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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. április 23-án megtartott
ülésérıl.

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

Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Balta Ádámné,
Barna  Márton,  Csávás  István,  Debreczeni  Gábor,  Fekete  József,  Halász  Ferenc,
Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Lestyán Ádám, Litvai György, Onody Gyuláné,
Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselık.
/Valentinyi Károly alpolgármester az elsı napirend tárgyalása elıtt, Babinszki Szilárd
képviselı a 6. napirend tárgyalása közben érkezett meg az ülésre./           

Jelen volt  még az ülésen: Dr.  Hantos Katalin jegyzı,  Varga Józsefné aljegyzı,  meghívottak,  a
hivatal irodavezetıi, intézményvezetık, érdeklıdık. 

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. Megállapította,
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselı közül 16 fı jelen van.     

Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A  polgármester  javaslatára  a  képviselıtestület  16  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Barna Márton és T.Wagner Márton képviselıket. 

/Valentinyi Károly alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 17 fı./

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak  elfogadását  annyi  módosítással,  hogy  a  zárt  ülésen  még  további  bejelentések  kerülnek
megtárgyalásra.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

121/2007./IV.23./sz. határozat:
A képviselı-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
     Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott

döntésekrıl.
2/1.Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a  10/2007./I.22./sz.,  33/2007./II.19./sz.,  34/2007./II.

19./sz.,  35/2007./II.19./sz.,  36/2007./II.19./sz.,  37/2007./II.19./sz.,  38/2007./II.19./sz.,
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39/2007./II.19./sz.,  40/2007./II.19./sz.,  41/2007./II.19./sz.,  42/2007./II.19./sz.,  43/2007./II.
19./sz.,  44/2007./II.19./sz.,  45/2007./II.19./sz.,  46/2007./II.19./sz.,  47/2007./II.19./sz.,
48/2007./II.19./sz.,  49/2007./II.19./sz.,  59/2007./II.19./sz.,  62/2007./II.19./sz.,  70/2007./III.
5./sz.,  73/2007./III.5./sz.,  83/2007./III.19./sz.,  88/2007./III.19./sz.,  90/2007./III.19./sz.,
92/2007./III.19./sz., 93/2007./III.19./sz., 94/2007./III.19./sz., 95/2007./III.19./sz., 98/2007./III.
19./sz.,  104/2007./III.19./sz.,  105/2007./III.19./sz.,  106/2007./III.19./sz.  lejárt  határidejő
határozatok végrehajtásáról.

2/2. Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./II.26./sz. hat.)
2/3. Pszichológus foglalkoztatása az általános iskolában (150/2006./IV.28./sz. hat.)
2/4. Intézményi minıségirányítási programok felülvizsgálata (97/2007./III.19./sz. hat.)
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
2/6. Városi nagy rendezvényekrıl szóló határozat módosítása (81/2007./III.19./sz. hat.) 
3./  Mezıberény Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2007-2010 évekre szóló gazdasági

programja  (89/2007./III.19./sz. hat.)
4./ Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
5./ Beszámoló a 2006. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
6./ Beszámoló  a  gyermekvédelem  helyzetérıl  és  az  intézményekben  folyó  gyermekvédelmi

munkáról
7./ Bejelentések
7/1. Virágzó Magyarország címő filmsorozatban való megjelenítéshez a Sziget Produkciós Stúdió

Kft. ismételt megkeresése
7/2. Az általános iskolai speciális tagozat elhelyezésének, épületének kérdése.
7/3.  Az általános iskola  5 elsı osztály indítására vonatkozó kérelme
7/4. Átcsoportosítás
7/5. Az önkormányzat felújításainak és beruházásainak 2007. évi közbeszerzési terve
7/6. Közoktatási intézmények részvétele a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatain 
        - óvoda 3 pályázat, általános iskola 4 pályázat, gimnázium 3 pályázat.
7/7.  A Városi Könyvtár pályázata állománygyarapítási támogatásra.
7/8.  Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában
7/9.  Kulturális Örökség Napjai rendezvény programjaihoz való csatlakozás
7/10 Versenyfelhívás a Virágos Magyarországért Környezetszépítı versenyre
7/11. Mezıberény város Kulturális koncepciójának felülvizsgálata, módosítása
7/12.  Részvétel  az  Európai  Bizottság  2007-2013.  évre  meghirdetett  testvérvárosi  pályázatán

(tájékoztató anyag)
7/13. Egyéb bejelentés.
8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása /
8/1. 2007. évi vízterhelési díj ügye (55/2007./II.19./ határozat)
8/2. A TAPPE Kft.  telephelyre  kiszállított  szilárd hulladék közszolgáltatási  díjával,  valamint az

állati hullák kezelésével kapcsolatos kezdeményezése.(101/2007./III.19./ hat.)
8/3. A betöltetlen mezııri állás ügyében döntéshozatal
8/4. Szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély tárgyában benyújtott fellebbezés (Pataki

Jánosné Mb., Mátyás kir. 10.)
8/5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme (ingyenes internetszolgáltatás).
8/6. Re-Generáció Alapítvány és a Mezıberényi Omega Gyülekezet kérelme a Deák F. u. 5-7. sz.

ingatlan bérbevételére
8/7. Hozzájáruló nyilatkozat  a Városi Fúvószenekar támogatására létrejött civil  szervezet kérése

teljesítéséhez
8/8. Gyomai u. bevezetı út
8/9. Martinovics utcai iskola felújítása
8/10. Szelekovszky László könyvéhez támogatás
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8/11. DARFT pályázat kerékpárút tervezésre/építésre 
8/12. Ligetben térfigyelı felszerelése
8/13. Zsibrita Pál levele
8/14. Szováta testvérváros levele
8/15. Városi utak helyzete
8/16. Egyéb bejelentés

1./ napirend 

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 

Dr.  Hantos  Katalin jegyzõ  a  polgármester  felkérésére,  a  nyilvánosság  elıtt  ismertette  a  2007.
március 19-i  zárt, valamint az április 5-i rendkívüli testületi ülésen hozott döntéseket.

Hoffmann  Dániel képviselı  megkérdezte  a  polgármestertıl,  hogy  a  Dél-alföldi  Regionális
Egészségügyi  Tanács  megkeresése  alapján  a megye  alapellátó  szolgáltatóinak  fenntartóihoz  kit
javasolt delegálásra?

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  válaszként  közölte,  Dr.  Sziráczki  Magdolna  gyermekorvos
vállalta a felterjesztést.

Több észrevétel nem hangzott el.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

122/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  2007.  március  19-i  zárt,  valamint  az
április 5-i rendkívüli testületi ülésen  hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kiegészítésként  elmondta,  hogy  megtörtént  a  kastély
felújítására  vonatkozó szerzıdés megkötése,  azt  követıleg miután a  bruttó  bekerülési  költséget
17.999.792  Ft-ban  sikerült  a  nyertes  pályázóval  közösen  megállapítani.  Ezt  a  legkedvezıbb
ajánlatot  Borgula  György  vállalkozása  tette.  A  mai  napon  a  területátadás  is  megtötént,
hozzákezdenek a kastély tetıszerkezetének cseréjéhez.

Harmati  László alpolgármester  megkérdezte,  a  Mira  Trade  Kft.  ügyvezetıjével  milyen
kereskedelmi tevékenységrıl tárgyalt?

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  válaszként közölte,  diótörés és hasonló jellegő  munkálatok
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végzésése történt volna, de valószínő, hogy azóta már vállalkozását  Kétegyházán megvalósította. A
Deák u. 5-7. sz. ingatlant rendelkezésre tudta volna bocsátani az önkormányzat.

Csávás  István képviselı  megkérdezte,  hogy  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium
akadálymentesítéséhez beadott pályázat nem nyert, lehet tudni mi lehetett ennek az oka?

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, nem kötelesek indokolni döntésüket, feltételezhetıen
nem volt rá pénz. Azzal utasították el, hogy lesznek még ilyen pályázatok az idén kiírva, pályázhat
az önkormányzat.

Csávás  István képviselı  észrevételezte  a  Széchenyi  téren  lévı  ingatlanba  internet  bekötéssel
kapcsolatban,  hogy  nem  tudja  melyik  fontosabb,  az  ineternetbekötés  vagy,  hogy  2003.  óta  a
Szociális és Egészségügyi  Bizottság folyamatos kérése ellenére sem helyeztek ki egy megfelelı

táblát, hogy ott elsısegélyhely, orvosi ügyelet létezik. Megkérdezte még, hogy a volt dombegyházi
polgármester által nyújtott lehetıség -esélyek háza együttmőködés-, mit takar?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként elıadta, az ügyeletet ellátó Kft. minden telephelyére
kérte az internetbekötési  lehetıséget,  az új  egészségügyi  törvény alapján olyan  kötelezettségeik
vannak, amelyhez szükséges az internet használata. Kérte a képviselıt, hogy az egyéb bejelentések
keretében majd fogalmazzon meg egy  határozatot  az  ügyeleti  tábla kihelyzésének  felkérésérıl.
Békés megyében Karsai  úr Battonyán  hozta létre az esélyek házát, itt mindenféle vonatkozósú
segítséget kívánnak nyújtani, pl. akadálymentesítési pályázatok elkészítéséhez segítség. Meg lehet
tekinteni az anyagukat.

