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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestületének  2007.  szeptember  24-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,  Lestyán  Ádám,  Onody  Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,
Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselık.

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, mind a 18 képviselı jelen van.

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

A  polgármester  javaslatára  a  képviselıtestület  18  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Szekeres Józsefné képviselıt és Valentinyi Károly alpolgármestert. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak elfogadását.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

357/2007./IX.24./sz. határozat:
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  125/2007./IV.23./sz.,  126/2007./IV.23./sz.,

144/2007./IV.23./sz.,  214/2007./V.22./sz.,  242/2007/VI.18./sz.,  243/2007./VI.18./sz.,
244/2007./VI.18./sz.,  245/2007./VI.18./sz.,  246/2007./VI.18./sz.,  247/2007./VI.18./sz.,
248/2007./VI.18./sz.,  249/2007./VI.18./sz.,  250/2007./VI.18./sz.,   251/2007./VI.18./sz.,
252/2007./VI.18./sz.,  253/2007./VI.18./sz.,  254/2007./VI.18./sz.,  255/2007./VI.18./sz.,
256/2007./VI.18./sz.,  257/2007./VI.18./sz.,  258/2007./VI.18./sz.,  259/2007./VI.18./sz.,
261/2007./VI.18./sz.,  262/2007./VI.18./sz.,  263/2007./VI.18./sz.,  264/2007./VI.18./sz.,
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304/2007./VIII.27./sz., 217/2007./V.22./ lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
2/2. A város közlekedési koncepciójának felülvizsgálata (208/2007./V.22./sz. hat.)
2/3. A közösségi busz díjtételeinek felülvizsgálata (328/2007./VIII.27./sz. hat)
2/4. Sportjutalmazásra tett javaslat - „Mezıberény sportjáért” kitüntetés alapításáról rendelet-

tervezet (568/2006./XII.18./ sz. hat.)
2/5. MFC támogatási kérelme (321/2007./VIII.27./sz. Hat.)
2/6.Bursa  Hungarica  felsıoktatási  ösztöndíj  programhoz  való  csatlakozás  (337/2007./VIII.

27./sz. Hat.)
2/7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

3./  A  sportrendelet  felülvizsgálata  -rendelet  alkotás  az  önkormányzat  testnevelés  és  sport
feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásról

4./ Beszámoló Mezıberény város sportjáról
5./ Mezıberény város Sportkoncepciója
6. / Bejelentések
      6/1. Alapfokú mővészetoktatási intézmények minısítésének második fordulója

6/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12 db hat.)
6/3. Intézményi átcsoportosítási javaslatok ( 4 db hat.)
6/4. Mezıberény város Esélyegyenlıségi Programja
6/5. DAOP-2007-4.2.1./2F pályázat- a közoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére

(352/2007./VIII.27./sz hat.)
6/6. Az SSE Kick-box szakosztályának tájékoztatója és kérelme
6/7. A Békés Megyei Hírlap új kezdeményezése -önkormányzati oldalak megjelenése
6/8. A Munkácsy Mihály Múzeum támogatás kérése
6/9. Városi belvízelvezetésre benyújtandó pályázathoz szükséges tervezési díj

      6/10.Zsibrita Pál Mezıberény, Szénaskert u. 41. sz. alatti lakos levele
6/11. A Városi Könyvtár kérelme felújítás támogatására
6/12. Egyéb bejelentés

7./ Zárt ülés 
7/1.Mécses  Szolgáló  Közösség  Egyesület  vállalása   a Deák  F.  u.  1.  sz.  ingatlan

használatbavételét érintıen (334/2007./VIII.27./sz. hat.)
7/2. Gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos Tappe Kft. levél ügye.
7/3. Önkormányzati tulajdonban lévı laposi kert megvásárlási kérelem
7/4. A Szarvasi u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítési ügye (343/2007./VIII.27./sz. hat.)
7/5. Számlavezetı pénzintézet kiválasztására ajánlatkérés -tervezet  (353/2007./VIII.27./sz. hat.)
7/6.Városi belvízelvezetésre benyújtandó pályázattal kapcsolatos feladatok
7/7.Hobbyrasen gyepszınyegre ajánlat
7/8. Egyéb bejelentés

1./ Napirend

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  a  polgármester  felkérésére,  a  nyilvánosság  elıtt  ismertette  a  2007.
augusztus 27-i zárt testületi ülésen hozott döntéseket.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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358/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2007. augusztus 27-i zárt testületi ülésen
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

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

Cservenák Pál  Miklós polgármester írásos beszámolójából  kiemelte,  hogy az elmúlt idıszakban
jelentıs számú telek került eladásra a Boldisháti  holtágnál. Vízparti telkek közül már csak pár db
nem került értékesítésre. Szeptember 25-én történik meg a Tesco mőszaki átadása, ennek érdekében
több tárgyalás  is történt. Elıreláthatólag október 19-én nyit az áruház.
A továbbiakban Csávás István képviselı írásban leadott kérdéseire adott választ:
1.  old.  6.  bek.  -   A Baja Hír Hirdetı  és  Reklámiroda részérıl  felajánlották  közremőködésüket

bármilyen  beruházás  finanszírozásához.  Konkrét  beruházásról  nem  volt  szó,  de  bármilyen
beruházáshoz megfelelı kamatláb melletti hitelt tudnának biztosítani. Az önkormányzatnak nem
„szokása” hitelt felvenni, olyan beruházásra ami nem termelı  beruházás, kockázatos is hitelt
felvenni. 

2.  old.  3.  bek.  -  A megállapodás megkötésével  az önkormányzatnak hátránya  nem keletkezett,
ellenben az érintett vállalkozás számára elınyt jelenthet a pályázata elbírálásánál, hogy milyen
viszony  van az önkormányzat és a pályázó között. 

3.  old.  3.  bek.  -  A  Békési  Kistérségi  Társulás  részére  a  Kövite  Plusz  tett  ajánlatot  az  állati
hulladékkezelésre. Mint ismeretes 10 település mezıberényi székhellyel létesített volna egy állati
hulladék összegyőjtı telepet, ami késıbb bıvíthetı lett volna állati hulladék ártalmatlanítására is.
A Kövite Plusz konkrét árajánlatot még nem tett, viszont  a Békési Kistérségi Társulás be kíván
nyújtani pályázatot a kötelezı feladat elvégzése céljából.

4. old. 1 bek. - A Közútkezelı Kht. kezelésébe tartozik a Városháza melletti gyalogátkelıhelyek
rendbetétele, az ilyen jellegő problémákat kéri jegyzıkönyvbe mondani, jelezni lehet a Kht. felé,
hogy a hiányosságokat hozzák rendbe.

     A Budapest-Arad közötti vasútvonal sebességhatárának 160 km/h sebességre való megnövelését
tervezik,  és egyértelmően megszületett  az a döntés,  hogy a jelenlegi  47-es fıközlekedési  út
vasúti átjárójánál felüljárót kell építeni. A felüljárón keresztül lehet majd a temetıt elérni, így a
vasút mögötti, temetıhöz vezetı elsı út funkció nélkül marad, mert a felüljárónak az alsó szintje
a  második  útnál   /ravatalozóhoz  bemenı  út/  fog  leérni.  A  városból  a  Csabai  út  a  vasútra
egyenesen fog haladni -a balra ívelı kanyar kimarad-, ez azért is szükséges, mert az állomásnak
a végpontját  250 m-el  ki  fogják tolni  Békéscsaba irányába.  Nemzetközi  vasútforgalmi  okok
indokolják  azt,  hogy milyen  hosszú legyen  az  állomás.  A vasúthoz való  átjárást  meg fogja
könnyíteni az a körülmény, hogy a jelenlegi állomásépülettıl Békéscsaba felé esı részen egy
vasúti aluljáró fog készülni, amely kerékpáros  és gyalogos közlekedésre szolgál. A Szarvasi úti
átjárónál  a  szintbeli  keresztezıdést  úgy  küszöbölik  ki,  hogy  a  két  sínpárnál   az  egyik
magasabban lesz, szintbeli különbség lesz, de egy  síkban lesz a két sínpálya dılésszöge.  Az
egyeztetés során kérve lett, amennyiben kerékpárútépítésre kerül sor a Szarvasi úton, lehetıséget
biztosítsanak  egy szintbeli keresztezıdésben lévı kerékpárút kialakítására. 2008-2009. évek a
tervezett idıpontja a nemzetközi vonat 160 km/h sebességre való növelésének. Tudomása szerint
az Európai Unió erre a pályaszakaszra biztosította a pénzeszközöket. A 47-es elkerülı út építése
nem érinti ezeket a beruházásokat, a mostani  költségek a vasutat terhelik. 

