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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. január 22-én megtartott
ülésérıl.

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

Jelen vannak:, Harmati László alpolgármester,  Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton,
Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc,   Kovács Lászlóné,
Lestyán  Ádám,  Litvai  György,  Onody  Gyuláné,   Szekeres  Józsefné,   Wagner
Márton, képviselık.
T.Wagner  Márton képviselı  az  1.  napirend tárgyalása  közben;  Valentinyi  Károly
alpolgármester  a 2. napirend tárgyalása közben; Cservenák Pál Miklós polgármester
a 4. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.  

Távol maradt képviselı: Hoffmann Dániel.                       

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

Harmati  László alpolgármester köszöntötte a megjelenteket,  a Kábel  TV nézıit.  Megállapította,
hogy  az  ülés  lefolytatásának  törvényi  akadálya  nincs,  a  18  képviselı  közül  14  fı  jelen  van.
Cservenák Pál Miklós polgármester késıbb fog megérkezni az ülésre elfoglaltsága miatt, valamint
T.Wagner Márton képviselı és Valentinyi Károly alpolgármester jelezte késését. Hoffmann Dániel
képviselı bejelentett, hogy betegsége miatt nem tud részt venni a mai ülésen.    

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

Az  alpolgármester  javaslatára  a  képviselı-testület  14  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek  Babinszki Szilárd és Litvai György képviselıket. 

Harmati  László alpolgármester  a  kiadott  napirendek  tárgyalási  sorrendjében  módosításokat
ismertetett  a  polgármester  úr  kérése  alapján:  Beszámoló  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekrıl,  intézkedésekrıl  napirend  a  bejelentések  elıtt  kerüljön  megtárgyalásra,  a
Mezıberény  Város  Önkormányzata  2007.  évi  költségvetési  rendeletét  megalapozó  tervezet
fınapirend  az   Önkormányzati  ingatlanok  hasznosítására  vonatkozó koncepció  napirend legyen
megcserélve. Zárt ülés tartására is szükség lesz, ingatlan értékesítés ügyében kell dönteni. 
A módosításokkal kérte az ülés napirendjét elfogadni.   

A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  az  ülés  napirendjét  az  alábbiak  szerint
fogadta el:
1./ Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
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2./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekrıl.
2/1.Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a  411/2006./IX.22./sz.,  506/2006./XI.20./sz.,

507/2006./XI.20./sz.,  511/2006./XI.20./sz.,   514/2006./XI.20./sz.,  515/2006./XI.20./sz.,
529/2006./XII.18./sz.,  530/2006./XII.18./sz.,  532/2006./XII.18./sz.,  535/2006./XII.18./sz.,
537/2006./XII.18./sz.,  540/2006./XII.18./sz.,  564/2006./XII.18./sz.,  569/2006./XII.18./sz.,
572/2006./XII.18./sz., 573/2006./XII.18./sz., 574/2006./XII.18./sz.,   575/2006./XII.18./sz.,
576/2006./XII.18./sz.,  577/2006./XII.18./sz.,  578/2006./XII.18./sz.,  579/2006./XII.18./sz.,
582/2006./XII.18./sz.,  490/2006./XI.20./.sz.,  491/2006./XI.20./sz.,  406/2006./IX.22./sz.,
508/2006./XI.20./sz.,  476/2006./XI.20./sz.,  477/2006./XI.20./sz.,  567/2006./XII.18./sz.,
97/2006./II.24./sz.,  237/2006./V.26./sz.,  238/2006./V.26./sz.  lejárt  határidejő  határozatok
végrehajtásáról.

2/2. A 405/2006./IX.22./sz. lejárt  határidejő  határozat végrehajtása:  Városi Könyvtár kérelme
pályázati saját forrás összegével kapcsolatosan.

2/3.  Az  519/2006./XI.20./sz.  lejárt  határidejő  határozat  végrehajtása  :  Elképzelések  a  P.S.
Gimnázium hosszú távú szakmai mőködésérıl.

2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
3./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció 
4./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletét megalapozó tervezet.    
5./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.  
6./ Bejelentések

6/1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
6/2.  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  helyi  rendszerérıl  szóló,  többször

módosított rendelet módosítása
6/3. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat jelentése az önként vállalt feladatok 2007. évi

várható kiadásainak és bevételeinek alakulásáról.
6/4. Münsingen testvérvárosi meghívása
6/5. Fogadóiroda kialakítása az önkormányzat illetékességi területén.
6/6. Egyéb bejelentés

7./ Zárt ülés (személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása)
     7/1. Ingatlan értékesítés
     7/2. Egyéb bejelentés 

1./ napirend

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 

Dr.  Hantos Katalin jegyzõ  a nyilvánosság elıtt  ismertette  a 2006.  december  18-i  zárt  testületi
ülésen, valamint a 2007. január 8-án tartott rendkívüli nyílt és zárt ülésen  hozott döntéseket.

Észrevétel nem hangzott el.

A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2006. december 18-i zárt testületi ülésen,
valamint a 2007. január 8-án tartott rendkívüli nyílt és zárt ülésen  hozott határozatok kihirdetését
tudomásul vette.
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/T.Wagner Márton megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 15 fı./

2./ napirend

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

2/1.  Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a    411/2006./IX.22./sz.,  506/2006./XI.20./sz.,  
507/2006./XI.20./sz.,  511/2006./XI.20./sz.,   514/2006./XI.20./sz.,  515/2006./XI.20./sz.,
529/2006./XII.18./sz.,  530/2006./XII.18./sz.,  532/2006./XII.18./sz.,  535/2006./XII.18./sz.,
537/2006./XII.18./sz.,  540/2006./XII.18./sz.,  564/2006./XII.18./sz.,  569/2006./XII.18./sz.,
572/2006./XII.18./sz.,  573/2006./XII.18./sz.,  574/2006./XII.18./sz.,   575/2006./XII.18./sz.,
576/2006./XII.18./sz.,  577/2006./XII.18./sz.,  578/2006./XII.18./sz.,  579/2006./XII.18./sz.,
582/2006./XII.18./sz.,  490/2006./XI.20./.sz.,  491/2006./XI.20./sz.,  406/2006./IX.22./sz.,
508/2006./XI.20./sz.,  476/2006./XI.20./sz.,  477/2006./XI.20./sz.,  567/2006./XII.18./sz.,
97/2006./II.24./sz.,  237/2006./V.26./sz.,  238/2006./V.26./sz.    lejárt  határidejő  határozatok  
végrehajtásáról.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl.

