
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  2008.  november  24-én 
megtartott testületi üléséről.

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

Jelen  vannak: Harmati  László  alpolgármester,  Babinszki  Szilárd,  Balta  Ádámné,  Barna 
Márton,  Csávás  István,  Debreczeni  Gábor,  Fekete  József,  Halász  Ferenc, 
Hoffmann Dániel,  Kovács Lászlóné,  Lestyán Ádám, Litvai György,  Onody 
Gyuláné, Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselők.

Távolmaradt  képviselők:  Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,  Valentinyi  Károly 
alpolgármester, Szekeres Józsefné képviselő.

           

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző,  meghívottak,  a hivatal  osztályvezetője, 
csoportvezetők, intézményvezetők, érdeklődők. 

Harmati  László alpolgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  a  Kábel  TV  nézőit. 
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselő közül 15 
fő  jelen  van.   Cservenák  Pál  Miklós  polgármester  szabadságát  tölti,  Valentinyi  Károly 
alpolgármester szolgálati úton van Indokinában, Szekeres Józsefné családi okok miatt maradt 
távol.

Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével.

A polgármester  javaslatára  a képviselő-testület  15 igen szavazattal,  egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Onody Gyuláné és Hoffmann Dániel képviselőket. 

Harmati László alpolgármester ismertette a tárgyalandó napirendet.

Hoffmann Dániel képviselő javasolta, hogy a NEPTUN-IL Kft. bejelentését, mivel lemondó 
levélről van szó, nem érint személyiségi jogokat, célszerű lenne  nyílt ülésen  a Kábel TV. 
nézői előtt tájékoztatásul ismertetni.

Dr.  Baji  Mihály  jegyző  kérte,  hogy  zárt  ülésen  legyen  tárgyalva  az  anyag,  ugyanis  az 
önkormányzat üzleti érdekeit sértheti, ha nyilvánosságra kerülnének az adatok, mert több fajta 
verzió megvalósítására  van lehetőség  több ajánlattevőtől,  nem lenne  jó,  ha ezek az üzleti 
adatok kikerülnének korábban a nyilvánosság elé.

1



Hoffmann Dániel képviselő elfogadta az ismertetett indokot, visszavonta javaslatát.

Harmati László alpolgármester a napirend elfogadását kérte.

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

558/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről       
II./  Beszámoló a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról  és az átruházott  hatáskörben 

hozott döntésekről
      II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 418/2008./IX.23./sz., 436/2008./IX.29./sz., 

437/2008./IX.29./sz.,438/2008./IX.29./sz.,  439/2008./IX.29./sz.,  440/2008./IX.29./sz., 
441/2008./IX.29./sz., 442/2008./IX.29./sz., 443/2008./IX.29./sz., 444/2008./IX.29./sz., 
445/2008./IX.29./sz., 446/2008./IX.29./sz., 447/2008./IX.29./sz., 448/2008./IX.29./sz., 
449/2008./IX.29./sz.,  450/2008./IX.29./sz. 451/2008./IX.29./sz.,  452/2008./IX.29./sz., 
453/2008./IX.29./sz.,454/2008./IX.29./sz.,  455/2008./IX.29./sz.,  456/2008./IX.29./sz., 
461/2008./IX.29./sz.,  464/2008./IX.29./sz.  485/2008./X.27./sz.,  486/2008./X.27./sz., 
487/2008./X.27./sz.,  488/2008./X.27./sz.,  491/2008./X.27./sz.,  492/2008./X.27./sz, 
498/2008./X.27./sz.,   506/2008./X.27./sz.  510/2008./X.27./sz.,  521/2008./X.27./sz., 
522/2008./X.27./sz.,  523/2008./X.27./sz.,  524/2008./X.27./sz.,  525/2008./X.27./sz., 
526/2008./X.27./sz.,  527/2008./X.27./sz.,  528/2008./X.27./sz.,  529/2008./X.27./sz., 
530/2008./X.27./sz.,  531/2008./X.27./sz.,  532/2008./X.27./sz.,  533/2008./X.27./sz., 
535/2008./X.27./sz.,  540/2008./X.27./sz, 541/2008./X.27./sz,  542/2008./X.27./sz., 
543/2008./X.27./sz.,  545/2008./X.27./sz.,  550/2008./X.27./sz,  551/2008./X.27./sz., 
552/2008./X.27./sz.,  553/2008./X.27./sz.,  556/2008./X.27./sz.,  190/2008./IV.28./sz., 
191/2008./IV.28./sz.,  192/2008./IV.28./sz.,  470/2008./IX.29./sz.,  548/2008./X.27./sz. 
határozatok végrehajtásáról.