Végezetül  megemlítette  még,  hogy  a  Kinizsi-Vésztıi  úti  kerékpárút  pályázatot  befogadták.  A
Norvég Alappal  kapcsolatos pályázat  benyújtásának  a határideje a mai  napon jár  le,  a Magyar
Pályázatkészítı Iroda képviselıi a pályázatot elvitték és beadják. 
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Az elmúlt ülésen döntés született arról, hogy az oktatási intézmények a DARFT által  meghirdetett
DAOP  2007.-  4.2.1/2/F  pályázati  kiírás  megpályáztatására  maximum  300  millió  Ft-ig  terjedı
pályázati javaslatot terjesszenek elı a szeptemberi testületi ülésre. Ennek összege változni fog, zárt
ülésen dönt róla a testület

Öreg István az általános iskola igazgatója tájékoztatásként elmondta, a három oktatási intézmény
konzultált  a pályázatról,  és a megjelölt  tartalomnak megfelelıen elkészítették a költségbecslést,
mely két változatban készült. Az 500 millió Ft-nyi összeg azt jelenti 90%-os támogatottsággal, hogy
450 millió Ft pályázható és 50 millió Ft az önerı. A 450 millió Ft-ra csökkentett változat azt jelenti,
hogy  az  épület  villamossági  felújításánál  csak  a  betáplálási  fıvezeték,  illetve néhány tanterem
felújítására kerülne sor. Itt  400 millió Ft a pályázható összeg, illetve 44 millió Ft a biztosítandó
önerı.

Több hozzászólás nem hangzott  el,  a  polgármester  szavazásra  bocsátotta a napirend tudomásul
vételét.

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

359/2007./IX.24./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    125/2007./IV.23./sz.,  126/2007./IV.23./sz.,  
144/2007./IV.23./sz.,  214/2007./V.22./sz.,  242/2007/VI.18./sz.,  243/2007./VI.18./sz.,
244/2007./VI.18./sz.,  245/2007./VI.18./sz.,  246/2007./VI.18./sz.,  247/2007./VI.18./sz.,
248/2007./VI.18./sz.,  249/2007./VI.18./sz.,  250/2007./VI.18./sz.,   251/2007./VI.18./sz.,
252/2007./VI.18./sz.,  253/2007./VI.18./sz.,  254/2007./VI.18./sz.,  255/2007./VI.18./sz.,
256/2007./VI.18./sz.,  257/2007./VI.18./sz.,  258/2007./VI.18./sz.,  259/2007./VI.18./sz.,
261/2007./VI.18./sz.,  262/2007./VI.18./sz.,  263/2007./VI.18./sz.,  264/2007./VI.18./sz.,
304/2007./VIII.27./sz., 217/2007./V.22./   lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.  

Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a további intézkedést nem igénylı

határozatok végrehajtásának elfogadását.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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360/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete   a  125/2007./IV.23./sz.,  126/2007./IV.
23./sz.,  144/2007./IV.23./sz.,  214/2007./V.22./sz., 242/2007/VI.18./sz.,  243/2007./VI.18./sz.,
244/2007./VI.18./sz.,  245/2007./VI.18./sz.,  246/2007./VI.18./sz.,  247/2007./VI.18./sz.,
248/2007./VI.18./sz.,  249/2007./VI.18./sz.,  250/2007./VI.18./sz.,   251/2007./VI.18./sz.,
252/2007./VI.18./sz.,  253/2007./VI.18./sz.,  254/2007./VI.18./sz.,  255/2007./VI.18./sz.,
256/2007./VI.18./sz.,  257/2007./VI.18./sz.,  258/2007./VI.18./sz.,  259/2007./VI.18./sz.,
261/2007./VI.18./sz.,  262/2007./VI.18./sz.,  263/2007./VI.18./sz.,  264/2007./VI.18./sz.,
304/2007./VIII.27./sz.,  217/2007./V.22./  lejárt  határidejő  határozatok  végrehajtásáról  szóló
beszámolót elfogadta.
     

2/2. A város közlekedési koncepciójának felülvizsgálata (208/2007./V.22./sz. hat.)

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  ismertette,
bizottsága azzal  az  elıterjesztéssel  él,  hogy a mai  napon a testület  külön ezt  a napirendet   ne
tárgyalja. Javasolják, hogy a koncepcióban szereplı adatok aktualizálásra kerüljenek, a képviselık
felvetéseiket megkeresésszerően próbálják meg a bizottsággal érdemben bizottsági ülésen tárgyalni.
Novemberi testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra az anyag.

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

361/2207./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete egyetért  azzal,  hogy a  város  közlekedési
koncepciójának  felülvizsgálata   a  novemberi  testületi  ülésen  kerüljön  megtárgyalásra,   a
koncepcióban szereplı adatok aktualizálása ismeretében.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: novemberi testületi ülés

2/3. A közösségi busz díjtételeinek felülvizsgálata (328/2007./VIII.27./sz. hat)

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette beszámolóját a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által kért kimutatás szerint, ami reális használati díjat foglal magába.
Javaslatuk elfogadását kérte.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  reményét  fejezte ki,  hogy  a 80 Ft/km-es  díjszabás  alapján
igénybe veszik majd a buszt.

A képviselıtestület  17 igen szavazattal,  egy ellenszavazat  /Hoffmann Dániel/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:
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362/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  képviselı-testület  a  Városi  Közszolgáltató  Intézménye
kezelésében lévı közösségi busz 2007-2008. évre vonatkozó díjszabását 80Ft/km-ben fogadja el.
Amennyiben a jármő utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%kal növekszik.
A  díjtételen  felül  a  megrendelı  közvetlenül  köteles  megfizetni  az  igénybevétel  helyszínén
esetlegesen  felmerülı  autópálya,  parkolási,  ırzésvédelmi,  komp  és  az  egyéb  használattal
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjármővezetı  szállás elhelyezésérıl,
ellátásáról is köteles gondoskodni.
Az intézmény a felmerült  (lekönyvelt)  költségeket és a futott  kilométereket  figyelembe véve a
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján elıterjeszteni a következı díjtételt.
Felelıs: Fekete József igazgató
Határidı: értelem szerint

2/4.  Sportjutalmazásra  tett  javaslat  -  „Mezıberény  sportjáért”  kitüntetés  alapításáról  rendelet-
tervezet (568/2006./XII.18./ sz. hat.)

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  bizottsága
javaslatát. Az elmúlt év végén hangzott el egy olyan kívánalom, hogy a sportolók teljesítményét
valamilyen módon ismerje el a képviselıtestület és hozza nyilvánosságra Mezıberény lakossága
elıtt. Bizottsága akkor is azt javasolta, hogy ne csak a sportolók teljesítménye legyen elismerve,
legyen kiterjesztve ez más területre is (kultúra, oktatás, szociális és egészségügy). Álláspontjukat
most is fenntartják. Nem támogatták a rendelet megalkotását, az elismerésre érdemes emberek a
Magyar  Kultúra  Napján,  január  22-én  legyenek  megünnepelve,  az  erre  vonatkozó  részletes
elıterjesztést az októberi ülésre kidolgozza a bizottság.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a rendelet-tervezet
napirendrıl történı levételét támogatta. Javaslata, hogy ne rendelet formájában legyen az elismerés
kidolgozva.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  véleménye  szerint  rendelet  formájában is  lehet  majd
szabályozni az elismerést, ezt egyik bizottság sem vetette el.