Harmati László alpolgármester a 33 db lejárt határidejő határozat végrehajtásának tudomásulvételét
szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  411/2006./IX.22./sz.,  506/2006./XI.
20./sz.,  507/2006./XI.20./sz.,  511/2006./XI.20./sz.,   514/2006./XI.20./sz.,  515/2006./XI.20./sz.,
529/2006./XII.18./sz.,  530/2006./XII.18./sz.,  532/2006./XII.18./sz.,  535/2006./XII.18./sz.,
537/2006./XII.18./sz.,  540/2006./XII.18./sz.,  564/2006./XII.18./sz.,  569/2006./XII.18./sz.,
572/2006./XII.18./sz.,  573/2006./XII.18./sz.,  574/2006./XII.18./sz.,   575/2006./XII.18./sz.,
576/2006./XII.18./sz.,  577/2006./XII.18./sz.,  578/2006./XII.18./sz.,  579/2006./XII.18./sz.,
582/2006./XII.18./sz.,  490/2006./XI.20./.sz.,  491/2006./XI.20./sz.,  406/2006./IX.22./sz.,
508/2006./XI.20./sz., 476/2006./XI.20./sz., 477/2006./XI.20./sz., 567/2006./XII.18./sz., 97/2006./II.
24./sz., 237/2006./V.26./sz., 238/2006./V.26./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.

2/2.  A  405/2006./IX.22./sz.  lejárt  határidejő  határozat  végrehajtása:  Városi  Könyvtár  kérelme
pályázati saját forrás összegével kapcsolatosan.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  ismertette,  hogy  bizottsági
ülésükön  -ahol  betegség  miatt  nem  volt  jelen  a  bizottság  elnöke-  megtárgyalták  a  könyvtár
kérelmét,  a szakbizottság által is támogatott  határozati javaslatot elfogadásra ajánlják.
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Harmati László alpolgármester tájékoztatásként ismertette  a Városi Könyvtár kérelmét, miszerint a
testület  biztosítsa a 405/2006./IX.22./sz.  határozatában támogatásként /önerıként/ megítélt  teljes
összeget annak ellenére, hogy a pályázható 400 E Ft helyett 300 E Ft-ot nyertek el. A  határozati
javaslatot  szavazásra bocsátotta. 

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Városi Könyvtár 469/2007.01.16./ ikt. sz.
kérelmének megfelelıen, az N K Alapprogram – Könyvtári dokumentumok köttetése pályázathoz, a
korábban meghatározott 170 e Ft összegő saját forrást biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

2/3.  Az  519/2006./XI.20./sz.  lejárt  határidejő  határozat  végrehajtása:  Elképzelések  a  P.S.
Gimnázium hosszú távú szakmai mőködésérıl.

Szilágyi  Tibor a  Petıfi  Sándor  Gimnázium igazgatója  tájékoztatásként  elmondta,  a  gimnázium
mőködésének hosszú távú elképzelései  során,  figyelembe véve az  iskola  eddigi  hagyományait,
illetve célkitőzéseit, egy 3-as célt vetettek maguk elé és ez próbálták körbe járni. Elsı a beiskolázás,
mint  nagy kör, ahol  továbbra is biztosítani kívánják az iskolának megfelelı  tanulólétszámot.  A
második nagy cél az, hogy a beiskoláz és az érettségi vizsgák közötti idıszakban olyan szolgáltatást
nyújtsanak a diákjaiknak, hogy az iskolában megtalálják céljaikat és ne kényszerüljenek esetleges
az iskola elhagyására.  A harmadik  nagy cél,  hogy a tanulókat  segítsék azoknak a céloknak az
élérésében amit  maguk elé  tőztek az  iskola választáskor.  Mindezt  az  iskola hagyományaira  és
természetesen a változó világ követelményeire épülve szeretnék a jövıben megvalósítani.

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  bizottsága
megtárgyalta  az  elıterjesztést,  az  igazgató  úr  a  feltett  kérdéseikre  megválaszolt,  egyhangúlag
elfogadták az elképzeléseket a gimnázium további sorsáról.  Az anyagot tárgyalásra alkalmasnak
tartották,  véleményük  szerint  mélyebb  dolgokat  nem  korrekt  kérdezni  az  igazgatótól,  hiszen
rövidesen pályázatkiírás történik az álláshelyre. A képviselıtestület az anyag alapján megerısítést
nyerhet abban, hogy a gimnázium maradjon a városé, az elképzelések megvalósíthatók. Nyílván
való, hogy az elképzeléseket a pályázatban majd részletesebben ki lehet dolgozni.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság tagja elmondta,  bizottsága abban
foglalt  állást,  hogy a gimnázium mőködtetését, mint nem kötelezı  feladatot,  felvállalja-e avagy
sem.  A  gimnáziumnak  Mezıberényben  nagyon  régi  hagyománya  van,  1994.  óta  tartozik  az
önkormányzathoz.  Szakmai  és  pénzügyi  szempontból  próbálták a gimnázium jövıjét  vizsgálni,
határozati  javaslattal  is  éltek,  miszerint  a  következı  ülésre  készüljön  a  gimnázium-kollégium
kiadási bevételi tervérıl kimutatás. Mint anyagot,  elfogadták a tájékoztatót, az igazgatói álláshely
megpályázásakor a pályázók biztosan konkrétabban kifejtik elképzeléseiket. 
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Harmati László alpolgármester is kiemelte, az újonnan megalakult testületnek 6 hónapja van arra,
hogy az önként vállalt  feladatokat  vállalásáról  döntsön,  nyilatkozni kell arról,  hogy  átadják a
megyének a gimnáziumot, vagy megtartja továbbra is a város. Látni kell, hogy nem veszteséges a
gimnázium mőködése, a város gyermekei is szép számban idejárnak tanulni. Véleménye szerint
sem  lenne  túl  sportszerő  elvárás  az  igazgató  úrral  szemben,  hogy  pályáztatás  elıtt  ki  kelljen
„teregetnie” elképzeléseit, ezt biztosan leírja majd a vezetıi pályázatában.

/Valentinyi Károly alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévık száma:  16 fı./

Dr. Hantos Katalin jegyzı felhívta figyelmet, ahhoz hogy a vezetıi pályázatot a képviselıtestület
február hónapban kiírja és kellıképpen fel tudjon készülni, hogy augusztustól igazgatója legyen a
gimnáziumnak, célszerő lenne a testületnek abban dönteni, hogy az önként vállalt feladatot, a Petıfi
Sándor Gimnáziumot a továbbiakban is a testület kívánja mőködtetni. Célszerő lenne a tájékoztató
ismeretében ezt a döntést meghozni.

Harmati  László alpolgármester  megjegyezte,  a  polgármester  úr  döntése  is  összecsengene  a
bizottságok véleményével, célszerő lenne a határozatot meghozni e kérdésben. 

Wagner Márton képviselı  is  megerısítette,  hogy a város ragaszkodjon a gimnáziumához, nem
veszteséges ez az intézmény, annak idején a megye a kollégium költségei miatt 47 millió Ft-ot rótt
a városra, akkor úgy döntött az önkormányzat, ha már a költségeket a városnak kell megfizetnie, az
intézmény is legyen a városé. Nem beszélve arról, hogy a múltban már egy gimnáziumot elvettek
Mezıberénytıl.

Harmati  László alpolgármester  a  bizottságok  által  tett  és  az  ülésen  elhangzott  javaslatokat
szavazásra bocsátotta 

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

11/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  519/2006./XI.20./sz.  lejárt  határidejő

határozat végrehajtását, elképzelések a Petıfi Sándor Gimnázium hosszú távú szakmai mőködésérıl
szóló tájékoztatást elfogadja.

