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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestületének 2007. május 22-én megtartott
ülésérıl.

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

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

Az ülésrıl távol maradt Lestyán Ádám képviselı  /távolmaradásának okát jelezte/    

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 17 fı jelen van.     

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

A  polgármester  javaslatára  a  képviselıtestület  17  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Kovács Lászlóné és Litvai Görgy képviselıket. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak  elfogadását  annyi  módosítással,  hogy  a  testület  az  5.  számú  fınapirendet  -A  Békési
Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata-  nem tárgyalja, valamint  a zárt
ülésen még további bejelentések kerülnek megtárgyalásra.

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

187/2007./V.22./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  488/2006./XI.20./sz.,  489/2006./XI.20./sz.,

504/2006./XI.20./sz.,  91/2007./III.19./sz.,  169/2007./IV.23./sz.,  103/2007./III.19./sz.  lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.

2/2. A Városi oktatási koncepció felülvizsgálata és kiegészítése (286/2004./VII.2./sz.)
2/3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

3./ Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata   
4./ A mezıberényi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata    
5./  A  Békési  Kistérségi  Társulás  közoktatási  intézkedési  tervének  felülvizsgálata  -  levéve

napirendrıl       
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6./ A közoktatási intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata   
7./ Bejelentések

7/1. A kulturális dolgozók hétéves továbbképzési terve
7/2. Részvétel a Közkincs pályázaton
7/3. Közszolgáltató Intézmény liget gondnoki állás létszámigénye
7/4. Közszolgáltató Intézmény liget gondnoki állás bér és járulék igénylése
7/5. Kálmán Fürdı 2007. megnyitása és belépıjegyárak jóváhagyása ( + rendeletalkotás)
7/6. Elıterjesztés közterületi táblák pótlására
7/7.Laposi kerteknél lévı bejárók elnevezése
7/8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
7/9. Egyéb bejelentések

8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása /
8/1.Ajánlattétel  a  mezıberényi  Deák  F.  u.  5-7.  sz.  volt  iskolaépület  bérbevételéhez.

(172/2007./IV.23./sz. hat.)
8/2. Martinovics úti iskola felújítása (175/2007./IV.23./sz. hat.)
8/3. Prémiumévek programban való részvétel
8/4. Mezıberényi Kálmán Fürdı vízkészletjárulék elmaradása
8/5. Javaslattétel a "Békés Megyéért " kitüntetı díjban részesíteni kívánt személyre
8/6. Rácz Lajos és Ráczné Burai Sára Mezıberény, Belencéresi u. 13. sz. alatti lakosok kérelme

kölcsön részbeni elengedése ügyében.
8/7. Pályázat benyújtás az Idısbarát Önkormányzat Díj elnyerésére
8/8.Pályázat bőnmegelızési modellprojekt megvalósítására.
8/9. Bejelentés a Közszolgáltató Intézmény által tett intézkedésekrıl  - Zsibrita Pál Mezıberény,

Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos levelére válasz
8/10.  LEADER  Program  keretében  mőködı  akciócsoportok  számára  egyesületi  forma

létrehozásásának kezdeményezése.
8/11.Közbeszerzési  Bizottság  megbízása  egyszerő  közbeszerzési  eljárás  elıkészítésére  (volt

DÉMÁSZ székház)
8/12. Agrolakt Kft. kérelme az önkormányzat tulajdonában lévı 012/5 hrsz-ú út tulajdonukba

adásáról.
8/13. Egyéb bejelentések

1./ napirend 

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 

Dr. Hantos Katalin jegyzõ a polgármester felkérésére, a nyilvánosság elıtt ismertette a 2007. április
23-i  zárt, valamint a május-i rendkívüli testületi ülésen hozott döntéseket.

Észrevétel nem hangzott el.

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

188/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. április 23-i zárt, valamint a május
10-i rendkívüli testületi ülésen  hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.



3

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

Cservenák Pál Miklós polgármester szóbeli  kiegészítésként ismertette, hogy az elmúlt napokban
értékesítésre került  további  két Boldisháti  telek.  A 083/68 hrsz. 863 m2 1,8 AK értékő  szántó-
mővelési  ágú  földterületet  Kis  Pálné  Mezıberény,  Újtelep  u.  20.  szám  alatti  lakos  kívánja
megvásárolni.  40.000 Ft  foglalót  befizetett  és  további  512320  Ft-ot  egy  évben  belül  fog  még
megfizetni az önkormányzat részére. A 083/48 hrsz. 760 m2 1,59 AK értékő szántó-mővelési ágú
földterületet Machó Róbert Mezıberény, József A. u. 43. szám alatti lakos kívánja megvásárolni.
40.000 Ft  foglalót  befizetett  és további  446404 Ft-ot  egy évben belül  fog még a költségvetési
számlára megfizetni. Megkérdezte, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban a képviselıknek van-e
kérdése?

Harmati  László alpolgármester  beszámolt  arról,  hogy  a  Drogmentes  Magyaroszág  Maraton
felhívásában részt vett  a város.  70-75 mezıberényi  lakos csatlakozott a futáshoz május 18-án a
város belterületén. A fı tömegtámogató a Berényi Gyermekfoci Alapítvány volt, köszönet Kajlik
Péter, Oláh Zsolt és Tóth Olivér tanároknak a szervezésért, valamint az Alföld Túrista Egyesület
támogatását  is  köszönet  illeti.  A  testületi  tagok  közül  még  T.Wagner  Márton  képviselıtársa
csatlakozott a rendezvényhez. A Kossuth téren a szökıkútnál volt egy kis elıadás, Braun Mónika az
egyesület elnöke tartott tájékoztatást a drog káros hatásairól. Jövıre is megszervezik a rendezvényt.
Felhívta a figyelmet egy javításra a kiküldött  anyagban,  a negyedik  bekezdésben a széles sávú
internetnek az összege helyesen 299.990 eFt. 

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Barna Márton képviselıt számoljon be a Karate sport
eredményeirıl.