Valentinyi Károly alpolgármester javasolta a sportjutalmazásra tett javaslatot levenni  napirendrıl,
októberi ülésen térjen vissza rá a testület.

Harmati László alpolgármester tájékoztatásként elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén
az hangzott  el,  hogy a  napirend késıbb legyen  tárgyalva.  Vannak  kitüntetést  adó rendeletei  a
testületnek, de a mostani elismerés azoknak szólna akik még az életük teljében, a pályafutásuknak a
delén vannak.  Nagyon sok értékes ember van, természetesen nem csak a sport területén.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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363/2007./IX.24.sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  sportjutalmazásra  tett  javaslatot,
-”Mezıberény  sportjáért”  kitüntetés  alapításáról  elıterjesztett  rendelet-tervezetet,  levette
napirendrıl, az októberi testületi ülésen tér vissza megtárgyalására.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: októberi testületi ülés

2/5. MFC támogatási kérelme (321/2007./VIII.27./sz. hat.)

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi,  Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága az MFC
költségvetési kimutatása ismeretében is a kérelem elutasítását támogatta.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, a sportrendelet egy bizonyos pontrendszer alapján
mőködik. Véleménye szerint a klub sem tesz meg mindent azért, hogy támogatáshoz jusson.  A
pontrendszernél  is   számít  az,  hogy milyen  osztályban játszik  az  egyesület,  mennyi  az igazolt
versenyzık, valamint a nézık  száma. 

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, bizottsága is kétszer
tárgyalta  a  kérelmet.  Elsı  alkalommal  is,  igaz  nem  egyhangú  szavazattal,  de  támogatták  a
beadványt. Most is ilyen állásponton voltak, azzal a meggondolással, hogy még most kapjon az
MFC  támogatást,  az  ıszi  bajnokságban  való  részvételük  legyen  biztosítva.  Bizottsága  olyan
kéréssel fordulna a klub felé, hogy próbálják meg saját berkeiken belül a nézeteltéréseiket rendezni,
próbáljanak valamit tenni annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki hasonló helyzet. 

Valentinyi  Károly alpolgármester  megjegyezte,  a  futballisták  edzıje,  Borgula  János  enyhén
barátságtalan  nyilatkozatot  tett  a  várost  érintıen.  Az  sem  utolsó  szempont,  hogy  mivel  az
önkormányzat támogatja a szakosztályt, akkor az elnökségben is ennek megfelelı arányban kellene
a testületnek képviseltetni magát. Hajlana arra, hogy most kapjon támogatást a klub, ha nem is  400
eFt-ot, de a nevezési díjat 225 eFt-ot, hogy ezért ne érje hátrány az egyesületet.

Harmati  László alpolgármester  véleménye  szerint  az  egyesület  a  nevezési  díjat  mindenképpen
befizetné, hogy ne maradjanak szégyenben. Az azonban való igaz, hogy nehéz anyagi helyzetben
vannak.  Az  önkormányzat  sportrendelete  azt  díjazza, ki  hogy  dolgozik  elızı  években,  a
pontrendszerben milyen pontalapot ér el,  aszerint adja a támogatást.  Támogatandónak tartotta a
nevezési díj összegét biztosítani részükre.

Hoffmann Dániel képviselı kimutatást kérne arról, hogy az egyesület a saját bevételét mibıl szedi
össze, jó lenne tudni, mennyi a költségvetésük. Véleménye szerint mindenkinek annyi pénzt kellene
adni, amennyit saját maga is meg tud szerezni, ezt a rendeletbe, koncepcióba bele kellene foglalni.
A nevezési díjat 2008. március 31-ig kell befizetniük, erre az összegre most semmiképpen nincsen
szükség. Nem tartotta szükségszerőnek, hogy egy megye I. osztályú labdarúgó pénzt kapjon azért
mert eljön Mezıberénybe futballozni. Nem kell, itt van az utánpótlás, tessék azzal játszani. 
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Fekete József képviselı megkérdezte az ülésen jelenlévı MFC elnökétıl, milyen elképzelése van a
sportklubnak arra vonatkozóan, hogy ezt az évet, ha az önkormányzat nem tud 400 eFt támogatást
adni, miként vészelik át, a mőködésre elképzelésük van-e?

Kukely  János MFC elnöke  válaszként  elmondta,  a  klubnak  vannak  elképzelései,  próbálnak  is
szponzorokat keresni, de nem igazán találnak. Közölte, hogy zártkörő sportköri elnökségi ülésen
jegyzıkönyvbe  adták  azt  a  kérésüket,  hogy  az  önkormányzatot  kérnék,  szavazati  joggal
delegáljanak embert az elnökségbe, mivel az önkormányzat a legfıbb támogatója az egyesületnek.
Ez két  hónappal  ezelıtt  történt  és a mai  napig nem kaptak még rá választ.  Ismertette,  hogy a
bérletekbıl beszerzett pénzek benne vannak a költségvetésükben, amit a pontrendszer alapján meg
is kapnak az önkormányzattól. A megye III. csapatukat is azért szüntették meg -ami visszaütött az
egyesület  költségvetésében-,  hogy tovább tudjon létezni  a megye I.  osztályú  csapat,  de viszont
kevesebb játékosuk lett, tehát pontpénztıl estek el.

Harmati László alpolgármester közölte, az MFC-tıl most nem költségvetési kimutatás lett kérve,
hiszen költségvetést februárban, amikor az önkormányzati támogatást kérik, mellékelniük kellett. 

Cservenák Pál Miklós polgármester is érdekesnek tartotta azt a nyilatkozatot az edzıtıl, hogy az
önkormányzatnak nem szükséges ez a futball csapat, de még ennél is furcsább kijelentés, hogy a
játékosoknak sem. Az önkormányzat eldöntötte azt, hogy mennyit kíván sportcélokra fordítani.

Kukely János MFC elnöke elmondta,  az edzı  részérıl  a nyilatkozat  nem teljes mértékben úgy
történt ahogy azt az újság leírta,  a klub kért errıl helyesbítést.

Cservenák Pál Miklós polgármester átértékelve az elhangzottak alapján a saját véleményét, tartva
azt, hogy helyi  játékosokkal kellene megoldani a játékos állományt, javasolt 200 eFt támogatást
biztosítani a klub részére.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta elsıként
szavazásra, a klub részére ne biztosítson támogatást a testület.

A képviselık, 5 igen szavazat (Halász Ferenc, Lestyán Ádám, Csávás István, Hoffmann Dániel,
Szekeres Józsefné) és 13 ellenszavazat mellett (Cservenák Pál Miklós, Valentinyi Károly,   Harmati
László  alpolgármester,  Kovács  Lászlóné,  Babinszki  Szilárd,  Balta  Ádámné,  Barna  Márton,
Debreczeni  Gábor,  T.Wagner  Márton,  Fekete  József,  Wagner  Márton,  Onody  Gyuláné,  Litvai
György)  a feltett javaslatot  nem fogadták el.
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  Valentinyi  Károly  alpolgármester  által  feltett  javaslatot
bocsátotta szavazásra, 225 eFt  támogatásról.

A  képviselı-testület  11  igen  szavazattal,  7  ellenszavazat  /Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,
Fekete József, Balta Ádámné, Szekeres Józsefné, Hoffmann Dániel, Lestyán Ádám, Csávás István)
mellett az alábbi határozatot hozta:

364/2007.//IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Mezıberényi Football Club részére, az ıszi
2007-2008. évi bajnokságon való részvételhez 225 eFt kiegészítı támogatást biztosít a 2007. évi
költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  klub  legközelebbi  tisztségválasztásánál  kérte  figyelembe
venni, hogy a vezetıségbe az önkormányzat is képviseltesse magát.

2/6.Bursa Hungarica felsıoktatási  ösztöndíj  programhoz való csatlakozás (337/2007./VIII.27./sz.
hat.)