Több kérdés nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolója elfogadását.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

123/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.

2./ napirend

Tárgy:  Beszámoló  a  lejárt  határidejő  határozatok  végrehajtásáról  és  az  átruházott  hatáskörben
hozott döntésekrıl.

2/1.  Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a  10/2007./I.22./sz.,  33/2007./II.19./sz.,  34/2007./II.  
19./sz.,  35/2007./II.19./sz.,  36/2007./II.19./sz.,  37/2007./II.19./sz.,  38/2007./II.19./sz.,
39/2007./II.19./sz.,  40/2007./II.19./sz.,  41/2007./II.19./sz.,  42/2007./II.19./sz.,  43/2007./II.
19./sz.,  44/2007./II.19./sz.,  45/2007./II.19./sz.,  46/2007./II.19./sz.,  47/2007./II.19./sz.,
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48/2007./II.19./sz.,  49/2007./II.19./sz.,  59/2007./II.19./sz.,  62/2007./II.19./sz.,  70/2007./III.
5./sz.,  73/2007./III.5./sz.,  83/2007./III.19./sz.,  88/2007./III.19./sz.,  90/2007./III.19./sz.,
92/2007./III.19./sz.,  93/2007./III.19./sz.,  94/2007./III.19./sz.,  95/2007./III.19./sz.,  98/2007./III.
19./sz.,  104/2007./III.19./sz.,  105/2007./III.19./sz.,  106/2007./III.19./sz.    lejárt  határidejő  
határozatok végrehajtásáról.

Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 33 db további intézkedést nem
igénylı határozat végrehajtásának elfogadását.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

124/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  10/2007./I.22./sz.,  33/2007./II.19./sz.,
34/2007./II.19./sz.,  35/2007./II.19./sz.,  36/2007./II.19./sz.,  37/2007./II.19./sz.,  38/2007./II.19./sz.,
39/2007./II.19./sz.,  40/2007./II.19./sz.,  41/2007./II.19./sz.,  42/2007./II.19./sz.,  43/2007./II.19./sz.,
44/2007./II.19./sz.,  45/2007./II.19./sz.,  46/2007./II.19./sz.,  47/2007./II.19./sz.,  48/2007./II.19./sz.,
49/2007./II.19./sz.,  59/2007./II.19./sz.,  62/2007./II.19./sz.,  70/2007./III.5./sz.,  73/2007./III.5./sz.,
83/2007./III.19./sz.,  88/2007./III.19./sz.,  90/2007./III.19./sz.,  92/2007./III.19./sz.,  93/2007./III.
19./sz.,  94/2007./III.19./sz.,  95/2007./III.19./sz.,  98/2007./III.19./sz.,  104/2007./III.19./sz.,
105/2007./III.19./sz., 106/2007./III.19./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról beszámolót
elfogadta.

2/2. Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./II.26./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága az
idei  óvodai  beiratkozások  után  felülvizsgálta  a  városban  az  óvodapedagógusi  létszámot.
Megállapították,  hogy  a  2007-2008-as  nevelési  évre  a  jelenlegi  gyermeklétszám  mellett  és  a
december 31-re várhatóan 353 létszám indokolja a 15 óvodai csoportot és a 31 óvodapedagógust. A
határozati javaslat elfogadását kérte.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

125/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  idei  óvodai  beiratkozások  után
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2007/2008-as nevelési évre a jelenlegi
gyermeklétszám  mellett  –  és  a  december  31-re  várhatóan  353  fı  15  óvodai  csoportra  –  31
óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2007. évi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              óvodavezetı
Határidı: értelem szerint

2/3. Pszichológus foglalkoztatása az általános iskolában (150/2006./IV.28./sz. hat.)
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Balta  Ádámné képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elnöke  ismertette  az  elıterjesztést,
határozati javaslatot arról, hogy a testület az általános iskolában fıállású pszichológus alkalmazása
érdekében  az  intézményi  költségvetésben  nem  szereplı  1  pszichológus  alkalmazásával  fellépı
közalkalmazotti létszámot, annak bérvonzatával együtt biztosítja.

Valentinyi Károly alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a képviselıtestület az általános iskolák
összevonása során erre kötelezettséget vállalt, az ígéretet most betartja.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

126/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberény-Bélmegyer  Kistérségi
Általános Iskolában a 2007/2008-as tanévtıl történı fıállású pszichológus alkalmazását biztosítja.
Az  intézményi  költségvetésben  nem  szereplı  1  pszichológus  alkalmazásával  fellépı
közalkalmazotti  létszámot,  annak  bérvonzatával  együtt  (ez  2007.  szeptemberétıl  erre  a
költségvetési évre 720.587,-Ft – kerekítve 721 eFt)  biztosítja a 2007. évi költségvetése általános
tartaléka terhére a következı megbontásban:
Személyi juttatások                        554.000,-Ft
Munkáltatókat terhelı járulékok   167.000,-Ft
          Összesen:                             721.000,-Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Öreg István igazgató
Határidı: értelem szerint

2/4. Intézményi minıségirányítási programok felülvizsgálata (  97/2007./III.19./sz. hat.)  

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, mint köztudott, a
Közoktatási  törvény  módosítása  az  intézményi  minıségirányítási  program  tartalmi  elemeit  is
kibıvítette. A dokumentumnak be kell mutatni az intézmény mőködésének folyamatát, a vezetési-,
tervezési-,  ellenırzési-,  mérési-,  értékelési  feladatok  végrehajtását,  az  intézményben  vezetıi
feladatokat ellátó, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének
szempontjait,  az  értékelés  rendjét,  a  teljes  körő  intézményi  önértékelés  periódusát,  módszereit,
valamint  a  fenntartói  minıségirányítási  rendszerrel  való  kapcsolatot.  Ezt  március  31-ig  kellett
benyújtani az intézményeknek. Kiemelt, új elem még a minıségirányítási program végrehajtásának
során,  hogy  figyelembe  kell  venni  az  OKÉV  által  szervezett  országos  mérés  és  értékelés
eredményeit is, a következı évektıl már ennek alapján kell a folyamatot végigcsinálni. A nevelési-,
oktatási  intézmények  által  megküldött  intézményi  minıségirányítási  programok  mind  a  három
intézménynél megfelel a jogszabályi elıírásoknak, elfogadásra ajánlják a képviselıtestületnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a bizottság által elıterjesztett határozati
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javaslatokat, az általános iskolánál a pedagógiai program és a házirend módosítást is el kell fogadni.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

127/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  Összevont  Óvodák  minıségirányítási
programjának a 2007/2008-as nevelési évtıl történı módosítását jóváhagyja.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

128/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Petıfi  Sándor  Gimnázium
minıségirányítási programjának a 2007/2008-as tanévtıl történı módosítását jóváhagyja.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

129/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberény-Bélmegyer  Kistérségi
Általános  Iskola  minıségirányítási  programjának  a  2007/2008-as  tanévtıl  történı  módosítását
jóváhagyja.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

130/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberény-Bélmegyer  Kistérségi
Általános Iskola házirendjének a 2007/2008-as tanévtıl történı módosítását jóváhagyja (a tanulók
jutalmazása, valamint a tanulók felvétele a Zene- és Mővészetoktatási tagintézménybe). 

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

131/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általá-
nos Iskola pedagógiai programjának a 2007/2008-as tanévtıl történı módosítását jóváhagyja (nem
szakrendszerő oktatás, a tanulók értékelése, valamint a tanulók felvétele a Zene- és Mővészetoktatá-
si tagintézménybe, a korábbi NKÖ elnevezés módosítása Német  Önkormányzatra minden iskolai
dokumentumban). 

2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
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Észrevétel nem hangzott el.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

132/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  az   átruházott  hatáskörben  hozott
döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta.

2/6. Városi nagy rendezvényekrıl szóló határozat módosítása (81/2007./III.19./sz. hat.) 

Dr. Hantos Katalin jegyzı  ismertette,  a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság ülésén felvetıdött,  hogy
immár  hagyomány a városban május 1-jén Európa Napot ünnepelni,  javasolták,  hogy a három
nemzeti ünnep mellett május 1-je is a nagy rendezvények körébe kerüljön.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

133/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete annyiban módosítja a 81/2007./III.19./ sz.
határozatát, hogy 2007-ben a három nemzeti ünnephez (március 15., augusztus 20. és október 23.)
kapcsolódó  rendezvények  mellett  május  1.  megünneplését  is  városi  „nagy  rendezvényeknek”
tekinti.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Szőcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója
Határidı: értelem szerint

3./ napirend

Tárgy: Mezıberény  Város  Önkormányzata  Képviselıtestületének  2007-2010  évekre  szóló
gazdasági programja  (89/2007./III.19./sz. hat.)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  a testület  az elmúlt  ülésen úgy döntött,  hogy a
gazdasági programról ismételten tárgyal, mivel az elıterjesztést készítı alpolgármester úr abban az
idıpontban külföldön tartózkodott. Megkérdezte, van-e kiegészíteni valója az írásos anyaghoz?