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

12/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete kinyilvánítja, hogy önként vállalt feladatként
a  mezıberényi  Petıfi  Sándor  Gimnáziumot  a  jövıben  is  mőködtetni  akarja  és  vállalja  annak
fenntartását.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.



6

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

13/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a
gimnázium igazgatói álláshelyre a vezetıi pályázat kiírását készítse el, azt terjessze be a következı,
februári testületi ülésre.
Felelıs: Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: februári testületi ülés

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

14/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felkéri  a  gimnázium igazgatóját,  hogy  a
gimnázium-kollégium  kiadási,  bevételi  tervérıl  készítsen  kimutatást  a  februári  testületi  ülésre.
Készüljön   a  konyha  kiadási-bevételi  tervérıl  kimutatás,  illetve  annak  kimutatása,  hogy
amennyiben  a  konyhai  feladat  leválasztásra  kerülne, miképp  alakulna  a  gimnázium 2007.  évi
költségvetése.
Felelıs: Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: Februári testületi, ill. PGBiz. ülés

2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl.

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

15/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  az  átruházott  hatáskörben  hozott
döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta.

3./ napirend

Tárgy: Önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció 

Harmati László alpolgármester ismertette néhány szóban az írásos anyagot a lakosság tájékoztatása
érdekében. Az anyag összeállításával nem az volt a cél, hogy az önkormányzat ingatlan eladásokkal
pótolja a költségvetés hiányát, de vannak olyan ingatlanok, amelyeknek már semmilyen funkciójuk
nincs, vagy üres telekrıl van szó, vagy éppen vállalkozás tudna hasznos tevékenységet folytatni, ha
megvásárol  egy ingatlant  vagy telket. A város vagyona 8 év alatt  mintegy ötszörösére nıtt. Az
értékesítésre javasolt  ingatlanokat jelenlegi  funkciójuk alapján három csoportba sorolta. Az üres
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építési telkek fel vannak sorolva. 
165  lakóingatlana  van   az  önkormányzatnak.  Megfogalmazódott  már  korábban,  hogy  a
korszerőtlenebb, városban szétszórtan elhelyezkedı  ingatlanokat jó lenne eladni, mert ezeknek a
fajlagos  fenntartási  költsége  jóval  magasabb  mint  egy  tömbháznak  a  fenntartási  költsége.  Az
értékesítésbıl  befolyt  összeget lakásépítésre lehetne fordítani  A bérlakás építés program le van
állítva,  pedig közel  100-an állnak sorba a Közszolgáltató Intézménynél  bérlakásra várva.  Ez is
indokolja, hogy lakásoktól nem  szabad megválnia az önkormányzatnak. Ennek ellenére a Puskin u.
9-11.  szám  alatti  ingatlan  értékesítését  megfontolásra  ajánlotta.  Ez  az  ingatlan  Mezıberény
központjától 100 m-re található. Az ingatlan   állapota, a benne levı lakások komfortfokozata, az
udvar  és  környezete  milyensége  nagyon  rontja  a  városképet.  Az  ingatlanra  a  földgáz  és
szennyvízcsatorna nincs bekötve, víz sem mindegyik lakásban van. Az értékesítést gátolja, hogy az
épületben levı 7 lakásból 6 lakásban jelenleg is laknak. Így az ott élık elhelyezésérıl az értékesítés
elıtt  gondoskodni  kell.  Vállalkozásoknak   5  telek  /A  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  ülésén  a
Magyar Raktár felvételét javasolták/ lehetne alkalmas építési, termelı üzemnek. 
A legproblematikusabb kérdéskör, hogy mi legyen az üresen álló önkormányzati ingatlanok  sorsa.
A gyermeklétszám csökkenése miatt kellett megszüntetni a Liget tér 5. szám alatti óvodát (itt a
Pedagógiai  Szakszolgálat  kapott  helyet).  Emiatt  nem folyik  nevelés  a Luther  u.  7.  szám alatti
épületben sem (ezt az épületet tartós használatra a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesületnek adta át a
képviselıtestület).  Szintén ez az oka annak, hogy sem a Martinovics utca 25. szám alatti, sem a
Deák F. utca 5-7. szám alatti épületben nem folyik oktatás.  Öreg István igazgató úrral folytatott
konzultáció során elhangzott, hogy az integrált oktatás miatt a speciális tagozatnak helyet adó Deák
F. utca 1. szám alatt lévı épület is két éven belül kiürül. A három iskolaépület közül az üresen álló
Martinovics utcai épület van a legjobb állapotban. Ez az épület a legkisebb ráfordítással hozható
„üzemkész” állapotba (négy tanterem).  Messze a legrosszabb állapotban a Deák F. u. 5-7. szám
alatti ingatlan van. Véleménye szerint erre az épületre kár költeni és funkciója sem ismert.  Öreg
István igazgató úr elmondása, véleménye alapján a Deák F. u. 1. sz. alatti speciális tagozat akár a
2007-2008. tanévkezdésre át tudna költözni a Martinovics u. 25. szám alá. Ez esetben a Deák F. u.
1. sz. alatti épület funkciója nem ismert. 
A kastély épületében található a muzeális győjtemény. Sikeres pályázat esetén fel lehet újítani az
épületet,  abban az  esetben  a  Hısök  úti  szárnyban  helyet  kaphatna  a  zeneiskola.  Méltó  helyre
kerülne és akkor a kastély egy kulturális központtá válhatna.
A zeneiskola esetleges elköltözése után a Piknik Park további funkcióját  kellene megtalálni,  de
beleillik a Sporttelep- Liget- Kálmán-fürdı szabadidıs tengelybe. a Piknik Park, Kálmán-fürdıvel
történı összeépítésérıl sem szabad lemondani.
A Békési út 17. sz. alatti ingatlan állapota jó, de az épület tagolt, szabálytalan belsı tere miatt nehéz
megfelelı funkciót találni neki (lakások kialakítása aránytalanul magas költséggel járna). Mivel a
Tavasz  utca  3.  szám  alatti  udvart  már  úgy  is  a  Közszolgáltató  Intézmény  használja,  a
legkézenfekvıbb lenne, ha az intézmény visszaköltözne a Békési út 17. szám alá. Ebben az esetben
viszont kiürülne a Békési út 3. szám alatti új épület, aminek könnyebb lenne optimálisabb funkciót
találni.  Az  emeleten  lakásokat  lehetne  kialakítani, a  földszint  pedig  kiadható  lenne  (irodának,
esetleg pénzintézetnek).
Természetesen továbbra is evidenciában kell tartani a Boldisháti telkek értékesítését (275 telek).
Amíg a vásárlás „fel nem pörög” –mondjuk egy évig- megfontolandó lenne egy kissé nyomottabb
árban gondolkodni.
Kérte a testülettıl a koncepció elfogadását, konkrétabb elképzelések, döntések a március hónapban
elıterjesztett gazdasági programban fognak szerepelni.
Véleménye szerint az ingatlan értékesítésekbıl  a költségvetésben szereplı  5 millió Ft bevételt  a
kimutatás alapján 25 millió Ft-ra meg lehetne emelni.  Ezzel is papíron már csökkentve lenne a
költségvetési hiányt, amelyek a leírtak szerint az eladásokkal realizálódhatnak is.
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T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  ismertette,  bizottsága  a
koncepciót  elfogadásra javasolja a képviselı-testület részére.  A bizottság ülésen egy-két szóbeli
kiegészítés történt. Jónak tartotta, hogy ilyen koncepciót lehetett megvitatni. A legdrágább ingatlan
az  ami  nem  termel,  nem  használják,  gazosodik,  nyírni  kell  a  füvet,  vagy  éppen  az  elmaradt
beruházás miatt adóbevételtıl, vagy éppen munkahelytıl esik el a város, vagy éppen egy-két család
nem tud letelepedni, mert nem talál lakóingatlant. Nem lehet az célja egy városnak, hogy a fiatalok
ne tudjanak letelepedni vagy a településen  maradni. Mezıberényben elég sok felújítandó ingatlan
van.  Az  önkormányzatnak  nem sok  üres  telke  van,  és  nem is  kimondottan  frekventált  helyen
vannak, talán a Tó utca elıbb utóbb felértékelıdik. Az is tény, hogy a város rendezési tervében túl
nagy  terjeszkedést  nem  engednek  a  hivatalok,  a  jövıben  egyedül  az  Ókert  jelenthetné  a
terjeszkedést, bár az jelenleg még közmővekkel nem teljesen ellátott. De, ha az elkerülı út megépül,
a hiányzó közmővek kiépülnek, az ott  lévı  telkek, ingatlanok, szántóföldek többet fognak érni.
Belvíz  szempontjából  az  Ókert  a  legjobb  ingatlanegyüttes  Mezıberényben.  Tájékoztatásként
elmondta, éppen Mezıberény,  azért  mert 1 m-rel  magasabban van mint az országosan engedett
tengerszint  magasság,  kiesik  a  belvíztámogatásból.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  településnek  saját
forrásból, vagy hitelbıl kell megvalósítani a még szükséges belvízelvezetést. 
Az önkormányzati intézmények által használt ingatlanok közül van néhány amit leadtak; van olyan
amit jó lenne ha átvennének, mert modernebb, újabb és talán kevesebb költséggel mőködtethetı;
van olyan amit nem szabad felújítani, el kell adni. Az eladás rövid távon segítheti a költségvetést,
hosszútávon pedig az oda betelepülı vállalkozások segíthetik a mezıberényiek és az önkormányzat
életét.  A  Piknik  Park  és  a  Kálmán-fürdı  lehetıségeirıl  elhangzott,  hogy  be  kellene  engedni
magántıkét  szolgáltatás  címmel,  éttermet,  büfét  kellene  építeni.  Nagyon  fontos  lenne  tovább
folytatni a strand fejlesztését. A Városi Közszolgáltató Intézménynél  szóba került  egy telephely
csere  /irodát  érint/,  az  üresen  maradó  épület  hasznosításra  kerülhetne.  A  kastélyba
intézmény /zeneiskola/ átköltöztetés jó lenne, funkciót kapna egy központi ingatlan, a gimnázium
igazgatója jelezte szóban, hogy hamarosan új tanteremre lesz szüksége. A  felújított  ligetet kell
majd tartalommal megtölteni.  A szóbeli  kiegészítésekkel  együtt  megköszönte az alpolgármester
munkáját, elfogadásra javasolta a koncepciót.