Kovács  Lászlóné képviselı  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy
bizottsága  ismét  megtárgyalta  a  Bursa  Hungarica  felsıoktatási  ösztöndíj  programhoz  való
csatlakozás  kérdését,  3-2  szavazati  arányban  nem  javasolja  az  ahhoz  való  csatlakozást.  A
programhoz  szükséges  elkülönített  költségvetési  pénz  nem  látszik  biztosítottnak,
szerzıdéskötéseket már októbertıl kellene kezdeni, sok a bizonytalansági tényezı benne, rengeteg
adminisztratív munkával jár. A bizottság határozati javaslatát elfogadásra ajánlotta.

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

365/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Bursa  Hungarica  Felsıoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíj  Programhoz  nem  csatlakozik, a  programhoz  szükséges  elkülönített
költségvetés nem látszik biztosítottnak. A Képviselıtestület úgy dönt, hogy esetenként a Szociális
és Egészségügyi Bizottság saját -rendkívüli gyermekvédelmi támogatás- kerete terhére biztosítson
támogatást a rendkívüli szociális helyzetben lévı felsıoktatási hallgatók számára is.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Kovács Lászlóné SZEBiz. elnöke
Határidı: értelem szerint.

2/7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
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Észrevétel az írásos beszámolóhoz nem hangzott el.

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

366/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az  átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.

3./ napirend

Tárgy: A  sportrendelet  felülvizsgálata  -rendelet  alkotás  az  önkormányzat  testnevelés  és  sport
feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásról

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága döntését ismertette.
Véleményük  szerint  lényeges  változtatást  nem  kell  tenni  a  sportrendeletben,  a  néhány
kiegészítésüket vastagon kiemelt szöveggel jelezték. A rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlották,
eredetinek tekintve a módosításokat.

Valentinyi  Károly alpolgármester  javasolta,  hogy  a  rendelet  a  3.  számú melléklet  (sport  alap
elosztási elve) nélkül legyen elfogadva. Véleménye szerint a pontrendszer elosztásánál aránytalan
számok kerültek beírásra, átdolgozásra javasolja, mert a jelenlegi szempontok szerint rendkívül torz
pénzarányokat fog elıidézni.

Harmati László alpolgármester mint a napirend elıterjesztıje kifejtette, hogy a sportrendelet 2005-
ben lett alapvetıen átdolgozva, ezért sem kívántak most sok módosítást javasolni. Néhány olyan
változás  lett  beépítve,  amit  az  élet  hozott  magával.  Pl.  új  sportegyesületek  alakultak,  néhány
létesítmény megszőnt, stb. A rendeletnek a legsarkalatosabb pontja a sport alap elosztásának az
elve.  Személy szerint  nem javasolna nagy változásokat  eszközölni  benne,  azzal  egyetért,  hogy
következı  ülésre finomítások történjenek.  Alapvetıen az elosztás elve jó,  ez a pontrendszer  az
elızı évi munkát díjazza. Négy szempont alapján az egyesületek a munkájuk után, a következı
évben több pénzt kaphatnak a várostól. Néhány újabb klub „bontogatja szárnyait” , a késıbbiekben
biztosan át  kell  dolgozni  a rendeletet,  de most még elfogadásra ajánlja  az elıterjesztés szerint.
Ismertette, hogy a  sportalap 2007-ben 5.872.000 Ft, mely összeg az utána következı években az
inflációt követıen növekszik.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy
bizottsága  a  rendelet-tervezetet  elfogadásra  ajánlotta.  Egyetértett  azzal,  hogy ismételten  át  kell
nézni  a  támogatás  jellegét.  Véleménye  szerint  2008-ban nem lesz  több a  támogatás  összege  a
mostaninál. Végig kell gondolni, hol kell meghúzni a vonalat ameddig a város költségvetése felelıs
a sporttámogatásáért, kiket támogat belıle. Elıbb utóbb ki kell majd mondani, mit támogat és mit
nem  támogat  az  önkormányzat.  A  város  felelıssége  az  önálló  jövedelemmel  nem  rendelkezı

gyerekek, fiatalok (18 éves korig) támogatása. 
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Fekete József képviselı véleménye szerint  ki kellene dolgozni valamilyen rendszert arra, ha új
egyesületek  alakulnak,  és  biztosan  jelentkezni  fognak  támogatásért,  miként  fogadja  be  az
önkormányzat a támogatottak körébe.

Valentinyi  Károly alpolgármester  kihangsúlyozta,  a  rendelet  megalkotásával  szemben  nincs
kifogása, az arányszámokra hívta fel  a figyelmet.  Ezeket finomítani kell,  mert „félre” vihetik a
dolgokat, különbözı sporttevékenységeknél mások a mennyiségek, elérhetı lehetıségek. 

Csávás  István képviselı  szerint  a  képviselıtestületnek  nincs  beleszólási  joga  a  támogatás
odaítélésekor  abba, hogy az egyesületek esetleg vidéki játékosokat igazolnak és ıket fizetik meg. 

T.Wagner Márton képviselı azzal értett egyet, hogy a 18 év alatti gyerekek, fiatalok sportja legyen
támogatva,  a szabadidıs sport  már  más, az  egy  kissé már a  szórakozás kategóriájába tartozik.
Érdekességképpen  megjegyezte,  jó  lenne  egyszer  kimutatva  látni  azt,  hogy  az  önkormányzat
mennyit költ sportintézményekre, sporttámogatásra.

Wagner  Márton képviselı  nem  értette  a  pontozással  kapcsolatos  felvetést.  Pl.  A  kick-box
egyesületnek lényegesen magasabb anyagiakra van szüksége ahhoz, hogy Portugáliába ki tudjanak
utazni a világbajnokságra. A testület ha úgy gondolja, hogy nem dotálja az ehhez hasonló kiugró
eredményeket egyéni sportban, akkor kellene a bizottságnak egy alapot képezni ilyen célokra, és ha
nem kerül felhasználásra, akkor szétosztható lehessen az év végén.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a mindenkori költségvetési rendeletben határozza
meg az összeget az önkormányzat. Az elosztási elv átvizsgálását támogatandónak tartotta.

Harmati  László alpolgármester elmondta, következı  ülésre megpróbálják kidolgozni, hogy pl. a
labdasportban melyik szakosztályban mi, mekkora sikernek számít. Az egyéni sportágaknál eddig is
benne volt a kimagasló eredményért járó szorzó, de az a kikötés is ott van, hogy egy évben csak
egy, a legrangosabb esemény vehetı figyelembe.

Barna Márton képviselı kifejtette, valóban vannak olyan sportágak  ahol igazán nem lehet felmérni
más sportághoz való viszonyát. Az  egyéni sportokban vannak súlycsoportok, lehetnek 54-en, de
lehetnek  valóban  csak   6-  8-an.   Egy  versenyzınek  a  világbajnoki  cím  az  világbajnoki  cím,
akárhányan szerepeltek.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  határozathozatalt  kért  Valentinyi  Károly  alpolgármester
indítványáról, a rendelet-tervezet 3. sz. melléklete -sportalap felosztási elve-  az októberi testületi
ülésre kerüljön felülvizsgálatra.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta:

367/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat
testnevelés  és  sport  feladatairól,  a  helyi  testnevelés  és  sporttevékenység  támogatásáról  szóló
rendelet-tervezet 3. sz. melléklete -sportalap felosztási elve-  az októberi testületi ülésre kerüljön
felülvizsgálatra.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Harmati László alpolgármester
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök
Határidı: októberi testületi ülés

Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint (3 sz. melléklettel
együtt)  bocsátotta  szavazásra.  A  megalkotott  rendeletet  majd  októberben  módosítja  a  testület
amennyiben a  melléklet átdolgozva elıterjesztésre kerül.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
24/2007./IX.25./MÖK sz. rendelete

az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység
támogatásáról

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

4./ napirend

Tárgy: Beszámoló Mezıberény város sportjáról

Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja szóbeli kiegészítésként elmondta,
10  egyesület  és  klub  tájékoztatója  alapján  készült  el  a  beszámoló.  A  jelenlévık  tájékoztatása
érdekében röviden ismertette az anyagot.