      II/2.A városi ifjúsági fúvószenekar vezetőjének megbízása (489/2008.(X.27.)sz.hat.)
II/3. Altató lövedékes puska használata (367/2008./VIII.25./sz. hat.)

      II/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
      II/5.Mezőberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójának megünneplése (483/2008./X.

27./sz., 557/2008/X.27/sz. hat.)
      II/6. OPSKK könyvtárában újbóli állományellenőrzés 
               (546/2008./X.27./sz., 406/2008/VIII.25./sz.hat.)
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ 

MÖK. sz. rendelet módosítása (2008. I-III- negyedév)   
       Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
IV./ Mezőberény Város 2009. évi költségvetési koncepciója                        
V. Bejelentések

V/1.A gyermekvédelem rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.)MÖK sz. rendelet módosítása 
(538/2008./X.27./sz. hat.)

V/2. Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása
       V/3. Zajvédelmi rendelet (520/2008./X.27./sz. határozat)
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V/4.  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  helyi  rendszeréről  szóló  rendelet 
módosítása (538/2008./X.27./sz. hat.)

V/5. Állattartási rendelettel kapcsolatos javaslat
V/6. Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft. befogadó 

nyilatkozat iránti kérelme
V/7. A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének lemondása pályázati támogatásról
V/8. Pályázat kiírása a 2009. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok

  támogatására
       V/9.  Az  ivó-vízellátási  és  szennyvízelvezetési  szolgáltatásdíjainak  megállapítása 
(rendelet)

 V/10 Igényfelmérés a „GASZTRO-PORT” rendezvényen való részvételről
 V/11. Tiszteletdíjról lemondás 
 V/12 A Kálvin úti tagóvoda részére óvodai játékvásárlása, egyéb karbantartási kiadásokra 

fedezetbiztosítás
V/13 Egyéb bejelentés

VI. Zárt ülés
VI/1. Pályázat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre
VI/2. Pályázati önerő biztosítása (554/2008./X.27./sz., 555/2008./X.27./sz.)
VI/3. Szolnok-Lökösháza vasútvonal fejlesztése (262/2008./V.26.sz. határozat)
VI/4. 2008. évi intézményi megtakarítás
VI/5. Lukács Antal és Pataki Jánosné kérelme
VI/6.  Személyzeti ügyek  
VI/7.  Egyéb bejelentés
          - NEPTUN- IL Kft. Tessedik térre vonatkozó beruházási ajánlatának felfüggesztése

I./ napirend

 I/1.   Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről  

Dr.  Baji  Mihály jegyző  kihirdette  a 2008.  október  27-i  zárt  testületi  ülésen  meghozott 
határozatokat.

A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Hoffmann 
Dániel képviselő nem vett részt a szavazásban, mert az októberi ülésen nem volt jelen)

559/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselőtestülete a 2008. október 27-i testületi  ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta.

I/2.    Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről           
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Harmati László alpolgármester közölte, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel írásban 
nem érkezett. A két ülés között történt fontosabb események közül, a jelenlévők tájékoztatása 
érdekében kiemelt egy-két témát:
- A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Békéscsabai Területi Irodája 

helyszíni szemlét tartott a régi bölcsőde épületében a Munkácsy úton, valamint az újonnan 
létesítendő bölcsőde helyszínén a Puskin utcában. A vizsgálat megállapította, hogy a régi 
bölcsőde épülete alkalmatlan a bővítésre, az új helyszín viszont alkalmas egy új bölcsőde 
létesítésére. Pozitívan állnak az új bölcsőde építéséhez, támogatni fogják azt a pályázatot 
elbírálók felé.

- A Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója értesített, hogy a 2008. évi I. félévi bérleti 
díj  (tárgyi  eszközök,  csatornák,  szivattyúk  szennyvíztelep)  a  Vízművek  rendszerénél 
1.586.951 Ft, a szennyvíznél 958.279 Ft, összesen 2.545.230 Ft. Éves szinten kb. 5 millió Ft 
amit  az  önkormányzat  kap  a  Vízművek  Rt.-től.  Korábban  ez  részvény  formájában  állt 
rendelkezésre. A testületnek döntenie kell a közel jövőben arról, hogy mire költi az 5 millió 
Ft-ot, amit  gyakorlatilag rekonstrukcióra kell fordítani. Van egy olyan lehetőség, hogy a 
Vízművek Zrt. felajánlja egy rekonstrukciós társulás létrehozását, ennek keretében fizetség 
fejében ők  végeznék el a felújításokat.