Harmati László alpolgármester kifejtette, a stranddal kapcsolatban  a bizottsági ülésen merült fel,
hogy  lehetne a  szolgáltatás  színvonalát  növelni,  ne csak  egy  vendéglátó,  kereskedelmi  egység
legyen.  Felvetıdött,  hogy  a  strandból  tartós  használatba  lehetne  adni  bizonyos  részt  a  kerítés
mellett, üzletsor tudna épülni, a strandolók  igényét teljesebben ki lehessen elégíteni. 

Több hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester kérte a koncepció elfogadását.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

16/2006./I.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az önkormányzati ingatlanok hasznosítására
vonatkozó koncepciót, elképzeléseket elfogadta. 
 

/Cservenák Pál Miklós polgármester megérkezett az ülésre, jelenlévık száma: 17 fı./
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Cservenák Pál Miklós polgármester átvette az ülés vezetését. Köszöntötte a megjelenteket Kábel
TV  nézıi.  Elnézést  kért  a  távolmaradásért,  de  egy  fontos  közgyőlésen  kellet  részt  vennie
Gyomaendrıdön. Az ez évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos problémákat beszélték meg, pályázati
anyag került napirendre. A következı testületi ülésen a testület elıtt is részletesebben beszámol a
fejleményekrıl.

4./ napirend

Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletét megalapozó tervezet. 

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta az
elıterjesztést. Ott kifejtette abbeli szándékát,hogy nagyon szeretné, ha olyan költségvetést sikerülne
elfogadni amelyben nem szerepel hitelfelvétel. Véleménye szerint hitelt csak termelı beruházásokra
lehet felvenni. A megalapozó intézkedéseket vitára bocsátotta.

T.Wagner Márton képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja elmondta, a decemberi üléshez
képest nagyon sokat javult a költségvetés.  Természetesen ezért meg kellett  hozni néhány nehéz
döntést (adóemelés, térítésdíj emelés). Több információ van arról is, hogy az állami támogatások
hogyan  érkeznek  Mezıberény városába (lakosság arányosan,  intézményeknél létszámarányosan,
stb.)  Felolvasta  a  3.  sz.  tájékoztató  kimutatást,  intézményi  ellátások  egyenlegét,  ahol  a  város
szaldója  nulla.  Számolni  kellett  energia  áremeléssel,  ezen  hiány  szám  30  millió  Ft-tal  lett
megemelve, A Szabó Á. utcai kerékpárút építési pályázaton  nem nyert az önkormányzat, 40 millió
Ft önerı megmaradt, így a jelenlegi szaldó -75.317.000 Ft. 

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetıje a bevételi és kiadási elıirányzatok
módosulása, kiadási többlet változásáról készített táblázatot ismertette, kimutatva, hogy még 28.082
eFt-tal nem ér össze a költségvetés.

Cservenák Pál Miklós polgármester megemlítette, hogy a Szabó Á. utcai kerékpár utat a kimutatott
fajlagos  költségek  mellett  nem lehet  kerékpárútra  pénzeszközt  nyerni.   Majd  át  kell  gondolni,
milyen feltételekkel lehet megcsinálni, a tartalomból biztos, hogy engedni kell. A költségvetésnél az
a cél,  hogy null  szaldós legyen,  már nem reménytelen a helyzet.  Kérte a képviselıket,  hogy a
februári testületi ülésig további jobbító szándékú észrevételeket tegyenek.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  közölte,  a  bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést a részletes kimutatásokban szerepelı elıirányzatokkal, az elhangzott
szóbeli  elıirányzatokkal  egyetért,  a  költségvetés  tervezetet  a testületnek  megtárgyalásra  ajánlja.
Tájékoztatásként ismertette, hogy 2,6 milliárd Ft a város költségvetésének összesenje, a következı

ülésre lesz meg a pontos nagyságrend, a pontos bevételek és kiadások egyenlege.