Onody Gyuláné képviselı  az Oktatási  és Kulturális  Bizottság elnöke a sporttörténelem részben
kiegészítést kért, mert  a Petıfi Sándor Gimnázium nıi kosárlabda csapata négy alkalommal lett
országos  bajnok.  A  bizottság  megköszönte  az  elıterjesztı  áldozatos  munkáját,  javasolják  a
beszámoló elfogadását.

Valentinyi  Károly alpolgármester  is  megköszönte  a  készítıknek  az  igényes  és  sok  mindenre
kiterjedı anyagot. Ebbıl is látszik, hogy Mezıberény sportja meglehetısen színes.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

368/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény város sportjáról (2006-2007.)
szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

5./ napirend

Tárgy: Mezıberény város Sportkoncepciója

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  írásos
elıterjesztést, melybe vastag kiemelt szöveggel kerültek be a módosítások.

Fekete  József képviselı  a  sportlétesítmények  hiányosságai  kérdéskırhöz  kapcsolódóan  mint  a
városi Közszolgáltató intézmény igazgatója is, elmondta, hogy a fenntartható fejlıdést figyelembe
véve a jövıt illetıen remélhetıleg javulást lehet majd elérni,  lesznek pályázati lehetıségek. Arra
felhívta a figyelmet, hogy akármilyen szegényes a jelenlegi infrastruktúra, lehetıségek, azért ami
van  illenék  megbecsülni,  ezeket  az  értékeket  nem  kellene  tönkretenni.  Az  egyesületek  a
létesítmények használati  rendjét jó lenne ha kidolgoznák, közös megegyezéssel  azt szabályozni
kell. A strand is nagyon jó kiegészítés a sporttevékenységeknél, a strandmedence szükségessége
napirenden van, ezzel a testületnek  majd foglalkoznia kellene.

Hoffmann Dániel képviselı kiemelte, hogy a koncepció 2. c./ pontja a leglényegesebb feladatot
fogalmazza meg. Az iskolai testnevelés és diáksport az egyik legfontosabb dolog ami létezhet. Ez
azon túl, hogy az utánpótlást neveli, valószínő egészséges embereket is nevel. Erre a lehetıségeken
belül  minden  pénzt  meg  kell  adni.  4.  pontban  leírtakhoz  hozzáfőzte,  a  sportirányításhoz,
sportigazgatáshoz a képviselı-testület részérıl felügyeletet kell biztosítani. A sportfinanszírozásnál
új megoldást kellene keresni Mezıberény szabadidı és általános sportjának támogatására, pl., ha a
vállalkozások  jelentıs  részét  kis  összeggel  be  lehetne  vonni  a  finanszírozásba,  az  jelentıs
pénzeszközt tudna biztosítani a sport részére.  Ez elıre vinné Mezıberény sportját. A szabadidı
sportnál tudomásul kell majd azt venni, hogy felnıtt emberek saját szórakozásukra teszik, ezt a
késıbbiekben nem fogja tudni támogatni a képviselı-testület.

Harmati  László alpolgármester  kifejtette,  a   koncepcióból  is  kiderül,  hogy  a  képviselı-testület
súlyához és lehetıségéhez mérten kezeli a város sportját. Mezıberényben jó kezekben van a sport,
jó eredmények születnek. Az elızı napirendhez kapcsolódóan is kérte a Mezıberény sportjában
tevékenykedık felé, határozatban,  köszönetet nyilvánítani  végzett munkájukért.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  sportkoncepció  elfogadását  kérte,  valamint  fejezze  ki
köszönetét a testület a Mezıberény sportjában tevékenykedık felé, eddig végzett munkájukért.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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369/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  módosításokkal  együtt  elfogadja  a
felülvizsgált és 2010-ig kiterjesztett városi sportkoncepciót és egyidejőleg a korábbi – 2004-2008
közötti  –  sportkoncepciót  (elfogadva  a  288/2004.(VII.2.)  MÖK sz.  határozattal)  hatályon  kívül
helyezi.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

370/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete köszönetét fejezi ki Mezıberény sportjában
tevékenykedık felé, eddig végzett munkájukért.

6. / napirend

Tárgy: Bejelentések

6/1. Alapfokú mővészetoktatási intézmények minısítésének második fordulója

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, az általános iskola elıterjesztése alapján  180.000 Ft
megszavazása szükséges ahhoz, hogy az elıminısítés tovább folytatódjék.  Pénzügyi,  Gazdasági
Bizottság támogatta ennek az összegnek a megszavazását.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

371/12007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberény-Bélmegyer  Kistérségi
Általános  Iskola  Alapfokú  Mővészetoktatási  Intézmény  minısítési  díj  fizetésének  fedezetére
180.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése általános  tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal, 2007. IX.25.

6/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12 db hat.)

Cservenák Pál  Miklós polgármester közölte, a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság ülésén egyenként
megtárgyalásra kerültek az átcsoportosítások, elfogadásra ajánlottak.

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

372/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
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Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül
       - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                 csökkenti  „-”        76 eFt-tal
       - a Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                              csökkenti  „-”        24 eFt-tal
       /Érettségi vizsga lebonyolításával összefüggı

       tev.-hez kapcsolódó költségek fedezetére/
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai
       -  Dologi kiadások elıirányzatát                                                                                    100 eFt-tal
       /Érettségi vizsga lebonyolításával kapcs./
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

373/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb – Intézményi mőködési bev. -
   Kamatbevétel elıirányzatát /ROP. támogatási elıleg kamata/                        megemeli     63 eFt-
tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát                                      63 eFt-tal
   /ROP támogatási elıleg kamatának elszámolása projekten belül/:
   Madarak Háza Látogatóközpont kiadásainak fedezetére fordítandó
   Felhasználás: 206/2007.V.22. MÖK. sz. hat., 262/2007.VI.18. MÖK. sz. hat.,
   263/2007.VI. 18. MÖK. sz. hat. al.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

374/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- A-B) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát        csökkenti  „-”     978 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
 - Felhalmozási kiadások 
   - A) Holcim Hungaria Otthon Alapítvány bérlakás létesítési pályázat
     kiadási elıirányzatát /a Békési út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú
     társasház irodai helyiségek lakássá alakítása/                                       megemeli           118 eFt-tal
     - Ajánlattétel megjelentetés fedezetére /Közbeszerzések T./:    29 eFt
     - Tervezési kiadás fedezetére /Csabaterv Bt./:                           60 eFt
     - Közzétételi díj fedezetére /Közbeszerzések T./:                      29 eFt
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 - Felújítási kiadások 
   - B) Wenckheim-Fejérváry Kastély felújítása kiadási elıirányzatát       megemeli           860 eFt-tal
     - Mőszaki ellenırzési díj fedezetére /Békés Mérnök Kft./:      360 eFt
     - Tőzfal átépítése munkálatainak fedezetére:                           500 eFt
       - Kivitelezés /Borgula Ép. Kft./
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

375/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
 - Felhalmozási kiadások elıirányzatán belül,
   A tervezési munkálatok fedezetére meghatározott elıirányzatát              csökkenti „-” 4.826 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Útépítések, járdaépítések /Mb. Kinizsi-Vésztıi-Körös Híd kerékpárút/
   elıirányzatát                                                                                                                   4.826 e Ft-tal
- Hatósági díj /Nemzeti Közlekedési Hatóság/   26,0 eFt
- Tervdokumentáció /Körös Road/                   4800   eFt
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

376/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
   - Támogatásértékő fejlesztési célú bevételek
      Otthonteremtési támogatás elıirányzatát                                             megemeli        4.612 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
   - Végleges Pénzeszközátadás Fejlesztési célra
      Otthonteremtési támogatás
      (Fejlesztési Célú Pénzeszközátadás lakosságnak) kiadási elıirányzatát                    4.612 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

377/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
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Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül:
  - a 901 116-0 szakf. /Szennyvízelvezetés és kezelés/
     Belvíz saját forrás dologi kiadási elıirányzatát                                      csökkenti  „-”  286 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
  - a 701 015 szakf. Saját és bérelt ingatlan hasznosítása
    dologi kiadási elıirányzatát                                                                                             203 e Ft-tal
  - a 930 910 Fürdı és strandszolgáltatás szakfeladat
    dologi kiadási elıirányzatát /Laboratóriumi vizsgálat B 59 kút/                                       83 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

