítése 2009.4.3.1-09 
        (ANTSZ engedély: 8700 Ft) 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások elıirányzatát     megemeli:      1119 e Ft-tal 
         Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához  
         szükséges kivitelezési és mőszaki ellenırzési munkálatok. 
         - Terv engedély: 12.681 Ft ~                                   13.000 Ft 
         - Közbeszerzési szerkesztési díj:                             40.000 Ft 
         - Tervdokumentáció (Duplex Kft.):                       125.000 Ft 
         - Ügyvédi munkadíj (Dr. Varga Imre):                  550.000 Ft 
         - Kivitelezési munkákra kiegészítés:                     386.000 Ft 
         - Dokumentációs terv másolás (Körös Road Kft):    5.000 Ft 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások elıirányzatát     megemeli:      3966 e Ft-tal 
Közösségi közlekedési területek / buszvárók, buszöblözetek 
kialakítása, felújítása, fejlesztése Mezıberény közigazg. 
területén. – pályázathoz kapcs.  
- Mezıberény belterületi, külterületi buszmegállók 
- Nemzeti Közlekedési Hat. hatósági elj. díj:   90.400 Ft 
- Városi belterületi, külterületi buszmegállók 
   tervezési költsége (ENVA):                      3.875.000 Ft 
                                                                     3.965.400 Ft ~ 3966 eFt 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
Felújítási kiadások elıirányzatát     megemeli:    12000 e Ft-tal 

         Városi utak, járdák felújítása 
         Báthory és Laposikert utcák szélesítése fedezetére 
         2010-ben számlánkra érkezı pályázati támogatásból térül. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
647/2009/XII.21./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 bevételek, Hitelek felvétele  
   felhalmozási célra elıirányzatát                                                  csökkenti:   „-„ 36410 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
              Általános tartalék állomány elıirányzatát                         csökkenti:  „-„ 36410 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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648/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat 
    Lakossági közmőfejlesztési támogatása bevételi elıirányzatát           megemeli 2132 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közmőfejlesztési tám. kiadási elıirányzatát                                        2132 e Ft-tal 
2.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás 
elıirányzatának biztosítása) 
    bevételi elıirányzatát                          megemeli 115 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra 
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében  
  (Helyi közösségi közlekedés normatív tám. elıirányzatának biztosítása)                115 eFt-tal 
3.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat (Óvodáztatási támogatás elıirányzatának biztosítása) 
    bevételi elıirányzatát                          megemeli 270 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra 
  Társ.szoc.pol.jutt.  
  (Óvodáztatási tám. elıirányzatának biztosítása)                    270 eFt-tal 
4.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat (Helyi szervezési intézkedések 
    bevételi elıirányzatát                  csökkenti:  „-„ 56  eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát   megemeli:        56 eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 



 33 

 
 
649/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.)7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
        Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát                      megemeli  1125 eFt-tal 
        (Támogató szolgáltatás TSZ-037/0-2008) 
és ezzel egyidejőleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát    
(Általános tartalék állomány emelés)        megemeli  1125 eFt-tal 

2.)7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi 
elıirányzatán belül 
 Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát 
 (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)                            megemeli:         5.371 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra   
               – 853355 szakfeladat (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
               elıirányzatát                                                                     megemeli:         5.371 eFt-tal 
3.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi 
elıirányzatán belül 
 Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát 
 (FM. Hivataltól Agrár term. támogatás / mezııri szolgálat/ megemeli:         1.632 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát    
(Általános tartalék állomány emelés)                                 megemeli           1.632 eFt-tal 