Valentinyi Károly alpolgármester az önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció
tárgyalása kapcsán megjegyezte, hogy  az ingatlan értékesítésre beállított 5 millió Ft-ot talán 10-15
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millió Ft-ra lehetne módosítani, tovább faragva ezzel a 28 millió Ft–os hiányt.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  véleménye  szerint  egyenlıre  más  területeken  próbáljon
megoldást  keresni  a  testület  a  null  szaldós  költségvetés  kialakítása  érdekében.  A  beállított
tartalék /15 millió Ft/ még mindig elég kevés. Ebben a költségvetésben fejlesztés abszolút nincs,
kivéve  azokat  a  fejlesztéseket,  amik  áthúzódók.  A  fejlesztési  forrásoknak  a  saját  erejét  a
költségvetés alakulásától függıen kell majd összeszedni. 

Harmati László alpolgármester megerısítette, hogy az ingatlan eladásból biztos, hogy lehet még
bevételt találni, de tényleg nem magas  a 15 millió Ft-os tartalék alap megállapítása, még akkor sem
ha hozzávesszük a 20 millió Ft-os pályázati saját forrás alapot is. A testület önként vállalt feladatot
is  magára  vállalt  azzal,  hogy  a  liget  és  a  Medvefejes  tó  környéke  rendbe  lett  téve,  azok
karbantartása is költségként fog jelentkezni. Annak örült, hogy a játszótér felújításárára biztosítva
lett az elıirányzat, jó lenne megvalósítani. Véleménye szerint az intézményektıl lehetne még egy
kis  „együttgondolkodást”  elvárni,  hátha  még  az  is  5-10  millió  Ft-ot  jelenthetne,  és  az
ingatlaneladásból származó bevételt is reálisan 20 millió Ft-tal lehetne tervezni. 

Cservenák Pál Miklós polgármester az ingatlanbevételek megemelését  elodázná, a megüresedett
ingatlanok állapota miatt az eladásukra „vérmes” reményeket ne főzzön a testület. 

Valentinyi  Károly alpolgármester  kifejtette,  nem  lehet  még  tudni,  hogy  a  mővészeti  iskolák
normatívája miként fog alakulni,  bizonytalan a sorsa, hogy milyen  finanszírozást  fog élvezni a
szeptemberi  tanévtıl.  Véleménye  szerint  az  intézményhálózatnál  most  már  olyan  nagyon  nagy
tartalékok nem lehetnek, nem vitatva azt, hogy vannak önként vállalt feladatok, de akkor azt is
hosszabb távon kellene átgondolni, legalábbis azokat, amelyeknek költségvonzata van és támogatást
igényel  az önkormányzat részérıl.  Ingatlanértékesítésnél nem csak lakóépületek vannak, hanem
viszonylag elég értékes telekrész után is vannak érdeklıdık, innen származhat bevétel.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kiemelte,  hogy  a  költségvetés  alakulásában,  hiány
csökkentésében  nagy  szerepe  van  Kovács  Edina  (Városi  Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálat)
intézményvezetı  és Dr.  Hantos Katalin jegyzı  munkájának,  akik a kistérségi  együttmőködéssel
kapcsolatos  szociális  feladatoknak  a  lerendezésével normatíva  többletet  tudtak  hozni  a  város
részére. A Békési Kistérségben a többi település  is példát vehetne tılük. 

Csávás István képviselı véleménye szerint költségvetési hiányt csökkenthetné még  intézmények
átcsoportosítása,  energia  gazdálkodás,  ingatlan  hasznosítás,  kistérségi  együttmőködés  nem csak
szociális  területen.  Konkrét  gondolatai  is  lesznek  a  következı  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság
ülésére.

Cservenák Pál Miklós polgármester elıadta, hogy  kistérségi szinten az oktatás területén döntéseket
kell  majd  hozni  a  településeknek.  A  jelenlegi  szabályozók  szerint  kistelepülések  kénytelenek
lesznek  felsı  tagozatos  diákjaikat  valamelyik  városba  bevinni.  Február  10-ig  ha  nem  jelzik
hovatartozásukat  az  érintett  kistelepülések,  ezt  Mezıberény  nem fogja  erıltetni,  a  költségvetés
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enélkül lesz összeállítva. Minden területen igyekszik az önkormányzat társulási formában mőködni,
de nem szabad bármi áron felvállalni. Pl. Kamut-Murony iskolák esetében fajlagosan lényegesen
magasabb a pedagóguslétszám mint ahány iskolás gyerek van, ezt így nem szabad átvenni, ott elıbb
rendezzék  le  a  létszámkérdést,  mert  kb.  fele  pedagóguslétszámot  tudna  alkalmazni  a
Mezıberényben mőködı kistérségi iskola. 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a február havi döntéshozatal érdekében megkérte
a polgármesteri  hivatal  pénzügyi  irodáját,  hogy további  „csiszolásokkal”  javítsa a költségvetési
pozíciókat.

5./ napirend

Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.  

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy Csávás István képviselı írásban leadta részére
kérdéseit.
– A Dél-alföldi Ivóvízjavító Konzorcium taggyőlésével kapcsolatos az elsı kérdése a képviselı

úrnak. Az Ivóvíz-minıségjavító Program elnöke Orosháza alpolgármestere volt, a választások
eredményeként ı nem került be a testületbe, éppen ezért másik alpolgármester lett javasolva. Az
ülés azért volt eredménytelen, mert nem volt jelen a megfelelı  létszámmal a tagság és nem
kötötték ki, hogy független a létszámtól, fél óra elteltével megismételhetı  a szavazás. Azóta
alapszabály  módosítás  történt,  így  legközelebb  már  eredményes  lehet  a  szavazás.
Kérdése továbbá, hogy mi a garancia a késıbbi zökkenımentes munkához? Garanciát az jelent
majd, hogy lesz elnök és mőködni fog konzorcium. Személye az Ívóvíz-minıségjavító Program
Projekt Ellenırzı Bizottság tagja, amely a múlt héten Szegeden ülésezett. Fı célkitőzésük, hogy
azok a települések, amelyek a Kormányrendelet alapján besorolhatóak az ívóvíz-minıségjavító
programba, és nem vesznek részt benne /bizonyos anyagi kötelezettséggel jár/, azoknak majd a
vizet szolgáltató ne azon az áron szolgáltassa vizet mint a tagoknak, mert az nem lehet cél, hogy
települések elınyhöz jussanak mások rovására.