Barna Márton képviselı  tájékozaásként  elmondta,  hogy Csepelen  rendezték meg a Kick-Boksz
Diákolimpiát, amely egyben európabajnoki válogató  is volt. Szép eredményeket ért el Mezıberény.
Ez után rendezték meg a világkupát, ami lényegében szintén pontszerzı helyet jelentett. Itt Kovács
János kimagasló eredményeket ért el. Sokan vettek részt a rendezvényen, mivel Pekingben olimpiai
sportág mellett bemutató sportág lesz, és majd olimpiai sportágnak fogják választani.

Csávás  István képviselı  érdeklıdött,  hogy  a  DÉMÁSZ  felújítási  munkáinál  -szekrények
lecserélése-  kinél  lehet  majd  jelezni  problémákat,  mert  van  olyan  hely,  ahol  pl.  a
transzformátorszekrény beér a kerékpárútba, balesetveszélyes.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, pont az ilyen helyzetek miatt történik a csere,
tudomása szerint  három helyen  történik  meg a felújítás.  Tájékoztatásként  még elmondta,  hogy
beszélgetés  történt  arról  is,  hogy  a  városházától  a villanyrendırig  a  fı  utcát  meg  kellene  a
légvezetéktıl tisztítani. Amennyiben a DÉMÁSZ elkészíti ilyen irányú elképzelését, a testület elé
lesz terjesztve.

Csávás István képviselı a postán való sorban állás áldatlan állapotával kapcsolatban elmondta, hogy
ez a reggeli  órákra jellemzı,  8-11 óra közötti  ideig terjed.  Valamilyen  megoldást  biztosan kell
keresenie a postának.  Azt  örömmel  olvasta a beszámolóban, hogy  a szovátai  út  alkalmával  a
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Berényi  Napokra  való felkészülés is szóba került.  Errıl  kért  egy rövid  tájékoztatást.  A Városi
Humánsegítı  és Szociális Szolgálat  igazgatójának megköszönte gyors,  hathatós intézkedését,  az
ügyeleti tábla kihelyezésre került.

T.Wagner Márton képviselı véleménye szerint nem a postai dolgozók tehetnek arról, hogy hosszú a
sor, nagyon sok a csekkes befizetı. Nem tudja melyik megoldás lenne jobb, a hosszabb nyitvatartás
meghatározott napon, vagy a szombati ügyfélfogadás. A Debreceni Igazgatóságon múlik, hogy ad-e
státuszt vagy más munkaszervezést a berényi postának, mert azt tudni kell, hogy a posta átalakulás
elıtt van, részlegesen, részben privatizálni fogják, illetve maga a postai szolgáltatás kikerül a posta
fennhatósága alól, másoknak is lesz lehetıségük postai szolgáltatást végezni.

Barna Márton képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy napközben nincs nagy forgalom a postán,
csak a reggeli órákban túlzott a "megrohanás", talán a hivatalon belül is tudnának ezen segíteni, pl.
a fıpénztár rugalmasabb nyitvatartásával, vagy egy másik ablak nyitásával.

Cservenák Pál Miklós polgármester megerısítette, hogy a posta vezetıje ígéretet tett valamilyen
megoldás keresésére, hogy ne forduljon elı a hosszú ideig tartó sorbanállás. A hét  elsı napján
olyan  700-1200 csekk  kerül  befizetésre.  A  képviselık  véleményét  kérte  arról,  hogy  a  testület
megkeresse-e a Debreceni  Postaigazgatóságot,  hogy kisérleti  jelleggel  hétfıi  napon  egy órával
hosszabb nyitvatartás legyen?

Balta Ádámné képviselı jó ötletnek tartotta a nyitvatartás meghosszabbítását, biztos, hogy lesz rá
igény.

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

189/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármestert,  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  Kelet-Magyarországi  Postaigazgatóság  illetékeseivel,
levélben  kérve,  hogy   Mezıberényben  legalább  egy  napi  (hétfı)  hosszabított  nyitvatártást
biztosítsanak próbajelleggel a postán.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

/Balta Ádámné képviselı eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./

Hoffmann Dániel képviselı  a szovátai  útról  számolt  be röviden.  A képvisleıtestületbıl  négyen
képviselték  a  vársot  /Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,  Fekete  József,  Hoffmann  Dániel,
T.Wagner Márton képviselı/. Kellemes fogadtatásban volt részük, egy ottani képviselı "gardírozta"
ıket  a  Medve  tó  132.  születésnapja  alkalmából  rendezett  ünnepségsorozaton.  Szép  programon
vettek  részt,  a  mősorok  után  tőzijátékkal  zárták  az  aznapi  ünnepséget.  A  következı  napon
fogadással egybekötött ebédre voltak hivatalosak az összesen 8 testvérvárossal egyetemben. Ezek
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közül 1 lengyel testvérvárosuk van, a többi mind magyar település. A tesvérvárosok köszöntötték
egymást,  Mezıberény polgármestere  is megköszönte a meghívást.  Haza utazás elıtt  a  szovátai
polgármesteri hivatalban beszélgetés folyt az augusztus-i Berényi Napok rendezvénysorozaton való
jelenlétükrıl. Felvetıdött, hogy milyen rendezvénnyel tudnak Mezıberényben jelen lenni, milyen
elképzeléseik vannak. Felvetıdött, hogy egy olyan jellegő kiállítást kellene rendezni mezıberényi
kezdéssel, ami a szovátai testvérvárosokon keresztül futna, tárlatot kellene csinálni a magyarországi
településeken, mivel Szovátán meglehetısen nagylétszámú mővészegyéniség él.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  elmondottakhoz  hozzáfőzte,  hogy  Szováta  ott  lévı
testvérvárosainak vezetıivel felvette a kapcsolatot. A mostani rendezvényen a Neoton Familia adott
mősort, amelyet teljes egészében Szászhalombatta önkormányzata finanszírozott, ezt megelızıen is
minden évben egy-egy magyar település finanszírozta hasonló fellépık mősorát. Olyan indítvány
tett, hogy a Mezıberényhez hasonló lélekszámú települések álljanak össze, hogy hasonló mősor
összeállításához támogatást tudjanak adni. Ismertette még, hogy valamilyen szinten gazdasági téren
elırelépés történt, egy mezıberényi vállalkozással bio brikett üzem létesült Szovátán. 