- A debreceni Colas Kft. készre jelentette a mezőberényi Puskin u., Madách u., és Deák u., 
valamint  a  Sas  u.,  Óvoda  köz  és  Hattyú  utca  útépítési  munkálatainak  befejezését.  Az 
említett munkák elvégzésének átadás-átvételi feladata november 12-én történt meg.

Több esemény is történt a városban, többek között a képviselő-testületet érinti egy internetes 
újságon  keresztüli  „sárdobálás”,  amire  most  nem  kíván  reflektálni,  ezt  majd  későbbi 
időpontban, a Kábel TV. nyilvánossága előtt megteszi. 
Tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy november 14-én Szegeden Mezőberény egészségügyében 
ismert két személy, Nádházi Jánosné nyugalmazott gyógyszerész, valamint Dr. Kovács József 
nyugalmazott  háziorvos  aranydiplomában  részesült.  Gratulált  a  jeles  alkalomhoz,  egész 
életüket  az  emberek  gyógyítására,  elsősorban  a  mezőberényi  emberek  gyógyítására 
fordították. Hosszú, egészségben töltött, aktív éveket kívánt a jutalmazottaknak.

T.Wagner  Márton képviselő  tájékoztatásként  előadta,  hogy  az  elmúlt  zárt  ülésen  hozott 
határozatoknál az Infrastruktúra Zrt.-vel kötött szerződések nem más, mint a 47-es főút jövő 
évi,  várható  felújításhoz  kapcsolódó  telekrendezések.  Remélhetőleg  az  új  nyomvonal 
szélesebb, korszerűbb lesz, ehhez kell útpadkát szélesíteni, és ezért szükséges, ezért kérték, 
hogy Mezőberény város a tulajdonában lévő ingatlanokból, földekből adjon át.

Kovács  Lászlóné képviselő  az  előzőekhez  annyi  kiegészítést  tett,  hogy  nem  csak  az 
önkormányzat,  hanem az  összes  magánember,  aki  az  út  mellett  földterülettel  rendelkezik, 
érintett a telekrendezésben.

Harmati  László alpolgármester  megköszönte  a  tájékoztatást,  a  két  ülés  között  történt 
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását kérte.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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560/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselőtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette.

II./ napirend

Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   és az átruházott hatáskörben   
hozott döntésekről

      
II/1.Tudomásul  vételt  igénylő  beszámolók  a  418/2008./IX.23./sz.,  436/2008./IX.29./sz., 

437/2008./IX.29./sz.,438/2008./IX.29./sz.,  439/2008./IX.29./sz.,  440/2008./IX.29./sz., 
441/2008./IX.29./sz.,  442/2008./IX.29./sz.,  443/2008./IX.29./sz.,  444/2008./IX.29./sz., 
445/2008./IX.29./sz.,  446/2008./IX.29./sz.,  447/2008./IX.29./sz.,  448/2008./IX.29./sz., 
449/2008./IX.29./sz.,  450/2008./IX.29./sz.  451/2008./IX.29./sz.,  452/2008./IX.29./sz., 
453/2008./IX.29./sz.,454/2008./IX.29./sz.,  455/2008./IX.29./sz.,  456/2008./IX.29./sz., 
461/2008./IX.29./sz.,  464/2008./IX.29./sz.    485/2008./X.27./sz.,  486/2008./X.27./sz.,   
487/2008./X.27./sz.,  488/2008./X.27./sz.,    491/2008./X.27./sz.  ,    492/2008./X.27./sz  ,   
498/2008./X.27./sz.,   506/2008./X.27./sz.  510/2008./X.27./sz.,  521/2008./X.27./sz., 
522/2008./X.27./sz.,  523/2008./X.27./sz.,  524/2008./X.27./sz.,  525/2008./X.27./sz  .,   
526/2008./X.27./sz  .,    527/2008./X.27./sz.,  528/2008./X.27./sz.,  529/2008./X.27./sz.,   
530/2008./X.27./sz.,  531/2008./X.27./sz.,  532/2008./X.27./sz.  ,    533/2008./X.27./sz.  ,   
535/2008./X.27./sz  .,    540/2008./X.27./sz,     541/2008./X.27./sz  ,    542/2008./X.27./sz.  ,   
543/2008./X.27./sz.  ,    545/2008./X.27./sz  .,    550/2008./X.27./sz,  551/2008./X.27./sz.,   
552/2008./X.27./sz.,  553/2008./X.27./sz.,  556/2008./X.27./sz.,  190/2008./IV.28./sz., 
191/2008./IV.28./sz.,  192/2008./IV.28./sz.,  470/2008./IX.29./sz.,  548/2008./X.27./sz. 
határozatok végrehajtásáról.