– A Kálmán-fürdı  gyógyvízzé  minısítése  hol  tart?  A  Kálmán-fürdıben  a  gyerek  és  a  nagy
medence vízforgató berendezéssel  van ellátva.  Január 1-jétıl  vagy vízforgató berendezéssel
rendelkezı medencék vagy gyógyvízzé minısített vízzel feltöltött medencék mőködtethetık. A
fürdıben lévı „öregek” medencéjének vize tulajdonképpen a mőszaki munkarészek miatt nem
lett gyógyvízzé minısítve,a budapesti ÁNTSZ határidı hosszabbítást kért, várva  Musitz László
részérıl a mőszaki részek leadását ahhoz, hogy a gyógyvízzé minısítés megtörténjen.

– Kastély rendbehozatalánál mi a tervezés fı irányvonala? 

Valentinyi  Károly alpolgármester  tájékoztatásként  ismertette,  hogy  a kastély  felújítását  célzó
megbeszélésen jelen volt a PAKSI-TEAM képviselıje, vezetı tervezıje, illetve Széphegyi László a
Mőemlékvédelmi Felügyelıség Dél-alföldi Régiójának vezetıje. Az egyeztetı  tárgyalás abba az
irányba  ment  el,  hogy  a  Mőemlékvédelmi  törvény  alapján  semmilyen  bontási  munka  nem
engedélyezhetı, ebbıl  adódóan a Hısök útja felıli szárnyat is az elıírásoknak megfelelıen több
lépcsıs helyreállítási technikával  kell rekonstrukcióba helyezni.  Elıször a sót kell eltávolítani a
téglából, majd után különbözı vegyi  úton a téglákat be kell védeni, majd erre kerül egy lélegzı
vakolat. Szeretnék hogyha az eredeti állapotba történne a helyreállítás és ebben azt az álláspontot
képviselte Széphegyi  úr, hogy a gyulai  levéltárnál  kellene érdeklıdni, hogy nincs-e meg a régi
kastély homlokzati  terve.  Ugyanis  úgy tőnik,  hogy a Hısök útja felıl  bizonyos  beavatkozások
történtek, az eredeti homlokzat torzult a 60-70-es években. A munka következı lépése, hogy ki kell
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egészíteni a most elkezdıdı tetıszerkezet helyreállítását, a pince is feltárásra, felújításra kerül. A
régi  Szınyegszövı  felıli  oldalon  lebontásra  került  a  rossz  állapotban  lévı  kocsiszín  vagy
istállórész, és az eredeti elképzelések szerint a zeneiskola kerülne itt elhelyezésre. Ez azt jelentené,
hogy a meglévı  szárnyat  a víztorony felé tovább kell  építeni  annak megfelelıen,  hogy milyen
igényei  vannak  a  zeneiskolának.  Ugyanakkor  a  volt  tornaterem  a  bemutató  illetve  a  zenekari
gyakorló térre alkalmas lenne. A kastély parkja -ami régen a ligetet és a mai Kölcsey lakótelepe
teljes  egészében  magába  foglalta-  lezárásra  került  a  víztorony  elıtt  egy  betonkerítéssel,  így  a
meglévı  nagyon szők park szintén helyreállításra kerülne egy díszpark kialakítása során. Bizonyos
régi  elemeket  megpróbálnak  a  tervezık  figyelembe venni,  annak  idején  egy  víztorony  és  egy
gólyaház is létezett a parkban, megvizsgálják milyen szinten lehetne helyreállítani. Felvetıdött az,
hogy a játszótér felé kinyitásra kerüljön a kerítés és valamilyen szinten a játszótér is bevonásra
kerüljön  ebbe  a  rekonstrukciós  munkába.  Széphegyi  László  úr  azt  mondta,  hogy  ez  nem
megoldható, mert ez nem mőemlékvédelmi feladat, a zárt kertbe játszótér nem kerülhet kialakításra,
illetve  nem lehet  megnyitni  a  jelenleg  meglévı  kastély  szők udvarát.  a  PAKSI-TEAM vezetı
tervezıjével úgy váltak el, hogy árajánlatot fog az önkormányzat részére eljuttatni, hogy mibe fog
kerülni ez a tervezıi munka. Nyilvánvaló, hogy szaktervezık is bevonásra kerülnek, itt elsısorban a
falszigetelésre, illetve a kastély parknak a tervezésére  helyezték a hangsúlyt. A testület majd az
árajánlat ismeretében tud érdemi döntést hozni ennek a programnak a kapcsán. Fontosnak tartotta,
hogy  a  város  közepén  található  kastély  rekonstrukciója  megvalósuljon,  mert  mindenképpen
városképi  jelentıségő  az ingatlan,  ez annál  inkább is fontos,  mert  ha sikerül  az elképzeléseket
megvalósítani -pályázaton forrásokat szerezni hozzá-, akkor a zeneiskola is megfelelı elhelyezést
nyerne. A zeneiskola átköltözésével a Piknik Park hasznosítása is elıtérbe kerülhet.

Cservenák Pál Miklós polgármester folytatta a válaszadást.
-  A  városházi  iratselejtezés  kapcsán  képviselı  úr  kérdése,  hogy  a  képviselık  iratanyagai  is

bevonhatóak-e a selejtezésbe?

Dr. Hantos Katalin jegyzı válaszként elmondta, az Országos Levéltár bízta meg a Békés Megyei
Levéltárat  azzal,  hogy  meghatározott  idıközönként  a  felgyülemlett  iratokat  vizsgálja  át,  illetve
vigyék el a levéltárba. Ennek a végrehajtására kerül sor, egyidejőleg elszállítják a tanácsrendszernek
a nullás iratait a megyei levéltárba és ezzel egyidejőleg a meghatározott idıszakonként selejtezendı
iratok  megsemmisítése  történik.  Ebbe  nem  fér  bele  a képviselık   testületi  anyagainak
megsemmisítése, de minden választás után, amikor a választási iratok megsemmisítése történik, a
képviselık behozhatják irataikat.

Cservenák Pál Miklós polgármester a következı kérdésre tért rá.
– A Vízmővek Rt.-nél az alapdíj új rendezési módja miként alakul? Mivel az Alkotmány Bíróság

alkotmányellenesnek  minısítette az  alapdíj  bevezetését.  Az  alapdíj  összege  kiesne a  Békés
Megyei  Vízmőveknek a költségvetésébıl  akkor akár be is zárhatja a „kaput”, mert mőködni
nem tudna. A lényeg az, hogy akkor az alapdíj konstrukciót át kell a rendes vízdíj közé sorolni.
Májusban lesz egy újabb közgyőlés akkor kerül napirendre a kérdés, mivel a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal 1 év haladékot adott az önkormányzatoknak az alkotmány ellenes döntés
megszüntetésére. Senki ne számoljon arra, hogy a fizetendı összeg kevesebb lesz, csak nem
alapdíjként, hanem vízdíjként fizettetik meg.