Valentinyi  Károly alpolgármester közölte, elızetes egyeztetések alapján Mezıberény mégis csak
benne  van  abban  a  21  településben,  ahol  talán  történik  valami  a  belterületi  belvíz  rendezés
vonatkozásában. Mezıberény 212 millió Ft-tal szerepel, az elsı körön túl jutva, a második körben
május  31.  a  határidı  ahol  a  megvalósíthatósági  tanulmánnyal  kapcsolatban  kell  nyilatkozni,
megkérdezte, hogy a polgármester urat keresték-e ez ügyben? 

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként elmondta, még a tervezés idıszakában  kereste fel
Goda  Péter,  de  azóta  nem  kereste  meg  senki.  Gyomaendrıdön  találkozott  a   Békés-Planum
vezetıjével, ı azt nyilatkozta, hogy folyamatban van az ügy.

Több kérdés, észrevételnem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását.

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

190/2007./V.22./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  488/2006./XI.20./sz.,  489/2006./XI.20./sz.,  
504/2006./XI.20./sz.,  91/2007./III.19./sz.,  169/2007./IV.23./sz.,  103/2007./III.19./sz.    lejárt  
határidejő határozatok végrehajtásáról.
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Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 6 db további intézkedést nem
igénylı határozat végrehajtásának elfogadását.

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

191/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 488/2006./XI.20./sz., 489/2006./XI.20./sz.,
504/2006./XI.20./sz.,  91/2007./III.19./sz.,  169/2007./IV.23./sz.,  103/2007./III.19./sz.  lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról beszámolót elfogadta.

2/2. A Városi oktatási koncepció felülvizsgálata és kiegészítése (286/2004./VII.2./sz.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az oktatási
koncepció felülvizsgálatára és kiegészítésére azért került sor, -ugyan volt egy korábbi döntése a
bizottságnak,  hogy  szeptemberig  készül  el  a  felülvizsgálata-  mivel  a  mai  napon  kerül
megtárgyalásra az intézkedési terv felülvizsgálata is, ésszerőbb, ha a koncepció is összhangba kerül
az  intézkedési  tervvel.  Ismertette  az  írásos  elıterjesztést,  a  vastag,  dılt  betővel  kiemelt
módosításokat. Egy-két további módosítást ismertetett, melyet kért eredeti elıterjesztésként kezelni.
A 10. oldalon a Feladatmeghatározásnál  az elsı mondat helyesen: „Mezıberény város nevelési-
oktatási  intézményei  munkájukat  alapító  okiratuk,  pedagógiai  illetve  nevelési  programjuk  és  a
Közoktatási  Törvény  alapján  meghatározott  és  a  fenntartó  által  a  pedagógiai  programok
megvalósításához  biztosított  óraszámok felhasználásával  végzik.”  Az  Összevont  Óvodáknál  a a
székhely  óvoda neve  helyesen  „Széchenyi  István  ...”.  Vannak részek  amik kimaradtak  A VI.
Összegzés részben a zeneiskola tagintézmény neve helyesen: „Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási
Intézmény”. A VII. Zárórendelkezések részben helyesen: „-A koncepció felülvizsgálatára szükség
esetén, de legkésıbb 2009-ben kell sort keríteni.” A kiegészítésekkel kéri a bizottság a koncepció
elfogadását.

Észrevétel nem hangzott el.

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

192/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberény  oktatási  koncepciója
2004-2008-ra  készült  anyag  kiegészítését  a  2010-ig  szóló  idıszakra  elfogadja   és  elfogadásra
megküldi Bélmegyer Önkormányzatának is. Ez anyag tartalmazza a koncepció felülvizsgálatát és a
szükséges átdolgozását is. A képviselı-testület az Oktatási koncepció korábbi változatát elfogadó
286/2004.(VII.2.)  MÖK  sz.  határozatát  egyidejőleg  hatályon  kívül  helyezi.  Az  Oktatási
koncepcióban  az  általános  iskolára  vonatkozó  részek Bélmegyer  Képviselı-testületének
jóváhagyása után tekinthetık elfogadottnak.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a MÖK 2007. május 22-i ülése

2/3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

Észrevétel nem hangzott el.
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A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

193/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az  átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.

/Balta Ádámné képviselı visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 17 fı./

3. napirend

Tárgy: Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata  

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke  ismertette, hogy
bizottsága  az  SZMSZ felülvizsgálatát  elvégezte.  A  felülvizsgálatot  az  tette  indokolttá,  hogy  a
képviselık részérıl  felvetıdött, meg kellene az ülések bonyolítását gyorsítani. Erre az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatot terjesztett elı februárban, de azt a testület nem tartotta
elégségesnek, további javaslatáttételt igényelt.  A bizottság a felülvizsgálat során úgy ítélte meg,
hogy azokat a javaslatokat amelyeket elızıleg hozott, részben megtartja és további javaslatokat is
beépít, mintegy ezzel egységessé téve és a jelen idıszak igényeihez igazítva újonnan elıterjesztve a
képviselıtestület  elé  az  SZMSZ-t.  A  kiegészítéseket  ismertette,  kérte  azokat  eredeti
elıterjesztésként  kezelni.  Felhívta  a  figyelmet  a  kiemelt,  vastag  betőkkel  szedett  módosító
javaslatokra, ezek döntı többsége a testületi ülés vezetésére vonatkozik, a polgármester úr feladatait
foglalja  magába,  és  a  képviselık  idıben  történı  hozzászólási  korlátozását,  ami  nem  csorbítja
jogaikat,  hiszen  írásban  megtehetik  kérdéseiket.  Néhány  módosítás  jogszabály  változások
hatálybalépése, illetve módosítása miatt került bele az SZMSZ-be. Kérte az SZMSZ elfogadását.

Dr. Hantos Katalin jegyzı kérte a testületet, hogy az SZMSZ elfogadása elıtt szavazzon arról, hogy
a  rendelet-tervezet  7.  számú  mellékletét,  a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Mőködési
Szabályzatát jóváhagyja.