Valentinyi  Károly alpolgármester  tájékoztatásként  elıadta,  hogy  az  anyag  elkészítése óta több,
különbözı  pályázatok  is  megjelentek,  illetve  pályázati  lehetıségek  meg  fognak  jelenni.
Nyílvánvaló, hogy ezeket majd figyelemmel kell kísérni. 

Cservenák Pál Miklós polgármester kiemelte, hogy a gazdasági programot kötelezı elkészíteni egy
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ciklusra vonatkozóan. Elemzi a város helyzetét, azokat a fıirányvonalakat próbálja meghatározni
ahol kitörési pontok lehetnek, amivel lehet a korábbi gyakorlatot folytatni, hitel nélkül próbáljon
meg mőködni a város. A mai változó világban nehéz gazdasági programot tételes felsorolásokkal
elkészíteni. Nem lehet a bevételeket meghatározni, elsısorban a központi bevételek azok amelyek
ingadozóak.  Amikor  évrıl  évre  változnak  a  normatívák,  nehéz  meghatározni  egy  város
mőködésének  költségvetését.  Elsıdleges  szempontnak  kell,  hogy  legyen   az  önkormányzati
intézmények mőködésének biztosítása, utána az önként vállalt feladatok közül el kell dönteni, mi
tartható meg. Ezek után a megmaradt pénz az, amivel beruházásokat, felújításokat lehet végezni.
Személy szerint  a gazdasági programot jónak tartotta, elfogadásra ajánlotta.

T.Wagner  Márton képviselı  kiemelte,  hogy  Mezıberény  költségvetésébıl  1,6  milliárd  Ft  a
mőködési költség, ezen belül 78% a bér és a közterhei költség, és 22% jut a dologi kiadásra. A
testület feladata, hogy megpróbáljon a  város mőködési költségeihez annyi pénzt szerezni, hogy
lehessen beruházni, ne menjenek tönkre az utak, járdák, próbáljanak az önkormányzati intézmények
fejlıdni. Az anyag elkészítıjének gratulált.

Harmati László alpolgármester is az anyagot jónak, jól összeszedettnek tartotta. Nehéz tervezni, ha
ismeretlenek a lehetıségek, nem ismertek a következı évi normatívák, amikor a kötelezı feladatok
ellátásához nem kapja meg a város az elégséges támogatást. A program megmutatja mit is kellene
elvégezni. Elsıdleges szempont, ahogy az anyagban benne is van, a város mőködésképességének
megırzése. A megyegyőlés tárgyalta az alsó szarvasi út felújításának aktualizálását, prioritást enged
az alsóbb rendő utak felújításának. Továbbá bekerült a Békés megyét érintı javaslatok sorába a 47-
es számú út gyorsforgalmúvá tétele, és szintén 2012-es év a határideje a 47-es út Mezıberényt
elkerülı  szakaszának  megépítése.  A  programba  belevenné  az  alsó  szarvasi  út  felújítását,
egyebekben azt elfogadásra ajánlja.

Csávás István képviselı mindenki figyelmébe ajánlotta a strandon lévı fizikoterápiát, ami lassan
áldatlan helyzetbe kerül. Nagyon jó lenne ehhez pályázatokat nézni. Véleménye szerint a Berényi
Napok rendezvényen lehetıséget kellene biztosítani ahhoz, hogy a testvérvárosok a náluk fellelhetı
ipari,  mezıgazdasági  szolgáltatási  lehetıségeket  kínálják  fel  ingyenes  bemutatkozás  biztosítása
mellett. Fontosnak tartotta, hogy a szelektív hulladékgyőjtést biztosítania kell a városnak, ennek
megvalósításához maximális segítségét ajánlotta fel.

Hoffmann Dániel képviselı az elkészített anyaggal teljes mértékben egyetértett. Utalt a strandon
egy fedett  medence megvalósítására,  nehogy a feledés homályába kerüljön a késıbbiekben.  Ez
komoly pénzeszközöket igényel, nyílván való, hogy ez saját erıbıl nem fog menni. Meggondolás
tárgyát képezi majd, hogy milyen pénzeszközöket lehet ennek a megvalósítására bevonni, ebben az
esetben az a több éves elképzelés, amely a volt szabadidıs központtal való összevonást irányozta,
egy nagy szabadidıközpont (stranddal, egészségügyi központtal) megvalósítását eredményezhetné.
A gazdasági program elfogadását támogatta.

Debreczeni Gábor képviselı is részletesnek ítélte meg a gazdasági programot. Véleménye szerint
azok  a  fejlesztések,  fejlesztési  lehetıségek,  amelyek  a  programban  megjelennek,  túlnyomó
többségében teljesíthetık. Valóban az önerıvel van a gond, a politikának óriási felelıssége van,
hogy  vajon  kellı  önerı  pályázatokat  tud-e  biztosítani,  nem  csak  az  uniós, hanem  a  hazai
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finanszírozású  pályázatokhoz  is.  Az  elmúlt  ülésen  említette,  hogy  néhány  apró  elírás  miatt
finomhangolásra  szorulna   a  program.  Agrár-vidékfejlesztési  operatív  program  szerepel  a  8.
oldalon, az az új  nemzeti  fejlesztési  tervben már új  Magyarország-vidékfejlesztési  programként
szerepel.  A  17.  oldalon  szereplı  Belügyminisztérium  helyett  Igazságügyi  és  Rendészeti
Minisztérium a helyes megnevezés. A programot el tudja fogadni.

Cservenák Pál Miklós polgármester Debreczeni Gábor hatékony segítségét kérte a város fejlıdése
érdekében, mivel Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter olyan feladatottal
bízta meg, amely talán elınyt jelenthet.

Debreczeni  Gábor képviselı  ismertette,  hogy  a  Békés  Megyei  Területfejlesztési Tanácsban
miniszteri  megbízottként  szereplı  Fetser  Jánost  helyetteseként  lett  megbízva.  Igyekszik
Mezıberénynek kamatoztatni ezt a lehetıséget.

Fekete József képviselı a programból fontosnak ítélte meg, hogy a vagyongazdálkodást továbbra is
következetesen fenntartja, hiszen a vagyongazdálkodásnak alapvetı célja az, hogy mőködésre nem
fordítható,  csak  vagyongyarapításra.  Ezáltal  is  valószínősíthetı,  hogy  tovább  tud  fejlıdni
Mezıberény,  azokkal  a  nehézségekkel  együtt  mint  pl.  a  strandépítés.  Ugyanilyen  fontos  az
informatikai  kérdés  is.  A  megnövekvı  igények  kapcsán  valóban  fontossá  válnak  a  jövıben  a
közterületek,  parkgondozások  és  ezeknek  a  fenntartásához,  fejlesztéséhez  kapcsoló  gépi
beszerzések és egyéb kérdések. A közvilágítás problematikája is meg van célozva ebben a rövid
távú  programban.  Véleménye  szerint  összefoglalja  azokat  a  dolgokat  az  anyag,  amit  a
képviselıtestület  korábban,  részletekben  felvetett,  jól  összefogott  program  ez  ahhoz,  hogy
megvalósíthatósága  esetén  sokat  lépne  elıre  a  város.  Köszönet  a  munkáért,  az  elıterjesztést
elfogadásra ajánlja.

Cservenák Pál Miklós polgármester a program 5. oldalán  javítást kért, a szociális otthoni férıhely
száma 102 fı.

Valentinyi  Károly alpolgármester az elhangzottakra reflektált. Egyetértett azzal, hogy a Szarvas-
Mezıberény  összekötıút  megemlítésre  kerüljön,  ez  fontos  fejlesztés  lenne  a  település
szempontjából  is.  Az  anyagban  az  önkormányzati  törvény  által  az  önkormányzat  számára
kötelezıen elıírt feladatokra próbált koncentrálni, fejlesztésekre illetve azokra a feladatokra, amit
az önkormányzat önként vállalt. A 47-es elkerülı út  áldás (lakosság) és hátrány (kereskedelem) is
lesz  bizonyos  értelemben  a  városnak.  Az  önkormányzatnak  az  oktatási  intézmények  jelentik  a
legnagyobb „falatot”, ezen a területen kellene valamilyen elırelépést megvalósítani, de sajnos nem
látszik a kormányzatnak olyan világos stratégiája, amit hosszú távon lehetne használni.  Úgy nehéz
tervezni, ha kiszámíthatatlanság uralkodik az intézményhálózatok finanszírozása terén, vagy hogy
egy település milyen önként vállalt feladatokat vállaljon fel.  Minden területen tudni kellene, hogy
mi az a folyamat, ami mentén egy település haladhat hosszú távon. A szociális ellátás területén sem
jobb a helyzet. Összességében mindig csak kevesebb az a központi normatíva, amivel az állam által
az önkormányzatokra ruházott kötelezı önkormányzati feladatokat finanszírozni kell, és ezért nehéz
egy  gazdasági  programot  összeállítani.  A  fizikoterápiás  kezelésre  vonatkozó  felvetés  a
strandfejlesztéssel   összefügg,  annak  a  fıépületében  kerülne  elhelyezésre.  A  hulladékgyőjtés
véleménye szerint egy külön kategória lesz az önkormányzat életében, a szemétlerakó bezárásával
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egy új helyzet áll elı, amit sajnos ennek a képviselıtestületnek kell valamilyen formában orvosolni.
Reményét  fejezeti  ki,  hogy a pályázatokból,  illetve jó értelemben véve,  lobbi  tevékenységeken
keresztül sikerül majd az önkormányzatnak azt a fejlıdési ütemet produkálni az elkövetkezendı

ciklusban is mint az ezt megelızıben. A képviselıknek közösen kell dolgozni ezen. Megköszönte a
hivataltól, intézményektıl kapott segítséget a program összeállításához.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a jobbító  szándékú kiegészítésekkel  a program elfogadását
szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