– Felhívta  képviselı  úr  a  figyelmet,  hogy  a  Városi  Könyvtár  épületén  2006.  évben  történt
cserépátrakás, és már most újra hull a cserép a tetırıl. Válaszként elmondta, a Polgármesteri
Hivatal Mőszaki Irodája meg fogja keresni a kivitelezıt a hiba kijavítása érdekében.
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Pallagi Mária könyvtáros, a Városi Könyvtár megbízott vezetıje tájékoztatásként elıadta, hogy a
mai napon megtörtént ennek a mőszaki hibának a korrigálása. A múlt heti szeles idı tényleg jó
néhány cserepet levitt a tetırıl, elsısorban kúpcserepeket. Abban a szeles idıben a kivitelezı nem
vállalta a helyreigazítást, de ma délelıtt megoldották a problémát.

Csávás István képviselı megköszönte a válaszadásokat.

T.Wagner Márton képviselı gratulált a 100 évet betöltött születésnapos mezıberényi lakosoknak,
szép esemény, hogy most már Mezıberénynek három 100 éven felüli idıs embere van. Tájékoztatás
kért arról, hogy Mezıberény miért nem pályázhat csapadékvíz-elvezetési kivitelezésre. 

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, a felvetett kérdésrıl nyilatkozott  a
Hír TV és a Regionális  TV 1.  riportereinek is.  Tudniillik,  korábban ha valaki  belvíz  miatt  két
alkalommal a vis major keretbıl támogatást kapott, annak automatikusan támogatni kellett a címzett
támogatási  pályázatát.  Ezt a rendelkezést  teljes egészében eltörölték, ehelyett  hoztak egy olyat,
miszerint azok a városok támogathatók Békés, Szolnok és Csongrád megyében ahol a tengerszint
feletti magasság 85 m alatt van. Mezıberény 86 m magasan van. Reménykedni abban lehet, hogy a
költségvetési törvénymellékletének ezt a részét módosítják, vagy az Alkotmánybíróság korrigálni
kéri ezt a téves döntést.

Halász  Ferenc képviselı  a  Csárdavölgyi-csatorna  kiépítésével  kapcsolatos  tájékoztatást  kérte
bıvebben kifejteni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  Gyulán  tartott  értekezésen  azoknak  a
településeknek  a  polgármesterei,  nagyobb  gazdálkodói  jelentek  meg,  akik  érintve  vannak  a
Csárdavölgyi-csatorna  területével.  A  Csárdavölgyi-csatorna  Hunyától  Kamutig  terjed  és  érinti
Mezıberény közigazgatási területének a déli részét. A csatorna kiépítése érdekében pályázathoz a
Békés  Planum  Kft.  készít  tervet.,  amelyet  a  Gyulai  Körösi  Vízgazdálkodási  Társulat  kíván
benyújtani, természetesen az érintett településeknek anyagi támogatást ehhez kell majd adniuk. A
csatorna  kiépítésével  megoldódna  a  Szarvasi  úttól  délre  esı  területeknél  az  utóbbi  években
jelentkezı pangó vizek levezetése.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.

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

17/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.
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6./ napirend 

Tárgy: Bejelentések

6/1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  ismertette a rendelet-tervezetet.  Módosította a Parlament a Szociális
törvényt,  valamint  ennek  végrehajtási  rendelkezését,  hatáskörökben  történtek  változások.  Több
olyan  hatáskör  ami  eddig  a  képviselı-testület  illetve  polgármesteré  volt  átkerült  a  jegyzıi
hatáskörbe, és ennek következtében módosítani kellett a helyi rendeletet is. Továbbá a rendeletben
indokolt  volt  szabályozni,  hogy  ki  az  aki  a  Szociális  törvény  szerint  méltányossági
közgyógyellátásban részesül, valamint maga a Szociális törvény módosította a munkanélküliekkel
kapcsolatos eljárási szabályokat, rendezni kellett a rendeletben azt, hogy az a személy aki munka
nélküliként visszakerül a rendszerbe, mely esetben kap csökkentett összegő támogatást. A Szociális;
valamint Ügyrendi Bizottságok tárgyalták a tervezetet, azt elfogadásra ajánlották. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  13§.(1)  bek.-ben  kérte  a  Szociális  törvény  szövegét
alkalmazni, mivel a „részesíthetı” szó félreértelmezhetı, számára az azt jelenti, hogy nem kötelezı

közgyógyellátást  biztosítani.  A 13. § (1)  bek.  szövege helyesen:  „A Szt.  50.§ (3) bek.  alapján
közgyógyellátásra jogosult az a személy, ...” A rendelet megalkotását az ismertetett módosítással
bocsátotta szavazásra.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
1/2007.(I.23.) MÖK sz. rendelete 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

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

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Megkérte a jegyzınıt, a
helyi újságban teljes körő tájékoztatás jelenjen meg a lakosság tájékoztatása érdekében arról, hogy
kik jogosultak a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra.

6/2.  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  helyi  rendszerérıl  szóló,  többször
módosított rendelet módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy szintén a Szociális törvény módosítása tette indokolttá a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló  rendelet módosítását is.
Új  alapokra  helyezte  a  törvény  a  szociális  ellátásokat,  és  ezzel  egyidejőleg  a  normatív
támogatásokat is. A törvény megfogalmaz egy rászorultsági rendszert, rendelkezéseibıl az derül ki,
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hogy a jövıben a rászorultság lesz az a mérce amit elsıdlegesen támogatni kíván a Parlament, az
önkormányzatokat is arra ösztönözve, hogy a rászorultak részére biztosítsanak támogatást. Maga a
rendelet  több területen módosulásra szorult.  Az egyik  az ételnek a házhoz szállítása ami eddig
díjtalan volt, a jövıben 30 Ft-ot fizetni kell szállításonkánt. Ezenkívül módosítani kellett a házi
segítségnyújtás, a jelzırendszeres segítségnyújtás, a támogatószolgálat, valamint az étkezési térítési
díjakat. A házi segítségnyújtás, a szociálisan rászorultak esetében a térítési díj mértéke csökken, a
nem szociálisan  igénybevevık  esetében  pedig  növekszik  a  térítési  díj  mértéke  a Szociális  és
Egészségügyi  Bizottság javaslata alapján.  A jelzırendszeres segítségnyújtás  eddig térítésmentes
volt, ezt a szociálisan rászorultak továbbra is térítésmentesen veszik igénybe, a szociálisan nem
rászorultak esetében pedig a térítési díj összege 2000 Ft/hó. A támogatószolgálatnál a szociálisan
rászorultak esetében a kilométer díj70 Ft/km/fı, a munkaórára vetített gondozási díj térítésmentes.
A  szociálisan  nem  rászorultak  esetében  a  a  kilométerdíj  124  Ft/km/fı,  a  munkaórára  vetített
gondozási  díj  900 Ft-ra emelkedik.  Az étkezési  térítési díj  is változik,  a nem szociális étkezık
esetében, ha a gimnáziumtól veszik igénybe a támogatást, az egész napi étkezési díj 1100 Ft, ebéd
díja 500 Ft.  A nem szociálisan rászorulók étkezési díja,  amennyiben más szolgáltatónál  veszik
igénybe,  a mindenkori  beszerzési árral  egyezik meg. Az ismertetett  rendelkezések február  1-tıl
lépnek életbe, illetve az újonnan belépıkre kell alkalmazni.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kiegészítésként elmondta,
bizottsága  úgy  foglalt  állást,  hogy  a  támogató  szolgálatnál  a  a  kilométer  díjak  Ft/km/fı-ben
legyenek megállapítani, ezt így kéri korrigálni. A rendelet megalkotását javasolta.