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

194/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete  – mint fenntartó – a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja.
Felelıs: intézményvezetı
Határidı: értelem szerint

Kovács  Lászlóné képviselı  kérte,  hogy  a  23/A  §-ban  finomítás  történjen:  a  polgármester
„lehetıleg” egyszer adjon szót -lehetıség szerint lehessen kétszer hozzászólni,  és a hozzászólás
idıtartama lehetıleg ne haladja meg a 3 percet.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  javasolta  azt  a  formát  használni,  hogy  „A  hozzászólás
idıtartama  3 perc. A  hozzászóló állampolgárnak egy alkalommal viszontválaszra lehetıséget  kell
adni.”.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

195/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  önkormányzat  SZMSZ  rendelet-
tervezetének 23/A. § (1) bekezdését az alábbiak szerint határozza meg:
„A képviselı-testület ülésén  résztvevı állampolgárnak – a napirendi  pont tárgyalásához tartozó
témában-  a  polgármester  egyszer  adhat  szót,  a  képviselı-testület  egyszerő  többséggel  hozott
szavazata alapján. A hozzászólás idıtartama  3 perc. A  hozzászóló állampolgárnak egy alkalommal
viszontválaszra lehetıséget  kell adni.”

Valentinyi  Károly alpolgármester  a  46.  §  /3/.  bek.  hivatkozva megkérdezte,  hogy  a képviselı-
testület dönthet-e a mindenkori jogszabályok betartása mellett a polgármester szolgálati érdekbıl,
az adott évben ki nem vett szabadság kiadásáról?

Dr. Hantos Katalin jegyzı felolvasta a bizottság kiegészítıjében szereplı ide vonatkozó módosítást,
amit eredeti elıterjesztésként kértek kezelni.

Valentinyi Károly alpolgármester megköszönte a választ, a módosítást megfelelınek tartotta.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Közbeszerzési  Bizottságot  érintı  feladat  és  hatáskörben  kért
kiegészítést.

Hoffmann Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és Közbiztonsági  Bizottság elnöke ismertette az
írásban  kiosztásra  kerülı  SZMSZ  6.  melléklet  5.)  pontjának  kiegészítését  (d.)Az  egyszerő
közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  esetén  az  ajánlati  felhívás  elfogadása  és  szükség  esetén
közzététele;  e.)  két  szakaszos  közbeszerzési  eljárásban  a  részvételi  felhívás  elfogadása  és
közzététele;  az eredeti  d.) pont F.)-ra változik) ami alapján a Közbeszerzési Bizottság feladatai
leírásra kerültek. Ezt is kérte eredeti elıterjesztésként kezelni.

T.Wagner Márton képviselı megköszönte a választ.

Cservenák Pál Miklós polgármester örömmel jelentette be, hogy a Holcim Alapítványnál lévı volt
DÉMÁSZ Székház átalakítása lakássokká címen 17.600 eFt pályázatot nyert az önkormányzat. Az
összesen 50 millió Ft-os beruházásnál a Közbeszerzési Bizottságnak dolgozni kell. A döntés alapján
nem kell majd  testületi ülést összehívni azért, hogy a bizottság közzé tehesse a szükséges felhívást.

Valentinyi Károly alpolgármester kérte a jegyzınıt, magyarázza el tájékoztatás érdekében, hogy a
polgármester úr, valamint a jegyzı vonatkozásában a polgármesteri hivatal irányítása miként néz ki,
a hatáskörök mire vonatkoznak.
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Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy a polgármester határozza meg a polgármesteri hivatal
általános  feladatait,  és  közvetlenül  a  dolgozóknak  a  munkaköri  leírását,  a  napi  feladatait  a
polgármester  útmutatása  alapján  a  jegyzı  adja  ki.  Gyakorlatilag  a  jegyzı  a  munkáltatója  a
polgármesteri  hivatal  dolgozóinak,  irányítói  feladatokat  a  polgármester  lát  el.  Azt,  hogy  a
hivatalnak egy adott feladatellátási körben mit kell ellátnia azt a polgármester határozza meg, és a
konkrét nevesítése ezeknek a feladatoknak a jegyzı útján történik általánosságban. A polgármester
nem irányítja a hivatalt pl. egyedi hatósági ügyekben, ebben a tekintetben nincs utasítási jogköre. A
hatósági ügyekben a jegyzınek van hatásköre.

Harmati  László alpolgármester az SZMSZ-t elfogadásra javasolta. A bizottság azon javaslatával
nem ért egyet,  hogy ebben a ciklusban egy etikai kódexet dolgozzanak ki, nem is tudja ez mit
takarhat, milyen szankciót vonhatna maga után, hiszen jogszabályok írják elı mit kell tenni egy
magyar állampolgárnak, külön a választójogi törvény szabályozza, hogy milyen feltételeknek kell
megfelelnie egy képviselınek.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, több önkormányzat alakított már etikai kódexet.
Azzal nem lehet nagy baj, ha egy ilyen elıkészítésre kerül.

Valentinyi  Károly alpolgármester  nem  tartotta  elvetendınek,  hogy  ha  vállal  ilyen  feladatot  a
bizottság, dolgozzák ki javaslatukat, majd a testület azt megtárgyalja, értelmezi.

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  tájékoztatásként  közölte,  közmegegyezésen  alapuló  etikai  szabályok
elfogadásáról lehet szó, nem lehet kikényszeríteni és végrehajtatni. A képviselıtestületi tagoknak
meg  kell  állapodniuk  egymással,  hogy  mi  az  az  etikai  erkölcsi  mérce,  amit  magukra  nézve
kötelezınek  tartanak,  és  amit  úgy  ítélnek  meg,  hogy  egy  adott  településen  egy  képviselıtıl
elvárható. A bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy nem ennek a képviselıtestületnek, hanem a
következı  testületnek  kellene ajánlani  az  etikai  kódexet  azzal,  hogy  konzultálva  a  lakossággal
lehessen kidolgozni, mi az ami a képviselıtıl elvárható.