134/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberény  Város  Önkormányzata
Képviselıtestületének 2007-2010 évekre szóló gazdasági programját elfogadja a jobbító szándékú
kiegészítésekkel együtt.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

4./  napirend

Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)

/Jelen  volt  a  napirend  tárgyalásánál  Pusztai  Mária   és  Lenkefi  József  a  mezıtúri  Con-Túr
Könyvvizsgálói Iroda részérıl./

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a 2006. évi eseményekrıl készített beszámoló
a képviselık rendelkezésére áll, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén részletesen megtárgyalásra
került.

Balta  Ádámné képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elnöke tájékoztatásként  elmondta,  a
2006. évi költségvetés bevételeit 2.824.057 eFt elıirányzattal, 2.844.228 eFt teljesítéssel; kiadásait
2.824.057  eFt  elıirányzattal,  2.633.516  eFt  teljesítéssel;  az  egyenleget  210.712  eFt-tal  kell
jóváhagyja a képviselıtestület. Az elıterjesztett határozati javaslatokat is elfogadásra ajánlják.

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  pénzügyi  irodájának  vezetıje  számszaki  pontosításokat
ismertetett,  melyet  eredeti  elıterjesztésként  kért  majd elfogadni.  Rendelet  szövegében,  2.  §-ban
számelírás történt,  nem 2005, hanem 2006 év értendı.  Szöveges beszámolóban: 15. old. 116%
helyett 93,3 % a helyes összeg, a 46 old. az egyenlegnek pozitív elıjelőnek kell lennie.

Harmati László alpolgármester kifejtette, hogy a 2006. évet is sikerült teljesíteni, az intézmények a
lehetıségekhez  képest  jó  színvonalon  mőködtek.  Sajnos  a  költségvetésnek  szinte  75-80%-a
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mőködési  kiadásra  megy  el.  Figyelmeztetı,  hogy  a  felújítási  kiadások  csak  63  millió  Ft,  a
felhalmozási kiadás 154 millió Ft, egyre szőkülnek. A ciklus programban megfogalmazásra került,
hogy legalább ez a szint megmaradjon. A zárszámadás elfogadását javasolta, minden határozati
javaslat megszavazását támogatni fog.

Hoffmann  Dániel képviselı  véleménye  szerint  is  a  képviselık  tudták  magukat  tartani  az
elhatározásokhoz, a pénz oda lett felhasználva, költve, amit elı lett írva.  A könyvvizsgálói jelentés
jónak ítélte meg a mőködést, a belsıellenırzés jelentése is pozitív.

Pusztai  Mária   független könyvvizsgáló  tájékoztatta a jelenlévıket,  hogy a Con-Túr iroda Kft.
elvégezte a város 2006. évi költségvetési beszámolójának a felülvizsgálatát és az errıl készült írásos
véleményét rögzítette. A könyvvizsgálói jelentés magában foglalja az éves költségvetési beszámoló,
ezen  belül  a  mérleg,  a  pénzmaradvány  kimutatás,  a  pénzforgalmi  jelentés  tételes  adatainak  a
vizsgálatát, illetve az intézmények és az önkormányzat fıkönyvi kivonatainak, illetve a mérleget
alátámasztó tételes leltárnak a vizsgálatát. A mérleg alapján megállapítható, hogy a mérleg fıösszeg
valós vagyontárgyakat,  valós adatokat tartalmaz, amelyek a város vagyontárgyainak megbízható
adatait  mutatják.  A  költségvetési  pénzforgalmi  jelentés 2.844 millió  Ft  bevétellel  és  2.633 eFt
kiadással  készült  és  összesítésre  került.  A  mérlegben  a  legjelentısebb  a  befektetett  eszközök
állománya, ezen belül a tárgyi  eszközöké, ami az ingatlanokat képezi legjelentısebb mértékben.
Megállapítható a mérlegbıl a forrás oldalon, hogy rövid lejárú hitelfelvételére nem került sor évek
óta,  szinte egyedülálló  a város könyvvizsgálatuk során.  Látszik a mérlegbıl,  hogy a saját  tıke
rendkívül  kedvezıen alakul  és növekszik,  ehhez  a tartalékok  tárgyévi egyenlege  is  hozzájárul,
amelybıl  természetesen a pénzmaradvány elszámolás is megtörténik. Szépen látszik a tıkének a
növekedése évek óta, amelyet természetesen csökkent a tárgy évben elszámolt amortizáció, de ezzel
összességében  is  az  értékelése  pozitív.  A  beszámolót,  illetve  a  számszaki  adatokat  tartalmazó
mellékleteket  áttanulmányozták,  a  hitelesítést  a  közzétételre  kerülı  beszámolóra  megadta  a
könyvvizsgálói jelentésben.
 

Cservenák Pál Miklós polgármester is úgy ítélte meg, hogy a teljesítés jó, a beszámolót, rendeletet,
határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

135/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  2006.  évi  költségvetési  beszámolóra
vonatkozó könyvvizsgálói  jelentést  elfogadja.  Felhatalmazza a  polgármestert,  hogy  a 2006.  évi
hitelesített mérleg közzétételérıl gondoskodjon 2007. június 30-áig.
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi költségvetése:
bevételeit 2.824.057 eFt elıirányzattal

2.844.228 eFt teljesítéssel, (ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: -8.211 eFt)
kiadásait 2.824.057 eFt elıirányzattal,

2.633.516 eFt teljesítéssel, (ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: 98.662 eFt)
az egyenleget       210.712 eFt-tal jóváhagyja,
és a 2006. évi költségvetés alapján a 2006. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
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Határidı:  hitelesített mérleg közzétételére 2007. június 30.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
 9/2007./IV.24./ sz. MÖK rendelete 

az önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl, a zárszámadásról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

136/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat átcsoportosításról
rendelkezik:
Mezıberény Város 2007. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:
   - Pénzforgalom nélküli bevétel, 
   elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 
   (17875+19350+23951) bevételi elıirányzatát                                    61.176 eFt-tal megemeli
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatát
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, 
   Általános tartalék elıirányzatát                                                           43.301 eFt-tal
   ebbıl: -Szabad felhasználású elıirányzat:                 19.350 eFt
              -Zárolt, kötelezettséggel terhelt elıirányzat:  23.951 eFt
- 7-4. cím Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai,
   kiadások elıirányzatát:                                                                          3.775 eFt-tal
       - Dologi kiadások elıirányzatát:                              1.275 eFt-tal
       - Felhalmozási kiadások,
         /PH. irodatech. és számtech. besz./ elıirányzatát: 2.500 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg csökkenti
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:
   - Intézményi mőködési bevételek,
   /Egyéb int. mők. bev./ bevételi elıirányzatát                                      14.100 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

137/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény város önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetésérıl
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szóló, többszörösen módosított 4/2006./II.13./ MÖK sz. rendelet 8. §-a 10. pontja alapján a 2006.
évi állami feladatmutatós (és norm. kötött felh. tám. hozzájárulások) normatívák elszámolása során
megállapított  (az  állami  költségvetést  az  önkormányzatot  megilletı),  az  intézményeket  terhelı
befizetési kötelezettség összegét az intézmények 2006. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa
felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint:
−a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében 184 e Ft összegben állapítja meg,
és kötelezi az intézményt a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2007. május 10-ig történı

befizetésére.
Befizetendı összeg:
−Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola   184 e Ft
Felelıs: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Határidı: 2007. május 10.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

138/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testület a 2006. évi jóváhagyásra javasolt intézményi
pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Az  intézmények  2006.  évi  jóváhagyásra  javasolt  intézményi  pénzmaradványok  felhasználására
vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az elkötelezettség nélküli bef. köt.
telj. utáni pénzmaradvány./
az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik a Képviselı-testület:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
Intézményi mőködési bevételeit                                                                     3.000 eFt-tal csökkenti
3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium
Intézményi mőködési bevételeit                                                                     2.800 eFt-tal csökkenti
4.cím: Összevont Óvodák
Intézményi mőködési bevételeit                                                                        722 eFt-tal csökkenti.
Felelıs:      Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

                   Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
                   Összevont Óvodák igazgatója

Határidı: Értelem szerint

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

139/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  2006.  évi  jóváhagyásra  javasolt
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Az  intézmények  2006.  évi  jóváhagyásra  javasolt  intézményi  pénzmaradványok  felhasználására
vonatkozó  kimutatás  6.  oszlopában  kimutatott  alábbi összegeket  az  intézmények  szabadon
felhasználhatják javaslatuknak megfelelıen.
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                                         1.802 e Ft
Dologi kiadások:
- ravatalozó karbantartás fedezetére:                                          1.260 e Ft
- Kálmán-Fürdı járda javítás:                                                        100 e Ft
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- kéziszerszámok vásárlásának fedezetére                                     142 e Ft
- irodatechnika,informatika beszerzések fedezetére                      300 e Ft
Petıfi Sándor Gimnázium                                                                                                        117 e Ft
- Személyi juttatási kiadások telj. fedezetére (étkezési utalvány)  117 e Ft
Orlai Petrics Soma Győjtemény                                                                                                 50 e Ft
- Dologi kiadások Számítógép bıvítésére cseréjére:                       50 e Ft
Felelıs:      Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

                   Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
                   Orlai Petrics Soma Győjtemény igazgatója

Határidı: Értelem szerint

5./ napirend

Tárgy: Beszámoló a 2006. évben végzett belsı ellenırzésekrıl.