378/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
     Intézményi mőködési bevétel
     /VÖK lakossági csatornamő szla kamatbevétel/ elıirányzatát                     megemeli   766 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
     751 845-9 Város és Községgazdálkodás - 
     /VÖK lakossági csatornamő számla pénzforgalmi kiadásai
     - dologi kiadási elıirányzatát                                                                                          766 e Ft-tal
Felelıs:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

379/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
A) Központosított elıirányzat: Lakossági közmőfejlesztés támogatása
bevételi elıirányzatát                                                                                  megemeli               7 eFt-tal
B) Normatív kötött felh. tám.: Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
bevételi elıirányzatát                                                                                  megemeli        3.807 eFt-tal
C) Központosított elıirányzat: Könyvtári és Közmővelıdési
érdekeltségnövelı támogatás, Múzeumok szakmai támogatása
bevételi elıirányzatát                                                                                  megemeli           230 eFt-tal
D) Központosított elıirányzat: Könyvtári felzárkóztató támogatás
bevételi elıirányzatát                                                                                  megemeli           295 eFt-tal
E) Központosított elıirányzat: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
bevételi elıirányzatát                                                                                  megemeli        5.863 eFt-tal
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F) Egyéb Központi támogatások (Céljellegő decent. tám.)
Szociális célú gyermekétk. tám. (Nyári gyermekétkeztetés)
bevételi elıirányzatát                                                                                  megemeli        1.838 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
A) 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
   - Végleges Pénzeszközátadások (Társ. szoc. pol. jutt.)
   Lakossági közmőfejlesztés támogatás kiadási elıirányzatát                                                  7 eFt-tal
B) 7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadásai Végleges pénzeszköz átadások
   (Társ. szoc. pol. jutt.) -  Egyszeri gyermekvédelmi támogatás kiadási elıirányzatát     3.807 eFt-tal
C) 5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási elıirányzatán belül
   a Dologi kiadások elıirányzatát                                                                                         230 eFt-tal
   /Könyvtári érdekeltségnövelı tám. felh./
D) 5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási elıirányzatán belül
   a Dologi kiadások elıirányzatát                                                                                         295 eFt-tal
   /Könyvtári felzárkóztató tám. felh./
E) 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül
   Felhalmozási kiadások, Szakmai és informatikai fejl. feladatok
   (Közoktatás-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.) kiadási elıirányzatát                 5.863 eFt-tal
F) 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások elıirányzatán belül
   a Dologi kiadások - Szociális célú gyermekétk. tám.
   (Céljellegő decent. tám.) felh. kiadási elıirányzatát                                                       1.838 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

380/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatát
   (mőködési célú pénzeszközátadás)
    Hivatalos Városi szintő kapcsolatok finanszírozására                           csökkenti „-”      555 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-4 cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül
   - a Dologi kiadások elıirányzatát                                                                                       555 eFt-tal
   /A Berényi Napok rendezvényhez kapcs.
   hivatalos városi szintő kapcs kiadásaira fed. bizt/ szállás, vendéglátás
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

381/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 4.cím Összevont Óvodák bevételi elıirányzatát                                     csökkenti „-” 81.730 eFt-tal
ezen belül:
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  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát         „-”   2.582 eFt-tal
  - Felügyeleti szervi támogatás bevételi elıirányzatát „-” 79.148 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 4.cím Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát                                       csökkenti „-” 81.730 eFt-tal
ezen belül:
  - Személyi juttatások elıirányzatát                       csökkenti „-” 49.782 eFt-tal
  - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát    csökkenti „-” 16.504 eFt-tal
  - Dologi kiadások elıirányzatát                            csökkenti „-” 16.196 eFt-tal
  - Támogatásértékő kiadás
     mőködési célra elıirányzatát                             megemeli           752 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

382/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 2/A.cím Összevont Óvodák bevételi elıirányzatát                                     megemeli   82.482 eFt-tal
ezen belül:
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                2.582 eFt-tal
  - Felügyeleti szervi támogatás bevételi elıirányzatát      79.148 eFt-tal
  - Támogatásértékő bevételek Mőködési célra
    bevételi elıirányzatát                                                          752 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 2/A.cím Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát                                      megemeli   82.482 eFt-tal
ezen belül:
  - Személyi juttatások elıirányzatát                                  49.782 eFt-tal
  - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát               16.504 eFt-tal
  - Dologi kiadások elıirányzatát                                       16.196 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Öreg István
               Gubis Andrásné
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

383/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok
átcsoportosítási határozatának megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosítást tudomásul veszi:
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül,
   - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                           csökkenti „-” 110 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
   - Véglegesen pénzeszközátadások Mőködési célra kiadási elıirányzatát                         110 e Ft-tal
      - Német Hagyományápoló Egyesület részére
      program megvalósításához tám.)  100 E Ft
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      - Római Katolikus Egyházközösség részére (1947-48-as magyar-csehszlovák
      lakosságcserének emlékére,
      állítható emléktábla elkészítéséhez 10 E Ft
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül,
   - Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra bevételi elıirányzatát   megemeli       15 e Ft-tal
   /Mezıberényi Cigány Egyesülettıl 15.110 Ft Internet tám./ 
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül,
   Dologi kiadások elıirányzatát                                                                                            15 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/3. Intézményi átcsoportosítási javaslatok ( 4 db hat.)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  elızıekhez  hasonlóan  kérte  az  intézményi
átcsoportosításokat is megszavazni.

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

384/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül:
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra elıirányzatát                megemeli         97 eFt-tal
     Békés Megyei Közoktatási Alapítvány Diák Önk. programja pály. tám.
  - Intézményi mőködési bevételi elıirányzatát                                              megemeli       213 eFt-tal
    /AJTP végzıs tanulók Nosztalgia táborának
    Nagyszalontai látogatása fedezetére/
és ezzel egyidejőleg
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
  - Személyi juttatások elıirányzatát                                                               csökkenti „-” 293 eFt-tal
  - Dologi kiadások elıirányzatát                                                                    megemeli       603 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

385/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 2/B.cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül:
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  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                              megemeli 5.040 eFt-tal
     - ÁFA bevétel          2040 eFt
     - Tankönyvbevétel: 3000 eFt
  - Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát                             megemeli   254 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 2/B.cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül:
  - Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                     192 eFt-tal
  - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                                                    62 eFt-tal
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                                5.040 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

386/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 5-3.cím Petıfi Sándor Mővelıdési Központ bevételi elıirányzatán belül:
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli       1.756 eFt-tal
     - Berényi Napok (bérleti díj, reklám)                          1500 eFt
     - Továbbszámlázott Szolg. (Münsingeni utazási díj)    256 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5-3.cím Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kiadási elıirányzatán belül:
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                                1.756 eFt-tal
- 5-3.cím Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kiadási elıirányzatán belül:
  /Notebook vásárlás pénzmaradvány felhasználásával/
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                          csökkenti „-”    140 eFt-tal
  - Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                       megemeli         140 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Szőcsné Sziklai Éva a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

387/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 6.cím Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül:
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                              megemeli 1.232 eFt-tal
     - Intézményi ellátási díj:
          - Házi segítségnyújtás:  108 eFt
          - Nappali ellátás:         1124 eFt
  - Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát                             megemeli   351 eFt-tal
     Közhasznú fogl. tám.
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és ezzel egyidejőleg megemeli
- 6.cím Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül:
  - Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                     901 eFt-tal
  - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                                                  682 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidı:     a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/4. Mezıberény város Esélyegyenlıségi Programja

Dr. Hantos Katalin jegyzı tájékoztatásként elmondta, az elızı ülésen döntött arról a testület, hogy
pályázni  kíván  az  önkormányzat  a  közoktatási  intézményei  esélyegyenlıség megteremtésére  és
akadálymentesítésére. Ennek a pályázatnak az alapvetı feltétele, hogy elkészüljön a városban egy
esélyegyenlıségi helyzetelemzés, ha pedig túljutott a pályázat a második fordulón, be kell nyújtani
a városnak az esélyegyenlıségi programját. Az elıterjesztett anyag egy tervezet, javaslata, hogy ezt
az  esélyegyenlıségi  programot  a  képviselıtestület  most  ne  fogadja  el.  A  minisztérium
álláspontjának megfelelıen legyen átdolgozva úgy,  hogy tartalmazza a civil  szervezetekkel és a
különbözı  intézményekkel  együtt  véleményezett  esélyegyenlıségi  programot,  az  intézményi
esélyegyenlıségi tervek jóváhagyása történjen meg, illetıleg vegye tudomásul a testület. Dönteni
arról kellene, hogy készüljön el a pályázat benyújtásához szükséges helyzetelemezés, ami alapja
lesz annak az esélyegyenlıségi tervnek. 