Szekeres Józsefné képviselı nem tartotta célszerőnek, hogy a következı testület részére elıírások
készüljenek, legyen meghagyva nekik a lehetıség.

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  ismertette,
bizottsági ülésükön úgy vetıdött fel a dolog, hogy több fele már van ilyen, és ez azért bizonyos
iránymutatást  ad  a képviselıknek,  hogy mit  hogyan  intézzenek  a  városban,  ık  maguk hogyan
álljanak hozzá a város lakosságához. Azért került  elıterjesztésre,  hogy a testületnek van-e ilyen
szándéka, akar-e ezzel foglalkozni az derüljön ki,  a rosszat majd lehet javítani.

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  megjegyezte,  ennek  a  testületnek is  lehet  kódexet  készíteni,  ha azt
elfogadják, de a jövıre nézve, bárki aki elindul képviselınek oda lehet adni a kódexet, hogy ezt a
mércét tartja fontosnak a testület a képviselıvel szemben, illetıleg ezek a lakosság elvárásai   a
képviselı irányába.
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Fekete József képviselı  véleménye szerint  a mostani képviselık is miért ne lehetnének jobbak,
nagyon sok helyen vannak már belsı szabályozások. Ahhoz, hogy a képviselıktıl követelhessenek,
egy etikai kódex felállítása nem lehet érdektelen. Ez egy irányelv, ki kell dolgozni, mindenképpen
hasznosnak ítéli.

Wagner Márton képviselı véleménye szerint egy etikai kódex birtokában lehetıség lenne majd az
adott szó betartására emlékeztetni a képviselıt, ha olyan helyzet alakul ki, jó néhány évvel ezelıtt
sem ártott volna, ha van ilyen.

Csávás István képviselı el tudta fogadni, hogy legyen egy etikai kódex. Nem a következı, hanem a
mostani testületnek készüljön. Ez nyilvános lesz,  fontos, hogy akkor a képviselı viselt dolga, amit
elkövetett, az  is  nyilvános legyen. Az egész város tudja meg, hogy a következı négy évre kire fog
szavazni.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester az SZMSZ módosításáról elıterjesztett  rendelet-tervezetet a
módosító indítványokkal együtt elfogadásra bocsátotta.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
11/2007 (V.23.) MÖK számú rendelete  

a 61/2005(XII.23) MÖK  számú rendelettel, a 33/2006(X.17)MÖK számú rendelettel, valamint  a
35/2006(XI.6)MÖK számú rendelettel  módosított 12/2004. (III. 29.)  MÖK számú rendelete

módosítására  egységes szerkezetbe foglalva
Mezıberény Város  Önkormányzati Képviselı-testülete  

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

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

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság  legyen  felhatalmazva egy  etikai  kódex  elkészítésére,  terjessze azt  a  testület  októberi
testületi ülésre.

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

196/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy  egy képviselıi etikai
kódex  kidolgozásra  kerüljön.  Az  etikai  kódex  kidolgozásával  a  képviselı-testület  megbízza  az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságát.
Felelıs: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnöke
Határidı: 2007. októberi testületi ülés.
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4./ napirend

Tárgy:  A mezıberényi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy  az
önkormányzati intézkedési terv felülvizsgálatára 2008-ban kellett volna sort keríteni, mivel azonban
2006.  ıszén helyhatósági  választás  volt,  így  a  jelenlegi  testületnek  is  meg kell  ismerkedni  az
intézkedési  tervben foglaltakkal.  Az  anyagban  vastag dılt  bető  kiemeléssel  lettek a  változások
jelezve.  A  szövegben  nem  történt  sok  módosítás,  egy-két  helyen  finomításra  volt  szükség.
Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  az  elsı  oldalon  lévı  táblázatban  az  iparban  foglalkoztatottak
aránya a népesség %-ában 2006. évben 48%-ot mutat, kiegészítésként szerepel, hogy az adat együtt
tartalmazza az iparban és a szolgáltatások területén dolgozókat. A demográfiai adatok már a 2007.
év januári számokat tartalmazzák. Ismertette a módosításokat, pl. javasolták, hogy egy tagmondat
maradjon ki „a város jó gazdája intézményeinek” csak annyi maradjon benne, hogy a városnak is
szüksége van a jelenlegi intézményhálózatára.  Fontosnak tartották beilleszteni „A helyi  céloknál
törekvés az esélyegyenlıség megteremtésére, a társadalmi beilleszkedés elısegítésére elsısorban a
halmozottan hátrányos,  veszélyeztetett  gyermekek esetében.”  mondatot.  Tudni  kell,  hogy ez az
anyag el lesz küldve a megyei önkormányzathoz, annak véleményét kell kérni, hogy összhangban
van-e a megyei közoktatási intézkedési tervvel, illetve a közoktatási intézkedési tervben az általános
iskolára  vonatkozó  részek  pedig  Bélmegyer  Önkormányzati  Képviselıtestületének  jóváhagyása
után tekinthetık elfogadottnak. Így kéri bizottsága az intézkedési terv jóváhagyását, elfogadását.

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

197/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  214/2006.(V.26.)  sz.  határozatával
korábban elfogadott, 2008-ig szóló városi közoktatási intézkedési tervét felülvizsgálta és a javasolt
kiegészítésekkel elfogadja, egyúttal elküldi a megyei önkormányzathoz, annak véleményét kérve,
hogy  összhangban  van-e  a  megyei  közoktatási  intézkedési  tervvel.  A  közoktatási  intézkedési
tervben az általános iskolára vonatkozó részek Bélmegyer Képviselı-testületének jóváhagyása után
tekinthetık elfogadottnak.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: Intézkedésre azonnal

   
5./ napirend

Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata - levéve napirendrıl

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a testület a Békési Kistérségi Társulás közoktatási
intézkedési tervét sem fogadta még el, tárgytalan a felülvizsgálat, ezért levéve  napirendrıl.