4.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi 
elıirányzatán belül 
 Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát 
 (Gyermektartásdíj megelılegezés) megemeli:         684 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra   
               (Társ szoc.pol.jutt.) 
               elıirányzatát 
               - gyermektartásdíj megelılegezés                                      megemeli :         684 eFt-tal 
5.) 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
         Támogatásértékő bevételek felhalmozási célra elıirányzatát  megemeli:  1690 eFt-tal    
  - Otthonteremtési támogatás 
és ezzel egyidejőleg: 
7-5 cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
         Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra elıirányzatát       megemeli: 1690  eFt-tal 
        - Otthonteremtési támogatás  
          (Fejlesztési célú pénzeszköz átadás lakosságnak)  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
650/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Mezıberényi Német Önkormányzat 
és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi 
elıirányzat átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A) 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                            csökkenti:„-„ 50 eFt.tal 
     Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére támogatás: 
      - Testvérvárosi küldöttek és elszármazottak fogadása   -50 eFt 
és ezzel egyidejőleg 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra elıirányzatát           megemeli:      50 eFt-tal 
     - Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület kiadásában a  
       Berényi Napok városi rendezvény keretében, a testvérvárosi küldöttek  
       és elszármazottak fogadása 50 eFt  
B) 8-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                            csökkenti:„-„ 70 eFt.tal 
     Mezıberényi Szlovákok Szervezete részére 
     - disznótoros vacsora -70 eFt 
és ezzel egyidejőleg 
8-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra elıirányzatát           megemeli:      70 eFt-tal 
     Mezıberényi Szlovákok Szervezete részére 
     - disznótoros vacsora 70 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
651/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
 Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát 
 (Mozgáskorlátozottak támogatása) csökkenti: „-„ 639 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra   
               (Társ szoc.pol.jutt.) 
               elıirányzatát 
               - mozgáskorlátozottak támogatása                                      csökkenti: „-„ 639 eFt-tal 
B.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
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 Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) csökkenti: „-„65 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra   
               (Társ szoc.pol.jutt.) 
               elıirányzatát 
               - Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás                              csökkenti: „-„ 65 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
652/2009/XII.21./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 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás       csökkenti:„-„ 10.231 eFt-tal 
- Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék elıirányzatát  „-„ 4.354 eFt 
- Rendszeres szociális segély elıirányzatát   „-„  3.714 eFt 
- Normatív lakásfennt. támogatás elıirányzatát  „-„ 2.147 e Ft 
- Idıskorúak járadéka     „-„      16 eFt 
és ezzel egyidejőleg  
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra 
 /Társ szoc. pol. jutt./ elıirányzatát          csökkenti:„-„ 10.231 eFt-tal  
- Ápolási díj elıirányzatát     „-„ 4.354 eFt   
- Rendszeres szociális segély elıirányzatát   „-„  3.714 eFt 
- Normatív lakásfennt.támogatás elıirányzatát  „-„ 2.147 e Ft 
- Idıskorúak járadéka     „-„      16 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/13. Elıirányzat rendezés: a 2009. évi gyermekélelmezési intézményi elszámolás alapján 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
653/2009/XII.21./sz. határozat: 
A Képviselı-testület a 2009. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére (a 
tervezett, biztosított elıirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes 
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családok, illetve kollégiumban elhelyezettek nyersanyagnorma kiegészítésére a 
rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 3492 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási elıirányzatként a 2009. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az 
alábbiak szerint: 
- 2.B.cím:Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 3107 eFt 
- 2.A.cím:Összevont Óvodák 385 eFt  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
654/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. évi gyermekélelmezés 
intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált 
elıirányzatok különbözetét: 11 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított elıirányzat 
mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés), 
3.cím:Petıfi Sándor Gimnázium   
Dologi kiadási elıirányzat csökkentése „ –„ 11 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg megemeli 
7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatának 11 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/14. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje, az intézmények vezetıi  
által benyújtott, intézményi átcsoportosítási javaslatokat ismertette. Az elıterjesztett 
határozati javaslatokat a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
655/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény elıirányzatán belül: 
 - Támogatás értékő mőködési bevételi  elıirányzatát  megemeli           2.800 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- Személyi juttatás kiadási elıirányzatát   megemeli  1.300 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadási elıirányzatát   megemeli              330 e Ft-tal 
- Felújítási kiadási elıirányzatát    megemeli     600 e Ft-tal 
- Dologi kiadási elıirányzatát    megemeli     570 e Ft-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
656/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
- Munkaadókat terhelı járulék elıirányzatát  csökkenti      1.000 e Ft-tal    
és ezzel egyidejőleg 
 - Dologi (egyéb folyó kiadások) elıirányzatát   megemeli     1.000 e Ft-tal 
Felelıs:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
657/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
3.cím Petıfi Sándor Gimnázium Bevételi elıirányzatán belül: 
 - intézményi mőködési bevételi elıirányzatát megemeli: 9.500e Ft 
 - ezzel egyidejőleg megemeli 
 - dologi kiadások elıirányzatát 8.250e Ft 
 - felhalmozási kiadások elıirányzatát 950e Ft 
 - felújítási kiadások elıirányzatát 300e Ft 
3.cím Petıfi Sándor Gimnáziumkiadási elıirányzatán belül: 
 - intézmény 802144-003 A.J.T.P. szakfeladaton belül kiadási elıirányzatát csökkenti: 
  - bér 3.400e Ft 
  - járulék 1.100e Ft 
 - ezzel egyidejőleg megemeli: 

