
1

JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselı-testületének 2007. január 8-án megtartott
rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye:  Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem.

Jelen  vannak: Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,  Babinszki  Szilárd,   Barna  Márton,  Csávás
István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc, Harmati László, Hoffmann
Dániel,  Kovács  Lászlóné,  Lestyán  Ádám,  Onody Gyuláné,    Szekeres  Józsefné,
Valentinyi Károly, Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselık.

Távol  maradt  képviselık:  Balta  Ádámné,  Litvai  György  /távolmaradásuk  okát
bejelentették./

Jelen  volt  még  az  ülésen: Dr.  Hantos  Katalin  jegyzı,  Hidasi  Zoltán  a  hivatal  Pénzügyi
irodavezetıje,   Baksai  Ágnes  jegyzıkönyvvezetı.  A  3.  napirend
tárgyalásánál  jelen  volt  Gyurkó  Csaba  a  Tappe  Kft.  ügyvezetı
igazgatója.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag Onody Gyuláné és
Fekete József képviselıket elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítınek.
     

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette,  a meghívóban kiküldött  napirendeket, kérte azok
megszavazását. A napirendek sürgıssége tette szükségessé a rendkívüli ülés összehívását. Január 1-
tıl akkor igényelhetı meg a kistérségi kiegészítı normatíva az alapellátási feladatokra, ha január
31-ig érvényes engedélyek lesznek.

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

1/2007./I.8./sz. határozat:
A képviselı-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Békési Kistérségi Társulás társulási  megállapodásának módosítása.
2./ Békési Kistérségi Társulás közoktatási fejlesztési tervének elkészítésében döntéshozatal.
3./ Tappe Kft. ajánlata.
4./ Bejelentések.

1./ Békési Kistérségi Társulás társulási  megállapodásának módosítása.

Dr. Hantos Katalin  jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést a Békési Kistérségi Társulás határozata
alapján.  Valamennyi önkormányzatnak a kistérségi társulási megállapodást módosítani kell, fel kell
sorolni melyek azok a feladatok, amik társulás keretében lesznek megoldva. A kistérségi  tanács
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január 4-én ülésezett,  az ott  hozott határozatot  kell  a testületnek jóváhagyni,  ahol Mezıberényt
érintı társulási megállapodásokon kívül szerepel még, hogy 2007. január 1-tıl  a pályaválasztási
tanácsadásról  a  kistérségi  társulás  külön  megállapodásról  gondoskodik,  amit  a  Békés  Megyei
Humán Erıforrás-fejlesztı Központ lát el a kistérség területére. Mezıberényt érintıen szükséges
még határozatot hozni a  házi segítségnyújtás szociális feladatellátásra, valamint az idısek nappali
ellátásra történı társulási megállapodás megkötésérıl. A társulási megállapodások lehetıvé teszik,
hogy a költségvetési törvény szerinti  normatív támogatásokat január 1-tıl megkapja Mezıberény is
az érintett feladatokra. A társulás a mőködési engedélyeket meg tudja szerezni, kivéve az idısek
nappali  ellátását,  ahol  kb.  egy  hónap szükséges  ahhoz,  hogy  a  telephely  engedélyezési  eljárás
lefolytatható legyen. Itt a normatív támogatás várhatóan március 1-tıl lehetne igényelhetı. Kérte a
még szükséges határozatok meghozatalát.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként közölte,
Kétsoprony is benne volt eddig a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban, ezek után is marad, csak
külön megállapodás szükséges hozzá, mivel a település nem a Békési Kistérségi Társulás tagja.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte,  Mezıberény az a település a társuláson belül,
amely  a  jelzırendszeres  segítségnyújtással  a  településeket  össze tudja  fogni.  A  jegyzını  által
megfogalmazott határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2007./I.8./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati Képviselı-testülete társulási megállapodást köt  2007. január
hó 1 napjától a házi segítségnyújtás szociális feladatellátásra a Békési Kistérségi Társuláson belül
Bélmegyer,  Kamut,  Murony  településekkel.  A  Képviselı-testület  jóváhagyja  a  társulási
megállapodást.  Felhatalmazza a testület  Cservenák  Pál  Miklós  polgármestert,  hogy  a társulási
megállapodást írja alá.
Felelıs:Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: int.azonnal.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2007./I.8./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati Képviselı-testülete társulási megállapodást köt  2007. január
hó 1 napjától az idısek nappali ellátásra a Békési Kistérségi Társuláson belül Bélmegyer, Kamut,
Murony településekkel. A Képviselı-testület jóváhagyja a társulási megállapodást. Felhatalmazza a
testület Cservenák Pál Miklós  polgármestert, hogy a társulási megállapodást írja alá.
Felelıs:Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: int.azonnal.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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4/2007./I.8./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról
szóló  -módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt- „Megállapodás”  módosítását  a  Békési
Kistérségi Társulás 2/2007./I.4./sz. határozata alapján jóváhagyja és elfogadja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