6./ napirend 

Tárgy: A közoktatási intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata   
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a közoktatási
intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálatában  az Összevont Óvodák, az általános iskola
és a gimnázium pedagógiai programjának felülvizsgálatára került sor.  Az általános iskola esetében
ennek elfogadása a múlt ülésen megtörtént a minıségirányítási programmal együtt, az Összevont
Óvodák és a gimnázium részérıl pedig jelezték, hogy nem kívánnak a pedagógiai programjukban
most  módosítást  eszközölni.  Az  Oktatási  törvény  tervezet  módosításai,  ha  az  országgyőlés
elfogadja,  akkor  szükségessé  teszik  a  pedagógiai  program  újabb  módosítását  tanév  kezdésre.
Valószínő, hogy ez nem végleges forma, de kérik a felülvizsgálat megtörténtének tudomásulvételét.

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

198/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  közoktatási  intézményei  pedagógiai  és
nevelési  programjainak  felülvizsgálatáról  szóló  tájékoztatót  tudomásul  veszi.  A  programok
nyilvános  elérhetısége  érdekében  a  7/2001.(X.  26.)  MÖK  határozatot  kiegészíti  azzal,  hogy
mindhárom nevelési-oktatási intézménye a teljes anyagot tegye elérhetıvé a városi honlapon (helyi
tantervekkel együtt) és gondoskodjon azok naprakész állapotban tartásáról is.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Közoktatási intézmények vezetıi
Határidı: értelem szerint

7./ napirend

Tárgy: Bejelentések

7/1. A kulturális dolgozók hétéves továbbképzési terve

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  írásos
elıterjesztést.  Elmondta,  hogy  az  intézmények  vezetıi  arra  törekedtek,  hogy  olyan
továbbképzésekben  vegyenek  részt  a  dolgozóik,  ahol  ezeket  az  ismerteket  hasznosítani  tudják,
kamatozzon  az  intézmények  mőködésében.  Mind  a  három  továbbképzési  tervet  elfogadásra
javasolják. Kérte a határozati javaslatok megszavazását.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  bizottsága  véleményeként
közölte, támogatták a szakbizottság javaslatait.

Valentinyi  Károly alpolgármester  megjegyezte,  remélhetıleg  olyan  dolgozók  vesznek  részt
képzésen akiknek nem csak egy-két év van nyugdíjig.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke válaszként elmondta, a 7 évre
szóló tervet évente lehet módosítani, biztos, hogy az adott lehetıségekhez fogják évente aktualizálni
az intézmények a tervet.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

199/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma Muzeális
Győjtemény  továbbképzési  tervét  azzal,  hogy  a  szervezett  továbbképzési  formákban  csak  az
intézmény  továbbképzésre  jogosult  munkatársai  vehetnek  részt,  és  az  önkormányzat  a
továbbképzéssel  felmerülı  költségeket  a  kulturális  dolgozók  továbbképzésére  jogszabályban
megállapított - és a város részére leosztott- normatív állami támogatás összegének erejéig vállalja
biztosítani.
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  folyamatos.

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

200/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  jóváhagyja  a  Petıfi  Sándor  Mővelıdési
Központ továbbképzési tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési formákban csak a Mővelıdési
Központ  továbbképzésre  jogosult  munkatársai  vehetnek  részt,  és  az  önkormányzat  a
továbbképzéssel  felmerülı  költségeket  a  kulturális  dolgozók  továbbképzésére  jogszabályban
megállapított - és a város részére leosztott- normatív állami támogatás összegének erejéig vállalja
biztosítani.
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  folyamatos.

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

201/2007./V.22./sz. határozat:         
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete jóváhagyja a Városi Könyvtár továbbképzési
tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési formákban csak a Könyvtár továbbképzésre jogosult
munkatársai  vehetnek  részt  és  az  önkormányzat  a  továbbképzéssel  felmerülı  költségeket  a
kulturális  dolgozók  továbbképzésére  jogszabályban  megállapított  -  és  a város  részére  leosztott-
normatív állami támogatás összegének erejéig vállalja biztosítani.
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  folyamatos.

7/2. Részvétel a Közkincs pályázaton

Fábián Zsolt   a  mővelıdési  központ igazgató-helyettese ismertette beadványukat.  Közkincs III.
pályázat  támogatásának  igénybevételére  pályázatot  nyújtana  be  a  Petıfi  Sándor  Mővelıdési
Központ infrastrukturális fejlesztésre, a színháztéri hordozható székek és fénytechnika cseréje (8
reflektor) tárgyában. 10% önrész megítélése lenne szükséges az önkormányzat részérıl.

T.Wagner Márton képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja bizottsága döntését ismertette.
A mővelıdési  központ 30 évéhez közeledik, meg kell  próbálni egy-két  felújítást  eszközölni.  A
90-10% arány nem rossz pályázatoknál. A határozati javaslatukat kérte elfogadni.
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Csávás István képviselı megkérdezte, hogy a lámpapark teljes lecserélése történne meg?

Fábián  Zsolt   a  mővelıdési  központ  igazgató-helyettese  válaszként  közölte,  részleges  cserét
jelentene  a  reflektorbeszerzés.  Jelenleg  14  reflektor  van  felszerelve,  árajánlatot  kértek  teljes
fénytechnikai cserére, de ekkora összeggel nem fér bele a pályázatba. 

Harmati László alpolgármester javasolta, hogy székek készítésére legyen más árajánlat is kérve, az
anyaghoz csatoltat drágállja. A pályázat beadását támogatta.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  két  határozatot  javasolt  meghozni,  a  pályázat  benyújtását
fogadja el a testület, valamint kérje meg az intézményt, hogy további árajánlatot szerezzen be a
székek beszerzésére.

A  képviselıtestület  16  igen  szavazattal,   1  ellenszavazat  /Csávás  István/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

202/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete,  úgy dönt, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által  kiírt,  Közmővelıdési  intézmények,  közmővelıdési  célú  közösségi  színterek,
nyilvános  könyvtárak,  könyvtári  szolgáltató  helyek, népmővészeti  alkotóházak  és  muzeális
intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  Közkincs III.  pályázat  támogatásának  igénybevételére
pályázatot nyújt be a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ infrastrukturális fejlesztése (a színháztéri
hordozható székek és fénytechnika cseréje) tárgyában.
A tervezett fejlesztés bekerülési költsége: 4.937.856 Ft
A megpályázható támogatás összege:        4.444.070 Ft
A saját erı, önrész 10%:                                          493.786 Ft
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete,  úgy  dönt,  hogy  a  szükséges  saját  erıt,
önrészt, a fejlesztés teljes költségeinek 10 %-át 493.786 Ft-ot a 2007. évi költségvetése általános
tartaléka terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a pályázat beadására: 2007.május 25.