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

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2007.(I.23.) MÖK számú rendelete 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló többször módosított
8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./

6/3. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat jelentése az önként vállalt feladatok 2007. évi
várható kiadásainak és bevételeinek alakulásáról.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetıje ismertette az intézmény által
készített kimutatását. Részletesen le lett vezetve, hogy milyen kiadási és bevételi elemek vannak,
lényege, hogy a  kiadási többlettel meg kell pótolni az önkormányzatnak a befolyó bevételeket.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elnöke  elmondta,  bizottsága
megtárgyalta a kimutatást. Az önként vállalt feladatokra nem is feltétlen van állami támogatás, helyi
adóból és helyi bevételbıl lehet finanszírozni. A beszámolót elfogadták és egyetértettek a Szociális
és Egészségügyi Bizottság javaslatával abban, hogy a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
nem kötelezı önkormányzati feladatainak ellátása továbbra is a helyi önkormányzati fenntartásban
maradjanak.



16

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a jelentés tudomásul vételét, megerısítette, hogy az
önkormányzat magára vállalja, az elızıekhez hasonlóan viszi tovább a kimutatott önként vállalt
feladatokat, a költségvetés ennek megfelelıen lesz összeállítva.

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

18/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Város Humánsegítı és Szociális Szolgálat
tájékoztatóját -jelentés az önként vállalt feladatok 2007. évi várható kiadásainak és bevételeinek
alakulásáról- tudomásul veszi. A képviselı-testület egyetért azzal, hogy az intézmény nem kötelezı
önkormányzati feladatainak ellátása továbbra is  a helyi önkormányzati fenntartásban maradjon
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

6/4. Münsingen testvérvárosi meghívása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az elıterjesztést,
határozati  javaslatukat.  A  kiutazás  tervének  elkészítését  a  javaslat  szerint  magukra  vállalnák,
elızetes felmérést próbálnak tenni az irányba, hogy a kiutazás mennyibe kerülne, árajánlatot kérnek
vállalkozóktól, utána járnak melyik mővészeti csoportok vállalnák az utat, hány fıvel és mekkora
önrészt  tudnának felvállalni.  A munkálatokba befolyik  a mővelıdési  központ  vezetıje  Szőcsné
Sziklai  Éva a maga tapasztalatával.  Február  7-én rendkívüli  bizottsági  ülést  tartanak,  ahol  már
pontosan elı tudják tárni  az anyagi és létszámbeli kereteket. A bizottsági ülésre szeretettel várják a
képviselıket, ott meghoznának olyan döntést, amit a münsingeni polgármester részére megküldene
a város.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  ismertette,  bizottsága  is
megtárgyalta a Münsingenbıl  érkezett, ünnepségre hívó levelet. Mezıberénybıl  várnak bizonyos
kultúrcsoportokat, valószínőleg egy vagy két busszal lehetne menni. Mezıberény Városnak van a
költségvetésében  külkapcsolatok  forrás  néven  egy  összeg,  valószínőleg  ebbıl  lehet  majd
átcsoportosítani, de biztos, hogy kell saját erı is. A  városlakók közül az érdeklıdık korábban is
kiutazhattak ilyen ünnepségekre, önerı bevállalásával meg lehetett pályázni helyet a buszon, ezzel
is  hozzá  lehetett  juttatni  gyerekeket,  fiatalokat,  táncosokat,  népmővészeket,  mazsoretteket,  stb.
ahhoz, hogy részt vehessenek igazi testvérvárosi küldöttségben.  Családi elszállásolásról van szó,
ennek köszönhetıen kialakulhatnak szorosabb kapcsolatok is.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  határozati  javaslatát
szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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19/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  megbízza  Onody  Gyuláné  Oktatási  és
Kulturális  Bizottságot  elnökét  és  Debreczeni  Gábor  bizottsági  tagot  a  münsingeni  delegáció
szervezésének  (idıpont:  július  12-15-ig)  elıkészítésével.  A  delegáció  várható  létszámáról,  a
felmerülı  költségekrıl  a  polgármesterrel  történı  egyeztetés  után  2007.  február  10-ig  írásban
tájékoztassák Mike Münzing münsingeni polgármestert.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Onody Gyuláné O.K.Biz. elnöke
              Debreczeni Gábor O.K. Biz. tag
Határidı: int.azonnal, értesítésre febr. 10.

Csávás  István képviselı  is  megerısített,  hogy  a  családoknál  történı  elhelyezés  kapcsán  baráti
kapcsolatok  tudnak  kialakulni.  Jó  lenne,  ha  viszont meghíváskor  a  mezıberényi  emberek  is
mernének vállalni elszállásolásokat.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint  színvonalban más viszonyok vannak a két
város lakói között. Pár évvel ezelıtt sem merték felvállalni az itteni családok a vendégfogadást,
mert  nem tudták  azt  a  színvonalat  biztosítani  amit  ott  biztosítottak.  Az  Oktatási  és  Kulturális
Bizottság ülésén felvetette,  hogy a testvérvárosi  kapcsolatok terén,  rövid vagy  középtávú terv
készítése elengedhetetlen lesz.

6/5. Fogadóiroda kialakítása az önkormányzat illetékességi területén.

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette  az  írásos  elıterjesztést,  határozati  javaslatot,  melyet
elfogadásra ajánlott.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2007./I.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete hozzájárul a koncesszióról szóló 1991. évi
XVI.  törvény és a szerencsejáték szervezésérıl  szóló 1991. évi  XXXIV.  törvény alapján olyan
tartalmú  nyilvános  pályázat  kiírásához  lóversenyfogadás  és  bukmékeri  fogadás  szervezésére,
melynek keretében lehetıség nyílik fogadóiroda kialakítására Mezıberény területén.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

6/6. Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, a következı testületi ülés idıpontja február 19.
Tárgyalandó  napirend:  1./  Mezıberény  Város  Önkormányzata  2007.  évi  költségvetésének
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elfogadása; 2./ A közmővelıdési intézmények beszámolója; 3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó
Egyesület munkájáról. valamint 4./ napirendként dönteni kell az Óvodai Gondnokság, gimnázium
és  könyvtár  vezetıi  állás  pályáztatásáról  is.  Az  eredeti  munkaterv  szerint  a  Városi  Rendırırs
beszámolóját kellett volna tárgyalni, de a rendırség csak márciusra tud adatokkal szolgálni., ezért
lett felcserélve a közmővelıdési intézmények beszámolójával.

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

  
kmf.

Cservenák Pál Miklós                 Harmati László                   Dr. Hantos Katalin  
                  polgármester                               alpolgármester                            jegyzı

                   Babinszki Szilárd                                                                   Litvai György  
                         képviselı                                                                              képviselı
                       jkv.hitelesítı                                                                        jkv.hitelesítı     