 - dologi elıirányzatát 4.500e Ft 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
      Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
658/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
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Mezıberény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi elıirányzatán belül:                   
                   Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli:         1.550. eFt-al 
                      (Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevétel) 
                   Támogatás értékő mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:   299. eFt-al 
        Kiadási elıirányzatán belül 
                   Személyi juttatások elıirányzatát megemeli:                                132. eFt-al 
                   Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát csökkenti:           333. eFt-al 
                   Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:                                   2.314. eFt-al 
                   Felhalmozási kiadások elıirányzatát csökkenti:                           264. eFt-al 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
659/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi saját hatáskörő elıirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát megemeli   1887 e Ft 
- közhasznú foglalkoztatás támogatása   756 e Ft 
- pályázatok 1131 e Ft 
és ezzel egyidejőleg megemeli kiadásait 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- személyi juttatások elıirányzatát  megemeli   1387 e Ft 
- munkaadót terhelı járulékok  elıirányzatát  megemeli     352 e Ft 
- dologi kiadások elıirányzatát  megemeli     148 e Ft 
Átcsoportosítás: 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- személyi juttatások elıirányzatát   csökkenti      324 e Ft 
és ezzel egyidejőleg megemeli kiadásait 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- felújítások elıirányzatát  megemeli     207 e Ft 
- beruházás elıirányzatát  megemeli     117 e Ft. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés. 
 
 
V/15. MÖK támogatás lemondása (Általános Iskola DSE) 
 
 
Frey Mihály aljegyzı a DSE levelét ismertette, nem kívánják a Nemzetközi kapcsolatok 
keretében kapott támogatást igénybe venni, mert elmaradt a csantavéri nemzetközi kosárlabda 
torna és matematika verseny. 
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
az A változatot támogatta, a megítélt és fel nem használt összeggel a 2010. évi Nemzetközi 
kapcsolatok támogatásának pályázati alapja kerüljön megemelésre. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
szokásához híven egy C javaslattal élt, a 2009. évi költségvetés általános tartaléka kerüljön 
megemelésre. A határozati javaslat átcsoportosításról is rendelkezik.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntését bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Babinszki Szilárd, Debreczeni 
Gábor, Barna Márton, Onody Gyuláné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
660/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Nemzetközi 
kapcsolatok 2009. évi támogatásán belül az Általános Iskola DSE a Csantavéri kosárlabda 
torna és matematika versenyre megítélt önkormányzati támogatást nem használta 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 
 
 
V/16.Társulási megállapodás módosítása     
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a Békési Kistérségi Társulás legutóbbi, 2009. 
december 15-i ülésén tárgyalta a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa társulási 
megállapodás módosítására tett javaslatot, aminek az oka a társulási tanács által korábban már 
elhatározott új feladatok felvállalása, illetve a legutóbbi módosítás szövegezési problémáinak 
pontosítása miatt volt. A módosítást a 15-i ülésen egyhangúlag elfogadták, viszont ahhoz, 
hogy a módosítás életbe lépjen valamennyi, a társulásban részt vevı képviselı-testületnek 
minısített többséggel el kell fogadnia. Kérte a bizottság által támogatott  határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
661/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulási Tanács által 2009. december 15.-én, a 74/2009.(XII. 15.) számú határozatával 
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elfogadott társulási megállapodás módosítását, egyben felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/17. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az SZMSZ szerint minden hónap utolsó 
hétfıjén kerül megtartásra a Képviselı-testület ülése, így január 25. az idıpontja. Napirendje: 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének elıterjesztése.  Elıadója 
Cservenák Pál Miklós polgármester 2./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. 
Elıadója Frey Mihály aljegyzı. 3./ A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
igazgatójának teljesítményértékelése. Elıadója Cservenák Pál Miklós polgármester. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felhívta a 
képviselık figyelmét, hogy január 30-ig a vagyonnyilatkozatot töltsék ki és adják le a 
hivatalban. 
Tájékoztatásként közölte, hogy bizottsága megvizsgálta a kimutatást a testületi üléseken és a 
bizottsági üléseken való megjelenésrıl, a megjelenési arány jónak mondható. Azoknál a 
személyeknél, akiknél 50%-nál kevesebb a megjelenési arány, csökkentett tiszteletdíjban 
fognak részesülni a következı 6 hónapban. 
 
 
Wagner Márton képviselı a Német Hagyományápoló Egyesület kiadásában megjelenı Dr. 
Rückné Kádár Julianna könyvébıl kiosztott egy-egy példányt a képviselık számára. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el a polgármester mindenkinek békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket, új évet kívánt. Az ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen 
folytatták a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                    Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
 
              Debreczeni Gábor                                                       Szekeres Józsefné     
                    képviselı                                                                    képviselı 
                  jkv.hitelesítı                                                             jkv.hitelesítı      
 
      
 