A  képviselıtestület  16  igen  szavazattal,   1  ellenszavazat  /Csávás  István/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

203/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete,  úgy  dönt,  amennyiben  az  Oktatási  és
Kulturális  Minisztérium által  kiírt,  Közmővelıdési  intézmények,  közmővelıdési  célú  közösségi
színterek,  nyilvános  könyvtárak,  könyvtári  szolgáltató  helyek,  népmővészeti  alkotóházak  és
muzeális  intézmények  infrastrukturális  fejlesztése, Közkincs  III.  pályázaton  nyertes  lesz  a
Mővelıdési  Központ,  további  árajánlatokat  kérjen  a  színháztéri  hordozható  székek  kivitelezési
munkálataihoz.
Felelıs: Mővelıdési Központ igazgatója
Határidı: értelem szerint.
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7/3. Közszolgáltató Intézmény liget gondnoki állás létszámigénye

Fekete József képviselı  a városi  Közszolgáltató Intézmény igazgatója kérelmük alapján kérte a
határozati javaslat támogatását.

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

204/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Közszolgáltató Intézmény a 2007.
évi  költségvetésében  42  fı  létszám  keretet  engedélyez.  A  létszám  változást  a  2007.  évi
költségvetési rendeleten át kell vezetni a következı módosításkor. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

7/4. Közszolgáltató Intézmény liget gondnoki állás bér és járulék igénylése

T.Wagner Márton képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja bizottsága döntéseit ismertette,
javasolta azok megszavazását.

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

205/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a
Liget  gondnoki  állás  (2007.  május  14.-tıl)  2007.  évi  kiadásaira 918  eFt-ot  biztosít  (személyi
juttatás: 694 eFt,  munkaadókat terhelı  járulékok:  224 eFt)  a 2007. évi költségvetése általános
tartaléka terhére.
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  intézkedésre azonnal

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

206/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a
Liget  fenntartásához  szükséges  új  eszközök  beszerzéséhez  408  eFt-ot  biztosít a  2007.  évi
költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:  intézkedésre azonnal

7/5. Kálmán Fürdı 2007. megnyitása és belépıjegyárak jóváhagyása ( + rendeletalkotás)

Fekete  József képviselı  a Városi  Közszolgáltató  Intézmény vezetıje tájékoztatásként  elmondta,
hogy  május  26-án  szeretnék  a  strandot  megnyitni  az  engedélyek  birtokában.  A  mai  napig  az
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ÁNTSZ engedélye nem érkezett  meg, annak ellenére,  hogy az ígéret  meg van rá.  A gyereknap
alkalmával 10 éves korig ingyen látogathatják azon a napon a gyerekek a strandot. Két medence
megnyitása nem problémás, az ülımedence használata problémás. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  gyermekmedence  és  az  úszómedence
vízforgató rendszerrel van ellátva, erre az engedélyt biztos, hogy megadják, az üzemeltetve lesz. A
harmadik  medence  a  kérdéses,  amelyben  nincs  vízforgató  berendezés,  itt  még  a  gyógyvízzé
minısítés  folyamata  nem  fejezıdött  be.  Kéréssel  fordultak  az  Országos  ÁNTSZ  vezetıjéhez
Kálmán  Györgyhöz,  aki  egymaga  intézi  az  ehhez  hasonló  ügyeket.  Kérték,  hogy  mentesítést
adjanak  ennél  az  oknál  fogva  a  vízforgató  rendszer  használata  alól,  mivel  küszöbön  van  a
gyógyvízzé minısítés. A választól függ, hogy csak két medence fog mőködni az idén, vagy mind a
három. 

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje mondandójához még hozzá
tette, hogy a strand nyitvatartási rendje hasonlóan alakul mint a tavalyi évben, és a strandbelépı

jegyek  ára  is  hasonlóképpen alakulna.  Ez  azt  jelenti,  hogy némi  színvonal  emelkedéssel,  jobb
szolgáltatással  biztosítani  olyan  forgalmat  ami  az  elképzelt  bevételeiket  hozza.  Az  idei  ezen
bizonytalanságok  mellett  úgy  gondolták,  hogy  a  strandbelépı  jegyek  ára  maradna  változatlan,
illetve bıvítették a strandbelépı  jegy árak mellett  egy szolgáltatással  a belépési  lehetıséget,  10
alkalomra  szóló  univerzális  strand  úszó  bérletet  és lehetıvé  tesznek  a  lakosság  számára,
amennyiben ezt rendelettel elfogadja a testület.

Kovács Lászlóné képviselı lakossági, fıleg idıskorúak megkeresése alapján kérte, hogy a reggeli
órákban, amikor az úszás lehetısége biztosított, az ülıpados meleg vizes medence is használható
legyen,  mert  a medence napos területen  van,   napközben,  nagy melegben nem mindenki  bírja
igénybe venni. Véleménye szerint ugyanolyan jeggyel lehessen bemenni mint az úszóknak, reggel
6-7,30-ig.