Márta  Judit a  Békési  Kistérségi  Társulási  Iroda  állományába  tartozó  belsı  ellenır  írásos
beszámolójához kiegészítéssel nem élt. Kérte a beszámoló elfogadását.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

140/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2006. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
szóló beszámolót elfogadja.

6./   napirend  

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl  és  az intézményekben folyó  gyermekvédelmi
munkáról.

Kovács  Edina a  Városi  Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálat  igazgatója  szóbeli  kiegészítésként
elmondta,  hogy  intézményében  három szakfeladaton  folyik  munka  a  gyermekjólét  területén:  a
gyermekjóléti  szolgáltatás  részegységben,  a  bölcsıdében  és  a  védınıi  szolgáltatásban.  A
gyermekjóléti  szolgáltatás  az  2006.  évben  ellátta  kistérségi  feladatként  önkormányzati  társulás
keretében Kamut, Murony és Kétsoprony lakosságát is. 2007. január 1-tıl ebben változás történt,
mivel a Békési Kistérségi Társulás szervezı tevékenységével egy intézményi társulást hozott létre,
amelybıl Kétsoprony kimaradt, helyette Bélmegyer településen folytatják ezt a tevékenységet. Az
írásos anyagát röviden összefoglalta a jelenlévık tájékoztatása érdekében. 

Kovács  Lászlóné képviselı  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy
bizottsága  tárgyalta  a  napirendet  a  gyermekvédelmi  szolgálatban  dolgozók  meghívásával.
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Véleménye  szerint  a  munkájuk  nagyobb  nyilvánosságot érdemelne.  A  bizottság  munkájukat
alaposnak, jónak értékelte. Ami kitőnik a beszámolókból, hogy elıre haladás látszik abban, hogy
közösen tudnak mőködni, az információáramlás jó. Céljuk az, hogy a gyermekeket minél tovább,
illetve végelegesen a családban tudják tartani. Sok esetben átvállalják a családra esı, jutó munkát is.
Megköszönte az egész nagy rendszerüknek a munkáját, elfogadásra javasolta a beszámolókat. 

Onody Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és Kulturális  Bizottság elnöke is egyetértett  azzal,  hogy
igencsak alapos és sokrétő munkát végeznek a gyermekvédelmi szakemberek. A problémák ugyanis
egyre mélyrehatóbbak, egyre sokrétőbbek, és egyre nehezebb megoldani ezeket. Egyre inkább nem
tisztán  szociális  jellegő  problémák,  tehát  nem  anyagi  juttatásokkal  lehet  ezeket  a  gondokat
megoldani,  hanem  sokkal  inkább  mentálhigiéné  és  nevelési,  illetve  erkölcsi  problémák
jelentkeznek. Ezeknek a szakembereknek folyamatosan képezni  kell  magukat,  állandóan nyitott
szemmel, füllel és lélekkel kell járni, hogy a jelentkezı és észlelhetı tüneteket észrevegyék és a
megfelelı  eljárásokat  foganatosítani  tudják.  Természetesen  ez  a  munka  csak  akkor  lehet
eredményes, és még akkor sem biztos, hogy teljesen eredményes, ha a gyermekvédelmi rendszerben
dolgozók  szorosan  együttmőködnek  egymással.  Mezıberény  büszke  lehet  a  jelzırendszerére,
hasonló települések nem biztos, hogy ilyen hatékonyan együttmőködı jelzırendszerrel bírnak. Ez
évek  alatt  sokat  alakult,  a  szakemberek  most  már  nagyon  jól  tudnak  együtt  mőködni,  meg is
ismerték egymást, érzékenyek a problémára, és megpróbálnak minden egyes gondot és bajt közösen
megoldani. Azt azonban látni kell, hogy szélesíteni kell azt a kört, akik esetleg részt tudnak venni
ebben a munkában. Bizottságának is az volt egyöntetően a véleménye, hogy talán be kell ebbe a
munkába szélesebb kört is vonni. Gondoltak itt az egyházakra, civil szervezetekre, egyesületekre,
akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek az ifjúsággal, gyerekekkel, és esetleg segíteni tudják
ezt a munkát. Felhívta a szülık figyelmét arra, hogy amit a családnak kellene betölteni szerepet, azt
nem tudja igazából más átvállalni. A szülı gondolja át azt, hogy ha gyereket vállalt, azzal nagy
felelısséget,  gondot  is  felvállalt,  amit  kötelessége  teljesíteni.  A  súlyosabb  gond  az,  hogy  sok
esetben  nem hajlandóak  együttmőködni  azokkal  a  szakemberekkel,  akik  segítséget  szeretnének
nyújtani.  Az  oktatási  és  nevelési  intézményekben  dolgozó  pedagógusok  bizony  sokszor
megtapasztalják azt, hogy nagyon sok gyerek nagyon-nagyon súlyos lelki terheket cipel magával.
Ezek aztán  olyan  magatartási  problémákban nyilvánulnak  meg az  iskolákban,  amelyek  nagyon
megnehezítik ezeknek a gyerekeknek mind a tanulási, mind a beilleszkedési helyzetét. Ezekbıl a
gyerekekbıl egyszer szülık is lesznek, ha nem lesznek kezelve a problémák azok csak halmozódni
fognak.  Megköszönte  a  szakemberek  munkáját,  az  anyagot  elfogadásra  ajánlotta  bizottsága.  A
bizottság néhány javaslatot is megfogalmazott a képviselıtestület felé: - a képviselıtestület tegyen
meg mindent annak érdekében,  hogy a fiataloknak legyen lehetısége dohány és alkoholmentes
szórakozásra, illetve közösségi összejövetelekre, - a tizenévesek körében a napjainkban népszerő

sportok számára legyen biztosítva alkalmas terület, ilyenek a gördeszkázás, kerékpár-ugrató pálya, -
mindenképpen szükséges lenne az, hogy a gyermekvédelmi szakemberekkel együtt keresve legyen
annak  a  lehetısége,  hogy  mind  a  szülıkben,  mind  a  gyermekekben  tudatosítva  legyen  saját
felelısségük sorsuk irányításában. 

Valentinyi  Károly alpolgármester  is  a  szülı  felelısséget  tartotta  alapvetı  dolognak.  A  szülıi
példamutatás és a szülıi  számonkérés nagyon fontos,  mert  a pedagógusok és az önkormányzat
intézményei hiába tesznek meg mindent azért, hogy javuljon ez a helyzet, ha a szülık felelıtlenek,
otthon a családjukban nem tesznek rendet.  Valamilyen  rendnek lenni  kell,  igenis  a szülınek a
gyereket  számon  kell  kérnie,  és  természetesen  ehhez kell  megadni  minden  segítséget  az
intézményhálózatnak, önkormányzatnak, és nem fordítva. Mert most fordítva történnek a dolgok, és
ez tarthatatlan  állapot.  Kérte  a  szülıket,  hogy mérlegeljék  ezeket  a problémákat,  mert  ezzel  a
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településnek és saját maguknak is rosszat tesznek.

/Babinszki Szilárd megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 18 fı./

Csávás  István képviselı  megkérdezte  az  Összevont  Óvodák  vezetıjétıl,  hogy  az  óvoda
gyermekvédelmi  felelıse miért  munkaidın túl  végzi  ezt  a feladatát.  Ez a problémás esetek kis
száma miatt van így, vagy ha nem, meg lehet-e oldani, hogy kapjon munkaidı kedvezményt vagy
bármilyen juttatásban részesüljön.

Gubis  Andrásné az  Összevont  Óvodák  vezetıje  válaszként  közölte,  törvény  nem  írja  elı  az
óvodában kötelezıen a státuszt, csak ajánlottként szerepel. Abban pedig a képviselıtestületnek van
döntési joga, hogy ad-e az intézménynek ilyen státuszt. Ezt a feladatot az óvónık a szabadidejükben
végzik.

Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte a gyermekvédelem területén dolgozók munkáját,
van mit tenniük. Sok a vandalizmus a városban, sajnos fiatalok az elkövetık.  Apellált  a szülıi
felelısségre, nézzenek a gyerekeikre. A rend és a fegyelem érdekében még a törvényi szigorításnak
is híve lenne.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását javasolta.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

141/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a „Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl
és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról „ szóló elıterjesztést az elhangzott kiegészí-
tésekkel együtt elfogadja, és köszönetet mond az anyag készítıinek a végzett munkájukért.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

7./ napirend

Tárgy: Bejelentések

7/1. Virágzó Magyarország címő filmsorozatban való megjelenítéshez a Sziget Produkciós Stúdió
Kft. ismételt megkeresése

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  Sziget  Produkciós  Stúdió Kft.  ismételt
megkeresését, a testület nem akarja megváltoztatni döntését. Az önkormányzattól ugyan nem kért
volna  pénzt  a  Kft.,  de  kérte  a  vállalkozások  névsorát,  tılük  szeretett  volna  a  filmsorozathoz
támogatást  is  kérni.  Ismertette,  hogy  május  13-án  Mezıberény  meg  fog  jelenni  a  Fıtér  címő
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mősorban, az viszont minden ellenszolgáltatás nélkül fog készül. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

142/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 90/2007.(III.  19.) számú határozatát nem
kívánja megváltoztatni a Sziget Produkciós Stúdió Kft. ajánlatával kapcsolatban.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

7/2. Az általános iskolai speciális tagozat elhelyezésének, épületének kérdése.

Onody Gyuláné képviselı  az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, olyan terv volt,
hogy a Luther téri tagintézménybe kerülne a speciális tagozat három tanulócsoportja, aztán igazgató
úr  is  átgondolta  ezt  a  döntését.  Jobbnak  látták,  hogy  a  Martinovics  utcai  épületbe  kerüljön
elhelyezésre a speciális tagozat. Ezek a gyerekek nem alsó tagozatos gyerekek, hiszen már ilyen
alsó tagozatos gyermek a következı évfolyamban nem is lesz. Indok volt még, hogy ez az épület
kistérségben gondolkodva, jó lesz tartaléknak. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a kisegítı iskola szeptember 1-tıl a
Martinovics utcai ingatlanba kerüljön elhelyezésre, ennek a pénzügyi részét a zárt ülésen tárgyalja
meg a testület.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

143/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a  következı tanévtıl (2007. szeptember) a
speciális tagozatnak a Martinovics úti épületben (a korábbi iskolaépületben) való elhelyezéséhez
hozzájárul. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Öreg István igazgató
Határidı: értelem szerint

7/3. Az általános iskola 5 elsı osztály indítására vonatkozó kérelme

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az iskola kérelmét.
103 gyermek  iratkozott  be  elsı  osztályba,  ebbıl  14  olyan  gyermek  van,  aki  a  Békés  Megyei
Humánfejlesztési és Információs Központ tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
bizottsága  által  végzett  szakértıi  véleménnyel  rendelkezik.  Ez  azt  jelenti,  hogy  ık  a  létszám
számításánál  két  fınek  számítanak.  A  jelenlegi  elsı  osztályosokból  két  fı  visszamarad  szülıi
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kérelmek alapján. Az elmondottak alapján a számított létszám összesen 121 fı, ha négy osztály
indulna, akkor ez 30,25 %-ot jelentene, a maximális átlaglétszám (26 fı) fölé emelkedne. Javasolják
az 5 elsı osztály indítását, ugyanis az integráció elég nagy terhet jelent nem csak a pedagógusnak,
de a gyereknek is.

Harmati László alpolgármester szomorúnak tartotta, hogy 103 gyerekbıl 14  papíron is csökkent
képességő  gyermek. A családvállalásnak, szülıknek óriási felelıségükben van ebben, és  ehhez 
hozzájárul a Kormánynak a szociáll, család-, foglalkoztatáspolitikája is. Nagyon sok családban az
az egyedüli jövedelemforrás, hogy gyermeket szül az anya, megkapják rá az emelt családi pótlékot,
gyesen  van,  különbözı  szociális  járadékot  kap,  és  nincs  meg  a  felelısségvállalás  a
gyermekneveléshez. Talán más fajta politikát kellene ebben folytatni,  mi lesz,  ha majd a dupla
normatívát is megszüntetik. 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a bizottsági javaslatot bocsátotta szavazásra.

144/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberény-Bélmegyer  Kistérségi
Általános Iskola a mezıberényi intézményében a 2007/2008-as tanévben  5 elsı osztályt indít. Az
intézményi költségvetésben nem szereplı ötödik 1. osztály indításával kapcsolatosan felmerülı 1 fı
pedagógus státuszt, annak bérvonzatával együtt (ez 2007. szeptemberétıl erre a költségvetési évre
623.922,-Ft – kerekítve 624 eFt) biztosítja a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére a
következı megbontásban:
Személyi juttatások                        472.000,-Ft
Munkáltatókat terhelı járulékok    152.000,-Ft
Összesen:                                        624.000,-Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Öreg István igazgató
Határidı: értelem szerint

7/4. Átcsoportosítás

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  az  elıterjesztett  határozati  javaslatot,  a
külkapcsolatok finanszírozására szánt összegbıl maradt 109 eFt, ez átcsoportosításra kerül a május
1-i Európa Nap városi rendezvény lebonyolításához.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

145/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadásai,
  Mőködési célú pénzeszköz átadás kiadási elıirányzatán belül:
 - az Egyéb külkapcsolatok finanszírozására biztosított elıirányzatát csökkenti „-” 109 e Ft-tal
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    és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5-3. cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ dologi kiadási elıirányzatát
   /Május 1-i Európa Nap Városi rendezvény lebonyolításához támogatás/ 109 e Ft-tal.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

7/5. Az önkormányzat felújításainak és beruházásainak 2007. évi közbeszerzési terve

Cservenák Pál Miklós polgármester a módosított anyag elfogadását bocsátotta szavazásra, minden
évben kötelezı készíteni egy közbeszerzési tervet.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

146/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  önkormányzat  felújításainak  és
beruházásainak  2007.  évi  közbeszerzési  tervét  a  határozat  mellékletét  képezı  táblázat  alapján
elfogadta.

/A határozat mellékletét képezı táblázat e jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./

7/6. Közoktatási intézmények részvétele a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatain 
- óvoda 3 pályázat, általános iskola 4 pályázat, gimnázium 3 pályázat.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  támogatandónak  tartotta  a  pályázatokat,  az  intézmények
felvállalták az önerı rész  biztosítását.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

147/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  az  Összevont  Óvodák  azon
kérelmét,  melyben  a  Békés  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  által  kiírt  felhívásra  -  az  I/A
kategóriában  (A  gyermekek,  tanulók  személyiségét  fejlesztı  programok)  –  pályázatot  kíván
benyújtani,  A pályázat  tartalmával,  célkitőzéseivel  egyetért,  annak megvalósítását  támogatja.  A
Tiszta környezet, amelyben egészségesen élünk programban igényelt támogatás 550.000,-Ft, saját
erı 150.000,- Ft (az önerı megoszlása: 125.000,- Ft a szülıi munkaközösség felajánlása, 25.000,-
Ft az intézmény költségvetésébıl).
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Gubis Andrásné óvodavezetı

Határidı: a pályázat benyújtására 2007. május 14.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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148/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  az  Összevont  Óvodák  azon
kérelmét,  melyben  a  Békés  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  által  kiírt  felhívásra  -  az  I/C
kategóriában  (Közoktatási  intézmények  könyvtárainak állománygyarapítása)  pályázatot  kíván
benyújtani,  A pályázat  tartalmával,  célkitőzéseivel  egyetért,  annak megvalósítását  támogatja.  A
programban igényelt támogatás 150.000,- Ft, saját erı 30.000,- Ft z intézmény költségvetésébıl).
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Gubis Andrásné óvodavezetı

Határidı: a pályázat benyújtására 2007. június 4.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

149/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  az  Összevont  Óvodák  azon
kérelmét,  melyben  a  Békés  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  által  kiírt  felhívásra  -  az  II.
kategóriában (Közoktatási  intézmények  kötelezı  eszközállománya  és felszerelése beszerzésének
támogatása) pályázatot  kíván benyújtani,  A pályázat tartalmával,  célkitőzéseivel egyetért,  annak
megvalósítását támogatja. A programban igényelt támogatás 600.000,- Ft, saját erı 300.000,- Ft (az
önerı megoszlása: 200.000,- Ft a Mezıberényi Óvodásokért Alapítvány felajánlásából, 100.000,- Ft
az intézmény költségvetésébıl).
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                 Gubis Andrásné óvodavezetı

Határidı: a pályázat benyújtására 2007. június 4.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

150/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  a  Mezıberény  –  Bélmegyer
Kistérségi  Általános  Iskola,  Alapfokú  Zene-  és  Mővészetoktatási  Intézmény,  Kollégium  és
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által
kiírt felhívásra - az I/A kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztı programok) –
pályázatot kíván benyújtani, A pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak megvalósítását
támogatja. Az egészséges életmódra nevelés egész tanévet átfogó programjainak megvalósítására
igényelt támogatás 400.000,- Ft, saját erı 100.000,- Ft  az intézmény költségvetésébıl).
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Öreg István igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2007. május 14.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