Onody Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és Kulturális  Bizottság elnöke ismertette,  bizottsága azt
javasolta,  jelenleg  a  települési  közoktatási  esélyegyenlıségi  terv  készüljön  el.  Ugyanis  a
pályázathoz az elsı részt kell elküldeni, ez a helyzetelemzés és kiértékelés. A második fordulónál
kell  az  intézkedési  tervet  elküldeni.  Véleménye  szerint  októberre  legyen  meg  a  települési
közoktatási esélyegyenlıségi tervhez szükséges a részletes helyzetelemzés és annak kiértékelésel,
de  ehhez  kellene  hozzáigazítani  a  három oktatási  intézménynek  az  esélyegyenlıségi  tervét  is,
ugyanis   az  intézményeknél  a  helyzetelemzés  rész  kimaradt.  A  települési  és  az  intézményi
programokat  is  októberben  javasolná  elfogadásra,  kidolgozás  után.  Mindenképpen  gondolkodni
kellene abban, hogy teljes települési esélyegyenlıségi programot kellene csinálni, kiegészítve az
egyéb területekre is. Ugyan még nem kötelezı a települési esélyegyenlıségi program, de várhatóak
olyan pályázatok, amihez majd késıbb kell. Javasolná, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbiztonsági  Bizottság is  csatlakozzon az összehangolt  munka
elkészítése érdekében a programot készítı csoporthoz.

Kovács  Lászlóné képviselı  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  egyetértett  az
elmondottakkal.

Dr. Hantos Katalin jegyzı felhívta a figyelmet, hogy ez a jelenleg készített  program a minimális
feltételeknek sem tesz eleget, még a koncepció szintjén sem lehet elfogadni. Nem tér ki azokra a
területekre, amelyek az esélyegyenlıség teljes területét fel kell, hogy öleljék. Ezért indokolt, hogy a
részterületeknek  készüljön  el  a  koncepciója  és  azokból  lehet  egységes  esélyegyenlıségi  tervet
készíteni.
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Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az októberi ülésre kerüljön vissza
az anyag.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

388/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  Mezıberény  Város  Esélyegyenlıségi
Programról  készített  tájékoztató  anyagot,  valamint  az  intézményi  programokat  tudomásul  veszi
azzal,  hogy  a  közoktatási  esélyegyenlıségi  felmérés  és  helyzetelemzés   kerüljön  részletes
kidolgozásra  az  októberi  ülésre,  az  infrastruktúrájuk  fejlesztésére  kiírt  DAOP-2007-4.2.1/2F
kódszámú pályázati kiírás feltételeinek megfelelıen.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:értelem szerint, októberi testületi ülés

6/5.  DAOP-2007-4.2.1./2F pályázat-  a közoktatási  intézmények  infrastruktúrájának fejlesztésére
(  352/2007./VIII.27./sz hat.)  

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  az  elıterjesztést,  „Az  alapfokú  nevelési-oktatási
intézmények és a gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztésére”pályázat benyújtásához elkészült a
költségbecslés  két  változatban,  mely  jóval  magasabb összeg annál  amit  a  képviselı-testület  az
elmúlt  ülésen  300  millió  Ft-ban  határozott  meg.  A  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  az  „A”
alternatívát  támogatta, melyet szavazásra bocsátott azzal, hogy elıbb a korábbi,  352/2007./VIII.
27./sz. határozatát helyezze hatályon kívül a testület.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

389/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete visszavonja a –  DARFT által  meghirdetett,
DAOP  2007.-  4.2.1/2/F  pályázati  kiírás  megpályáztatását  oktatási  intézmények  részére-
352/2007./VIII.27./sz. határozatát.

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

390/2007./IX.24../sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy a  DARFT  Regionális
Fejlesztési  Ügynökség  Kft.  által  kiírt,  „Az  alapfokú  nevelési-oktatási  intézmények  és  a
gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztésére” 2007. évi támogatásának igénybevételére pályázatot
(DAOP 2007.- 4.2.1/2/F) nyújt be.
       A tervezett beruházás becsült bekerülési költsége:           500.000.000,-Ft
       Megpályázható támogatás mértéke (90%): 450.000.000,-Ft
       Szükséges minimális önrész (10%):   50.000.000,-Ft
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a pályázat elnyerése esetén a
szükséges önrészt -a beruházás összes költségének 10%-át 50.000.000,-Ft- a beruházás idıtartama
alatt aktuális költségvetésében biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
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Határidı: intézkedésre azonnal

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  pályázat  benyújtásához  vállalkozási
szerzıdés, megbízási  szerzıdés aláírása is szükséges, az írásos elıterjesztés értelmében ehhez a
testület hozzájárulását kérte.

Valentinyi  Károly alpolgármester  javasolta felhatalmazni  a polgármestert  arra,  hogy  a pályázat
beadásáig szükséges szerzıdéseket kösse meg, utólagos beszámolás mellett.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

391/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármestert,  hogy  a  Dél-Alföldi  Operatív  Program  DAOP-2007-4.2.1/2F  kódszámú,az
„Alapfokú  nevelési-oktatási  intézmények  és  a  gimnáziumok  infrastruktúrájának  fejlesztése”
pályázathoz  kapcsolódó,  szükséges  szerzıdéseket  (hozzákapcsolódó  fedezetekkel)  kösse  meg,
utólagos beszámolás mellett.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

6/6. Az SSE Kick-box szakosztályának tájékoztatója és kérelme

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a kérelmet, 400 eFt támogatást kér a szakosztály a
Portugáliában megrendezésre kerülı világbajnokságra történı kiutazáshoz. A Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság 200 e Ft-ot támogatást javasolt  biztosítani.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /Barna Márton
képviselı érintettség miatt nem szavazott/

392/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Mezıberényi  Kick-box  szakosztály
részére, 2 mezıberényi versenyzınek, a 2007. november 6-11. között Portugáliában megrendezésre
kerülı Utánpótlás Kick-box Európa Bajnokságon való részvételhez 200.000,-Ft támogatást biztosít
a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

6/7. A Békés Megyei Hírlap új kezdeményezése -önkormányzati oldalak megjelenése

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  megkeresést,  a  Békés  Megyei  Hírlap  új
kezdeményezését. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság alapjaiban nem értett egyet a felvázoltakkal,
nem tartották ilyen formában támogatandónak  a lapban való megjelentetést és terjesztést, a 100
eFt-os hirdetési összeget.
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A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

393/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény város Önkormányzati  Képviselıtestülete a Békés Megyei  Hírlap települési  oldalak
készítésével kapcsolatos akciós ajánlatával 2007. évben nem kíván élni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

6/8. A Munkácsy Mihály Múzeum támogatás kérése

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  kérelmet,  a  múzeumnak  lehetısége  lenne
Munkácsy  képet  vásárolni  svájci  tulajdonostól  27  millió  Ft-ért,  ehhez  keresnének  minél  több
támogatót.  A Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság nem támogatta  a  kérelmet.  Felhívta  a hallgatóság
figyelmét, bárki ajánlhat fel adományt a múzeum részére.

Valentinyi  Károly alpolgármester  közölte,  Mezıberénynek esetleg Orlai  kép vásárlásában lenne
érdemes gondolkodni, a tanácsteremben a meglévı képpel szemben el lehetne helyezni.