Fekete  József képviselı  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  vezetıje  ígéretet  tett  a  kérés
megvizsgálására, bár ezt a medencét a reggeli órákban töltik fel. Azzal egyet értett, hogy a reggeli
úszójegy, bérlet tarifák legyenek alkalmazva ez esetben is.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért a képviselıktıl:

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

207/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Városi Közszolgáltató
Intézmény 2007. évben a standbelépı jegyek árát a 2006. évi árakhoz képest nem változtatja.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 
12/2007./V.23./ MÖK. sz. rendelete

17/2006.(V.02.) MÖK 
a mezıberényi Kálmán-fürdı használatának díjairól szóló rendelet módosításáról

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

7/6. Elıterjesztés közterületi táblák pótlására

Fekete  József képviselı  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  vezetıje  ismertette  írásos
elıterjesztésüket, két árajánlat alapján. Azóta több árajánlat is birtokukban van, megállapították,
hogy igen magas nagyságrendet jelent  a  városnak a jelenlegi közlekedési koncepcióját alapul véve.
El kell gondolkodni azon is, hogy ez a közlekedési koncepció mennyire állja meg a helyét, meg
kellene  vizsgálni  és  ezzel  együtt  történne  meg  a  közterületi  táblák  elhelyezésével,  pótlásával
kapcsolatos  elıterjesztés  megtárgyalása  is,  darabszámra,  táblaféleségre,  stb.,  pontosan
meghatározva,  mibıl  mennyi  kell,  milyen  sorrendiségben.  Az  új  koncepció  lehetıséget
biztosíthatna ahhoz is, hogy  több jobb kéz szabályú keresztezıdést lehetne tenni a városban. A
határozati javaslat megszavazását kérte.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatásként  elmondta,  hogy  az  utóbbi  idıben  250
jelzıtáblát rongáltak meg, vagy nem lett  kihelyezve, ennyit  kellene pótolni.  Ez 3.525 eFt+ÁFA
költséggel  járna. Felvetıdött az a lehetıség  –Zsibrita Pál mezıberényi  lakos részérıl  is-, hogy
legyen kiírva, Mezıberényben a jobb kéz szabály érvényesül. Ez annyit jelent, hogy új közlekedési
koncepció kialakítását kellene átgondolni. Nem lehet megakadályozni a táblák eltőnését.

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elnöke  ismertette, bizottsága
alapvetıen támogatta a koncepció átvizsgálását. Javasolják, hogy a szeptemberi testületi kerüljön az
felülvizsgálatra, és ezen napirendi ponttal együtt történjen meg a közterületi táblák elhelyezésével,
pótlásával  kapcsolatos elıterjesztés is. Felfestésen is gondolkodtak, de ennek a jelzésértékét a téli,
sáros  idı  csökkentené.  A jobb kéz szabály  bevezetéséhez mindenképpen  valamilyen  átmenetre
lenne  szükség,  ahonnan  pedig  ellopták  a  táblát,  oda jelzést  lehetne  felfesteni.  Jó  elıkészítés
szükséges, hogy emiatt ne legyenek balesetek. A város tábláinak értéke közel 5 millió Ft, ha ezt
minden évben ellopják, ennyivel kell pótolni a jelenlegi szabályok szerint. A határozati javaslatot
elfogadásra ajánlotta.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  megjegyezte,  a  Közútkezelı  Kht.  Kezelésében  lévı  utak
szabályozására  nincs  joga  az  önkormányzatnak.  A  fıutaknál  megmaradnának  a  táblák,  az
önkormányzati  utaknál  lehetne bevezetni  a  jobb kéz szabályt.   A  Közlekedési  Felügyelettel  is
szükséges lesz az egyeztetés.

Hoffmann  Dániel képviselı  véleménye  szerint  a  jobb  kéz  szabály  bevezetése  egy  közlekedési
kultúrát is fejlesztene. Támogatni tudja.
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság
javaslatát  azzal,  hogy  a  felülvizsgálat  elıterjesztésének  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági
Bizottság legyen a felelıse.
 

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

208/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  Mezıberény  Város
Közlekedési Koncepciója a 2007. szeptemberi testületi ülésen  kerüljön felülvizsgálatra és ezzel a
napirendi ponttal együtt történjen meg a közterületi táblák elhelyezésével, pótlásával kapcsolatos
elıterjesztés megtárgyalása. 
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
               elıterjesztésre ÜJKBiz. elnöke
Határidı:  2007. szeptemberi képviselıtestületi ülésre

7/7.Laposi kerteknél lévı bejárók elnevezése

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  az  elnevezések  indokát  ismertette.  Új  egységes  informatikai  lakcím
nyilvántartó rendszer mőködik 2007. április óta,  amelyik alkalmas a helyrajzi  szám szerint is a
közterületeket  nyilvántartani.  A  Laposi  kertekben  több  család  lakik,  bejelentkezni  nem tudott,
ezekre az emberekre a város normatív állami támogatást nem igényelhet. A Laposi kerteknél lévı

bejárókat kellene elnevezni kapuk szerint, így a  helyrajzi számra történı bejelentkezésnek nem
lenne  akadálya.  Bejárókként,  a  kapukon  szerepelni  fog  a  megnevezés.  A  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolta.

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

209/2007./V.22./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Laposi  Kertekben  lévı  bejárókat  a
következıképpen nevezi el: 
Közterület neve: Laposi Kertek 1., Laposi Kertek 2., Laposi Kertek 3., Laposi Kertek .4, Laposi

Kertek 5., Laposi Kertek 6., Laposi Kertek 7., Laposi Kertek 8., Laposi Kertek 9.
Közterület jellege: kapu.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: int.azonnal.
 

7/8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı  tájékoztatásként elmondta, hogy a vizit díj, kórházi napidíj kifizetése
néhány személynek gondot okoz, így indokolt volt a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendeletben a gyógyszertámogatások mellett ezekrıl a támogatásokról is rendelkezni, ezt is
szociális rászorultsághoz kötni.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
13/2007.(V.23.) MÖK sz. rendelete 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./

7/9. Egyéb bejelentések

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  bejelentette,  hogy  a  következı  ülés  idıpontja  június  18.
Napirendje:  1./  Mezıberény  város  szociális  szolgáltatás  tervezési  koncepció  felülvizsgálata  és
beszámoló a szociális feladatok ellátásáról.  Elıadója Kovács Edina a Humánsegítı és Szoc. Szolg.
igazgatója, Kovács Lászlóné Sz.E.Biz. elnöke. 2./ Kistérségi szociális feladatellátás eredményei és
jövıje. Elıadója Dr. Hantos Katalin jegyzı

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

kmf.
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