151/2007./IV.23./sz. határozat:
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Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  a  Mezıberény  –  Bélmegyer
Kistérségi  Általános  Iskola,  Alapfokú  Zene-  és  Mővészetoktatási  Intézmény,  Kollégium  és
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által
kiírt felhívásra - az I/B kategóriában (Pedagógusok továbbképzése) – pályázatot kíván benyújtani,
A pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton 8 fı
pedagógus  továbbképzéséhez  igényelt  támogatás  500.000,-  Ft,  saját  erı  500.000,-  Ft  a
pedagógusok továbbképzésre biztosított központi támogatásból az intézmény költségvetésében).
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Öreg István igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2007. május 14.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

152/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  a  Mezıberény  –  Bélmegyer
Kistérségi  Általános  Iskola,  Alapfokú  Zene-  és  Mővészetoktatási  Intézmény,  Kollégium  és
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által
kiírt felhívásra - az I/C kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása)
–  pályázatot  kíván  benyújtani,  A  pályázat  tartalmával,  célkitőzéseivel  egyetért,  annak
megvalósítását támogatja. A pályázaton igényelt támogatás 800.000,- Ft, saját erı 200.000,- Ft  az
intézmény költségvetésében).
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Öreg István igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2007. június 4

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

153/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  a  Mezıberény  –  Bélmegyer
Kistérségi  Általános  Iskola,  Alapfokú  Zene-  és  Mővészetoktatási  Intézmény,  Kollégium  és
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által
kiírt  felhívásra  -  az  II.  kategóriában  (Közoktatási intézmények  kötelezı  eszközállománya  és
felszerelése  beszerzésének  támogatása)  –  pályázatot kíván  benyújtani,  A  pályázat  tartalmával,
célkitőzéseivel  egyetért,  annak  megvalósítását  támogatja.  A  pályázaton  igényelt  támogatás
1.000.000,- Ft, saját erı 500.000,- Ft  az intézmény költségvetésében).
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Öreg István igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2007. június 4.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

154/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  a  Petıfi  Sándor  Gimnázium,
Kollégium  és  Közétkeztetés  Központ  azon  kérelmét,  melyben  a  Békés  Megyei  Közoktatási
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Közalapítvány által  kiírt  felhívásra -  az I/A  kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét
fejlesztı programok) – pályázatot kíván benyújtani, A pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért,
annak  megvalósítását  támogatja.  Az  egészséges  életmódra  nevelés;  iskolai  és  kollégiumi
rendezvények,  szabadidıs  és  kulturális  programok;  diákönkormányzatok  programjai  tárgyban
igényelt támogatás 500.000,-Ft, saját erı 100.000,- Ft az intézmény költségvetésében..
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2007. május 14.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

155/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  a  Petıfi  Sándor  Gimnázium,
Kollégium  és  Közétkeztetés  Központ  azon  kérelmét,  melyben  a  Békés  Megyei  Közoktatási
Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/B kategóriában (Pedagógusok továbbképzése) - pályázatot
kíván benyújtani, A pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.
Az igényelt támogatás 150.000,-Ft, saját erı 150.000,- Ft az intézmény költségvetésében.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                 Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2007. május 14.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

156/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  támogatja  a  Petıfi  Sándor  Gimnázium,
Kollégium  és  Közétkeztetés  Központ  azon  kérelmét,  melyben  a  Békés  Megyei  Közoktatási
Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/C kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak
állománygyarapítása)  -  pályázatot  kíván  benyújtani, A  pályázat  tartalmával,  célkitőzéseivel
egyetért, annak megvalósítását támogatja. Az igényelt támogatás 500.000,-Ft, saját erı 100.000,- Ft
az intézmény költségvetésében.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2007. május 14.

7/7. A Városi Könyvtár pályázata állománygyarapítási támogatásra.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, a könyvtár is szeretné könyvállományát gyarapítani,
mely a megyei átlagtól elmarad. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 350 eFt támogatás odaítélését
javasolta.

Hoffmann Dániel képviselı  támogatta a kérés teljesítését, az elmúlt  évben ellene volt,  de most
korábbi álláspontját revideálja
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A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

157/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete,  a  Községi  és  Városi  Könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására, az OKM által kiírt Felzárkóztató pályázathoz saját
forrásként, a Városi Könyvtár 2007. évi költségvetésben szereplı  állománygyarapítási összegen,
kereten felül, 350 e Ft támogatást biztosít, a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete:  kötelezettséget  vállal,  hogy  nyertes
pályázat esetén mind a pályázaton elnyert összeget, mind a saját forrás összegét a könyvtár részére
biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

7/8. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke javaslatuk elfogadását kérte.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

158/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete a Petıfi  Sándor Gimnázium idei érettségi
vizsgáin -a fenntartó képviseletében- az 5 vizsgabizottságba tanácskozási joggal delegálja Szekeres
Józsefné és Onody Gyuláné önkormányzat képviselıket.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné képviselık
              Szilágyi Tibor gimnázium igazgatója
Határidı: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2007. július 5.)

7/9. Kulturális Örökség Napjai rendezvény programjaihoz való csatlakozás

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a felhívást
megtárgyalta bizottsága, javasolták tudomásul venni a programhoz való csatlakozást. Javasolják az
önkormányzati intézmények és a helyi szervezetek figyelmét felhívni e rendezvénysorozatra. 
Az ezzel kapcsolatos felhívás rövidített változata jelenjen meg a Mezıberényi Hírmondóban és a
városi honlapon.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

159/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  tudomásul  veszi,  hogy  2007.  szeptember
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15-17.  között  ismételten  megrendezésre  kerülnek  a  Kulturális  Örökség  Napjai  és  felhívja
intézményei és a helyi szervezetek figyelmét e rendezvénysorozatra. 
Az ezzel kapcsolatos felhívás rövidített változatát megjelenteti a Mezıberényi Hírmondóban és a
városi honlapon.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

7/10 Versenyfelhívás a Virágos Magyarországért Környezetszépítı versenyre

Kovács  Lászlóné képviselı  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  egyetértett  az
elıterjesztett javaslattal, a korábbi évek gyakorlatával ellentétben ne csatlakozzon most a város a
versenyre, mert a döntés nem úgy történik ahogy kellene. A város enélkül is szép virágos minden
évben.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7/11. Mezıberény város Kulturális koncepciójának felülvizsgálata, módosítása

Onody Gyuláné képviselı  az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy a koncepció
módosítása  2007.  márciusában  már  egyszer  megtörtént,  a  mostani  módosítást  Papp  Zoltán  az
Oktatási és Kulturális Bizottság szakember tagja vállalta magára. A módosításokról jegyzék készült,
ami részletesen tartalmazza azokat a formai és tartalmi változtatásokat, amelyeket szükségszerően
be kellett építeni az anyagba.

Harmati  László alpolgármester  jónak,  részletesnek  tartotta  a  koncepciót,  de  még  is  szeretne
változtatást javasolni. A városban van egy Kisváros nevő újság. Ezt az újságot lehet nem szeretni
egyedi hangvételéért, lehet nem szeretni az olykor kritikai írásaiért, de egyvalamit nem lehet tenni,
nem észrevenni. Javasolta belevenni, még ha nem is kimondottan önkormányzati lapról van szó,
hiszen a koncepcióban egyesületek is szerepelnek, amihez szintén „semmi köze” a városnak.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  közölte, ez bizottsági  ülésen úgy vetıdött  fel,  hogy csak a
városhoz kötıdı  médiumokról legyen szó, mert  ilyen alapon akkor az Internet-szolgáltatókat  is
mind fel kellene sorolni. Ez döntés kérdése.
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Papp   Zoltán   az Oktatási és Kulturális Bizottság külsı, szakember tagja ismertette, bizottsági ülésen
az merült  fel,  hogy a következı  lépésben kizárólag a városi  önkormányzat hatáskörébe, tehát a
kimondottan szők értelemben vett városi médiákra lesz kihegyezve ez a fejezet. Ami annyit jelent,
hogy két média maradjon ebben az anyagban,  nevezetesen a Mezıberényi  Hírmondó mint írott
média, továbbá az internetes honlap, weblapja Mezıberénynek. Ezt a kettıt tartja kezelhetınek, az
össze  többi  olyan  széleskörővé  tenné,  és  kevésbé  városivá  ami  bonyodalmakat  okozna  a
kezelhetıség okán. Tájékoztatásként elmondta, hogy a bizottsági ülésen kifogásolt  3.3.9-es számú
alcím  –média  szó  a  jelenleg  hatályos  helyesírási  szabályzati  lexikon  szerint  használható,  mint
szerkesztı ragaszkodnak az általa leírt címhez. A 2. sz. melléklet 37-es oldalán rögzítésre kerül a
két szovátai alkotónak a munkája, ez a kopjafa jelenleg a Városi Közszolgáltató Intézményben van
tárolási céllal, amennyiben rendezésre kerül a liget akkor vélhetıleg visszaállítják régi helyére. A
dokumentum 7 oldalán szerepel jelen idejő kijelentésben, hogy a Berényi Napokat a közszolgáltató
intézmény  szervezi,  rendezi.  Múlt  idı  használata  a  helyes,  mert  az  alapító  okirat  módosítása
következtében bizonyos korábbi kötelezettségei, helyesebben önként vállalt feladatai ez irányban is
megváltoztak. Úgy érzi, négy hét becsületes munkával készítette el a koncepciót, nem hinné, hogy a
vesszıcskéken  meg  a  pontokon  fog  múlni  ennek  a  tartalmi  lényege.  A  munkájához  nyújtott
segítségeket megköszönte. Kihangsúlyozta, hogy amirıl most a vita folyik az Mezıberény város
önkormányzatának  a  dokumentuma,  nem a széleskörő  kulturális  tevékenység  palettáját  rögzítı

anyag. Az, hogy más média milyen céllal mőködik, véleménye szerint egy önkormányzati anyagba
rögzítésre nem kerülhet.