A  képviselı-testület  17  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Csávás  István/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

394/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény  város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  „A  Munkácsyt  a  Munkácsyba”  akcióba
lehetséges támogatót  ajánlani  nem tud, és pénzügyi  fedezet hiányában nem tud részt  vállalni  a
kezdeményezés megvalósításában.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

6/9. Városi belvízelvezetésre benyújtandó pályázathoz szükséges tervezési díj

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a pályázathoz „A” és „B” alternatívát kell készíteni. A
„B” alternatíva elkészítésével meg kellett bízni az  ERBO-Plan Szolgáltató Kft-ét,  az elvi vízjogi
létesítési  engedélyezési  terv  elkészítésének  fedezetére  240.000  Ft-ot  kell  biztosítani.  Ez  egy
csökkentett értékő tervezési díj, mivel már foglalkoztak e témával, csak lejárt az érvényességi ideje.

Valentinyi Károly alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy a polgármester úrral egyeztetve,
folyamatosan tárgyalásokat folytat az ügyben érintett bonyolító céggel. A projektben résztvevı 17
település közül Mezıberénynek hiába  van már kész a tervdokumentációja, meg kell várni a többi
települést is, hogy valamilyen szintre eljussanak. A belvízzel kapcsolatos beruházások 2008. év
elején fognak indulni, a városban azt a részt fogják érinteni, amelyik 2005-ben víz alatt állt. Mint



26

egy 20-21 km csatornaszakasz rendbetételét teszik lehetıvé a pénzügyi  lehetıségek. Igyekeznek
majd  a  legkritikusabb  pontokat,  fıgyőjtıket  rendezni,  illetve  keresik  azokat  a  lehetıségeket,
forrásokat,  hogy a hiányzó 25 km 944 m hosszú szakaszt  is  meg tudja még az  önkormányzat
valósítani.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  javaslatát  szavazásra
bocsátotta.

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

395/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete az ERBO-Plan Szolgáltató Kft.  részére,  a
Mezıberény  város  belterületi  csapadékvíz  elvezetése,  elvi  vízjogi  létesítési  engedélyezési  terv
elkészítésének fedezetére 240.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

6/10.Zsibrita Pál Mezıberény, Szénaskert u. 41. sz. alatti lakos levele

Cservenák Pál Miklós polgármester felolvasta a levelet, melyben  az érintett kéri a laposi kertek
végében lévı árok mélyítését, ne lehessen arra gépkocsival távozni. Ez nagymértékben gátolná a
lopásokat.  Érintett  egyéni  sérelme,  hogy  a  kertjében  lévı  méheit  akarták  eltulajdonítani.  A
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát támogatta.

Halász Ferenc képviselı személy szerint is alátámasztotta, sok az idegen a kertek környezetében.
Amennyiben  az  árkok  ki  lennének  mélyítve,  csak  a  város  felé  lehetne  a  „kapukat”  elhagyni.
Mindenképpen javasolta a kérelem támogatását, megvalósítását.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

396/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Zsibrita Pál mezıberényi lakos kérelmének
megfelelıen, felkéri  a Polgármesteri  Hivatal mőszaki osztályának munkatársait,  hogy a felvetett
probléma  megoldásának  (laposi  kertek  végében  lévı  árkok  mélyítése)  anyagi  vonzatát  és
megvalósításának  lehetıségeit  vizsgálják  meg,  és  nyújtsanak  be  javaslatot  a  soron  következı
képviselıtestületi ülésre.
Felelıs:Cservenák Pál Miklós polgármester
             P.H.mőszaki osztálya
Határidı: intézkedésre azonnal.

6/11. A Városi Könyvtár kérelme felújítás támogatására
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Balta  Ádámné képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elnöke  ismertette, bizottsága  az
elıterjesztést  megtárgyalta  és a  módosítások  átvezetése után  meghozta javaslatát.  Árajánlatokat
csatolt a könyvtár a kérelme mellé, a bizottság a mezıberényi vállalkozó ajánlatát tartotta jónak,
kérik az intézményvezetıjét, egyezzen meg vele, hogy 100.000 Ft-ért végezze el a munkát.

Csávás István képviselı  felvetette,  mivel az önkormányzat tulajdonában lévı  ingatlanok eléggé
elhanyagolt állapotban vannak, jó lenne, ha a jövı év úgy indulna, hogy ezekrıl a képviselık listát
és felújítási sorrendet is kapnának. Ütemezni lehetne mi a legégetıbb feladat.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  a  költségvetés  összeállításánál  minden  esetben
összeírásra kerülnek az ilyen jellegő feladatok.

Harmati  László alpolgármester  is  megerısítette,  hogy  a  költségvetési  rendelet  készítésekor,
tárgyalásakor  3-4  fordulón  keresztül  a  képviselık  rendelkezésére  áll  az  intézmények  részérıl
beadott felújítási lista. Sajnos a finanszírozás a gond, a Kormánytól nem kap olyan sok pénzt az
önkormányzat, hogy ilyen munkákra is jusson. Mőködésre nincs elég normatíva, felújításra ez csak
„vágyálom”.

Valentinyi  Károly alpolgármester  véleménye  szerint  azt  lehetne  majd  megvizsgálni,  hogy  egy
következı  pályázati  periódusban a  mővelıdési  központ,  könyvtár  épületegyüttest,  hogy lehetne
megnyugtatóan felújítani.

Cservenák Pál Miklós polgármester a felvetést kérte határozatban megfogalmazni Csávás István
képviselıtıl.

Csávás István képviselı elıadta,  a szociális intézmények (Puskin utcai idısek otthona), oktatási
intézmények egy része olyan állapotban van, hogy azok úgy is napirendre kerülnek.

Hoffmann  Dániel képviselı  közölte,  ami  évenként  az  intézmények  által  sorrendben  állított
igényeket jelenti, az a költségvetés tárgyalása elıtt a képviselık rendelkezésére áll. Be kell látni azt,
hogy a képviselıtestület igyekszik úgy intézni a felújításait, hogy az ne a saját „pénztárcát” eméssze
teljes egészében, hanem igyekszik kivárni azokat a lehetıségeket, amik pályáztatás útján esetleg
megszerezhetık.  Az  elodázhatatlan  szükségleteket  teljesíteni  kell,  amik  kb.  100  eFt-os
nagyságrendőek, amit  milliós nagyságrendő projekttel lehet megvalósítani, azt érdemes kivárni. 

Valentinyi  Károly alpolgármester  felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  könyvtár  kérelme  van  most
napirenden.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  javaslatát  szavazásra
bocsátotta.



28

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

397/2007./IX.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Könyvtár részére -a könyvtárépület
kapualj  részének  festési  munkálatainak  fedezetére-  bruttó  100.000 Ft-ot  biztosít,  dologi  kiadási
elıirányzatként, a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

6/12. Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, a következı testületi ülés idıpontja október 29.
Napirendje:
Közmeghallgatás a környezetvédelemrıl.
1./ Mezıberény város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
     Elıadó: Adamik Jánosné a polgármesteri hivatal mőszaki iroda vezetıje
2./ Az önkormányzat és a civil szervezetek együttmőködése
     Elıadó: Varga Józsefné aljegyzı
3./ Tájékoztató a nemzetiségi egyesületek munkájáról
     Elıadó: Mezei Tibor a Mezıberényi Cigányokért Egyesület elnöke
                   Wagner Márton a Német Hagyományápoló Egyesület elnöke 
                   Borgula Györgyné a Mezıberényi Szlovákok Szervezetének elnöke

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felhívta  a  jelenlévık  figyelmét,  hogy  október  23-a
megünneplésére a korábbi idıszakokhoz hasonlóan kerül sor  a városi köztemetıben. A képviselık
a  médiákból  tájékozódhatnak  a  programról.  Szeretné, ha  minél  többen  részt  vennének  a
megemlékezésen.

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

kmf.
 

                  Cservenák Pál Miklós                                                       Dr. Hantos Katalin  
                         polgármester                                                                          jegyzı

                    Szekeres Józsefné                                                             Valentinyi Károly  
                           képviselı                                                                     alpolgármester
                        jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı     