2./ Békési Kistérségi Társulás közoktatási fejlesztési tervének elkészítésében döntéshozatal.

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  a  Közoktatási  törvény  kimondja  azt,  hogy  amennyiben
kistérségi  szinten oldanak meg települések közoktatási  feladatokat,  akkor  közoktatási  fejlesztési
tervet nem kötelezı a településeknek önállóan készíteni, hanem azt elkészítheti a kistérségi tanács.
Nyilatkoznia kell  az önkormányzatnak, hogy saját maga kívánja-e a települése fejlesztési tervét
elkészíteni,  vagy  hozzájárul  ahhoz,  hogy  egységes  közoktatási  fejlesztési  terv  készüljön  el  a
kistérségben. Van egy kistérségi közoktatási fejlesztési terv ami elavult, törvény elıírja, hogy felül
kell vizsgálni szeptemberig, amiben szerepelnie kell a jövıbeli változásoknak.  Ennek elkészítését is
vállalta a Békés Megyei Humán Erıforrás-fejlesztı Központ.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  képviselık  véleményét  kérte.  Amennyiben  csatlakozik  a
város a kistérséghez elkészítik a tervet, de bármikor lehet másként is dönteni, önállóan is készíthetı

közoktatási fejlesztési terv.

Hoffmann  Dániel képviselı  megkérdezte,  semmilyen  kötelezettséget  nem  ró  a  döntés  az
önkormányzatra,  ez  csak  a  városi  szintő  közoktatási  fejlesztési  terv  szeptemberig  történı

elkészítésének elodázását jelenti?

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  válaszként  elıadta,  a  társulási  közoktatási  fejlesztési  terv  nem  ró
semmilyen  kötelezettséget  az  önkormányzatra,  a  kistérségi  terv  elkészítéséért  fizetni  nem kell.
Szakértık készítik el  a közoktatási intézkedési tervet,  de Mezıberény bármikor önálló tervet  is
készíthet.

Valentinyi  Károly alpolgármester  megkérdezte,  ki  fogja  képviselni  ennek  a  tervnek  az
elkészítésében Mezıberény érdekeit.

Dr. Hantos Katalin jegyzı válaszként közölte, a terv nem kerül a tanács elé addig, míg azt a helyi
önkormányzatok nem véleményezik. Az anyag elkészítésében részt vesznek szakemberekként az
intézményvezetık (Öreg István, Szilágyi  Tibor), a munkát Kálmán János oktatási szakértı fogja
össze.

Több hozzászólás nem hangzott el.
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Cservenák Pál Miklós polgármester a jegyzı által megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra
bocsátotta. 

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2007./I.8./sz. határozat:
Mezıberény város  Képviselıtestülete  úgy dönt,  hogy  a Békési  Kistérségi  Társulás  Közoktatási
Fejlesztési Terve elkészítését támogatja, nem kívánja a városi közoktatási koncepcióját módosítani,
csak  abban  az  esetben,  amennyiben  az  intézmény  szerkezetében  a  késıbbiekben  esetlegesen
változás következik be.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

Cservenák Pál Miklós polgármester a 3. napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el,  üzleti érdeket
érintı vagyoni ügy tárgyalása miatt.

A polgármester megköszönte a figyelmet., a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. 
A képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat.

kmf.

            Cservenák Pál Miklós                                                              Dr. Hantos Katalin
                  polgármester                                                                              jegyzı

               Onody Gyuláné                                                                        Fekete József
                   képviselı                                                                                 képviselı
                 jkv.hitelesítı                                                                            jkv.hitelesítı 