Csávás István képviselı csatlakozott Harmati László alpolgármester kéréséhez, tudniillik a Kisváros
szerkesztısége nem csak  a hirdetési  újságot  adja  ki,  hanem könyvet  is  kiad  régi  mezıberényi
képekrıl.  Ezzel  valamilyen  úttörımunkát  vállalt,  valami  újat  tud felmutatni,  ami  a városnak  a
hírnevét öregbíti. Kérte, hogy a képviselık megkaphassák a kész kulturális koncepciót.

Debreczeni  Gábor képviselı  az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja közölte, bizottsági  ülésen
felvetette,  két  lehetıség  van,  vagy  kizárólag  csak  önkormányzati  fenntartású  médiumok
szerepeljenek,  vagy  az  összes  létezı.  Akkor  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  kizárólag
Mezıberény  önkormányzata  által  fenntartott  médiumok  fognak  szerepelni.  Amennyiben  a
koncepció módosításra kerül, akkor az összes írott és íratlan médiumot szerepeltetni kell benne.

Cservenák Pál Miklós polgármester abban igazat adott, hogy a Békés Megyei Hírlap is legalább
annyit ír a városról mint a Kisváros újság.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kérte az indítvány
leszavaztatását.

Fekete József képviselı véleménye szerint az élethez kell mindig igazítani ezt a koncepciót, nem
hiszi, hogy túl mélyére kellene menni a kérdéseknek.

Több hozzászólás  nem hangzott  el,  a  polgármester  Harmati  László  alpolgármester  indítványát 
szavazásra bocsátotta:
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A képviselıtestület 11 igen szavazattal,  7 ellenszavazat / Cservenák Pál Miklós, Fekete József, 
Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Valentinyi Károly, Wagner Márton, T.Wagner Márton/ mellett
az alábbi határozatot hozta:

162/2007./IV.23./z. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  módosított  és  egységes  szerkezetbe
szerkesztett  „Kulturális  koncepció  2004-2009”  elnevezéső  dokumentumot  az  elhangzott
kiegészítésekkel elfogadja a korábbi koncepció hatályon kívül helyezésével.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

7/12.  Részvétel  az  Európai  Bizottság  2007-2013.  évre  meghirdetett  testvérvárosi  pályázatán
(tájékoztató anyag)

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  tájékoztatásként  elmondta,  megjelent  a  nemzetközi  kapcsolatokra
vonatkozó pályázat az idén is az interneten. Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a pályázat
lehetıségének  a  lehetıségét  a  testvérvárosi  kapcsolatra,  2008.  évben  augusztus  20-ra  lehetne
pályázni. A bizottság olyan javaslattal élt, hogy 2007. szeptemberében a mővelıdési központ egy
kidolgozott programot hozzon be a testület elé ahhoz, hogy a jövı évre pályázni lehessen. Kérte a
határozati javaslat elfogadását.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

163/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  Európai  Bizottság  2007-2013  évre
meghirdetett testvérvárosi  pályázatának 2008. évi negyedik szakaszára tartja indokoltnak pályázat
benyújtását (2008 augusztus 20-ra). Az ezzel kapcsolatos program a 2007. novemberi bizottsági,
majd képviselıtestületi ülésre kerüljön elıterjesztésre a Mővelıdési Központ részérıl.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Szőcsné Sziklai Éva int.vezetı
Határidı: novemberi bizottsági, testületi ülés

7/13. Egyéb bejelentés.

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte Csávás István képviselıt terjessze elı javaslatát a két ülés
közötti beszámoló tárgyalásánál felvetett probléma –orvosi ügyeleti tábla kihelyezésének hiánya-
megoldására.

Csávás István képviselı véleménye szerint azon felül, hogy jelezték a hiányosságot, más tennivalója
nincsen. Ha egész egyszerően keresztül siklik egy fenntartó vagy egy mőködtetı ezen a közérdekő
kérésen, hogy kitegyenek egy táblát és ehhez most kellene egy testületi döntés, nagyon szomorúnak
tartotta.
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Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, Dr. Piriczki Béla
doktor  úr  vállalkozásában mőködik  a központi  ügyelet,  többször  jelezte  részére, hogy törvényi
kötelezettség,  hogy  kitegye  ezt  a  táblát.  Eddig  még erre  nem  került  sor.  A  tett  észrevétel
megoldásaként saját kezébe veszi az irányítást, megcsináltatja a táblát és kiszámláztatja a Kft. felé,
ha ez így megfelel a testületnek.

A  képviselıtestület  17  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Valentinyi  Károly/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

164/2007./IV.23./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Csávás István képviselı indítványa alapján
egyetért  azzal,  hogy  a  lakosság  tájékozódása  érdekében  a  Városi  Humánsegítı  és  Szociális
Szolgálat igazgatója készíttesse el, helyeztesse ki a központi ügyeletet jelzı táblát a Széchenyi u. 1.
sz. alatti ingatlanra, annak költségét számláztassa ki az ügyeletet ellátó  vállalkozás részére.
Felelıs: Kovács Edina igazgató
Határidı: intézkedésre azonnal.

Valentinyi  Károly alpolgármester  megjegyezte,  hogy  amiben  döntött  a  testület  az  intézményi
hatáskör.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként közölte, az OTP visszaköltözött régi, felújított
helyére, ott lehet most már szolgáltatásaikat igénybe venni. 
Május 18-án a takarékszövetkezet is megújul, átkerül a Békési úti új ingatlanába. 
Bejelentette  még,  hogy  tárgyalást  folytatott  Adamik Mihályné  tanárnıvel,  aki  a  monográfia
készítésével kapcsolatban elmondta, hogy augusztus 20-ra ugyan nem tud elkészülni az anyag, de
október 23-ra rendelkezésre állhat a kiegészítı kötet. 
Május  13-án  az  M1 TV Fı  tér  mősorában  a  környezı  településekkel  közösen  Mezıberény  is
bemutatásra kerül. 
Május 1-jén kerül  átadásra a mezıberényi  városi  ligetben az  az objektum amire európai  uniós
program keretében pályázott az önkormányzat.

Szőcsné Sziklai Éva a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ igazgatója ismertette, hogy május 1-jén
kerül  sor a Madarak-háza látogatóközpont és a madármegfigyelı  állomás ünnepélyes átadására.
Értesülése szerint az önkormányzat nem a külsıségeiben szeretné átadni a városi ligetet, hanem
sokkal inkább úgy, hogy Mezıberény város lakói vegyék újra birtokukba ezeket a területeket. Ezért
olyan programot igyekeztek összeállítani, amelyre várják a lakosságot. 8 órától a ligetben szabadtéri
fızési  lehetıséget  biztosítanak  a  Városi  Közszolgáltató  intézménnyel  közösen.  10  órától  a
szabadtéri színpadon mezıberényi közremőködıkkel, egész napos mősor várja az érdeklıdıket. A
szabadtéri  mősorok mellett  szabadtéri  játékok is lesznek, melyek lebonyolításában mezıberényi
egyesületek fognak közremőködni. Szeretettel várnak mindenkit. Április 30-án a fáklyás felvonulás
is meg lesz tartva, utána utcabál a Kossuth téren.
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Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a májusi testületi ülés napirendjét: 
1./ Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata
    Elıadó: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnök
2./ A mezıberényi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata
    Elıadó: Onody Gyuláné az OKBiz. elnöke
3./ A Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata.
    Elıadó: Onody Gyuláné OKBiz. elnöke
4./ A közoktatási intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata
    Elıadó: Tóth Imre intézményfelügyeleti vezetı fıtanácsos

Több  bejelentés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  a  nyílt  ülést  befejezettnek
nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat.

kmf.

                    Cservenák Pál Miklós                                                       Dr. Hantos Katalin 
                         polgármester                                                                      jegyzı

                       Barna Márton                                                                T.Wagner Márton
                          képviselı                                                                         képviselı
                         jkv.hitelesítı                                                                  jkv.hitelesítı    