Észrevétel a képviselők részéről nem hangzott el.

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

561/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 418/2008./IX.23./sz., 436/2008./IX.
29./sz., 437/2008./IX.29./sz.,438/2008./IX.29./sz., 439/2008./IX.29./sz., 440/2008./IX.29./sz., 
441/2008./IX.29./sz.,  442/2008./IX.29./sz.,  443/2008./IX.29./sz.,  444/2008./IX.29./sz., 
445/2008./IX.29./sz.,  446/2008./IX.29./sz.,  447/2008./IX.29./sz.,  448/2008./IX.29./sz., 
449/2008./IX.29./sz.,  450/2008./IX.29./sz.  451/2008./IX.29./sz.,  452/2008./IX.29./sz., 
453/2008./IX.29./sz.,  454/2008./IX.29./sz.,  455/2008./IX.29./sz.,  456/2008./IX.29./sz., 
461/2008./IX.29./sz.,  464/2008./IX.29./sz.  485/2008./X.27./sz.,  486/2008./X.27./sz., 
487/2008./X.27./sz.,  488/2008./X.27./sz.,  491/2008./X.27./sz.,  492/2008./X.27./sz, 
498/2008./X.27./sz.,   506/2008./X.27./sz.  510/2008./X.27./sz.,  521/2008./X.27./sz., 
522/2008./X.27./sz.,  523/2008./X.27./sz.,  524/2008./X.27./sz.,  525/2008./X.27./sz., 
526/2008./X.27./sz.,  527/2008./X.27./sz.,  528/2008./X.27./sz.,  529/2008./X.27./sz., 
530/2008./X.27./sz.,  531/2008./X.27./sz.,  532/2008./X.27./sz.,  533/2008./X.27./sz., 
535/2008./X.27./sz.,  540/2008./X.27./sz, 541/2008./X.27./sz,  542/2008./X.27./sz., 
543/2008./X.27./sz.,  545/2008./X.27./sz.,  550/2008./X.27./sz,  551/2008./X.27./sz., 
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552/2008./X.27./sz.,  553/2008./X.27./sz.,  556/2008./X.27./sz.,  190/2008./IV.28./sz., 
191/2008./IV.28./sz.,  192/2008./IV.28./sz.,  470/2008./IX.29./sz.,  548/2008./X.27./sz. 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

II/2.A városi ifjúsági fúvószenekar vezetőjének megbízása (489/2008.(X.27.)sz.hat.)

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke 
tájékoztatásként elmondta, hogy a zenekar vezetőjének a megbízatása december 31-én lejár. 
Bizottsága javasolta, hogy 2 hónapra legyen meghosszabbítva a szerződés, 2009. február 28-
ig, a jelenleg is érvényben lévő megbízási szerződésben meghatározott feltételek szerint, azzal 
hogy a szerződés további  hosszabbításáról  az Ügyrendi  Jogi és Közbiztonsági  Bizottság a 
2009. évi februári bizottsági ülésén tárgyal és javaslattal él a Képviselő testület felé. Azóta a 
Pénzügyi,  Gazdasági Bizottság javaslatát magukévá tudták tenni, ami annyit jelent, hogy a 
következő ülésen már lehetne döntést hozni.

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
már októberben is tárgyalt a kérdésről, és akkor is azt javasolták, hogy 4 évre, 2012. december 
31.-ig terjedjen ki a megbízás időtartama. Most is ezt a javaslatukat tartják fenn.

Harmati László alpolgármester felkérte T.Wagner Márton képviselőt, a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság  tagját,  számoljon  be  bizottsága  döntéséről,  mivel  a  bizottsági  ülésen  az  elnök 
asszony nem volt jelen.

T.Wagner  Márton képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  ismertette,  bizottsága 
elfogadta, hogy 2012. december 31-ig legyen a szerződés hosszabbítva. Azonban az ülésükön 
jelenlévő  Dr.  Baukó  Márton  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottsága  tagja  javaslatát 
figyelembe  véve,  azt  is  el  tudják  fogadni,  hogy a  következő  ülésre  legyen  átdolgozva  a 
megbízási szerződés. Bizottsága javasolta továbbá, hogy fix tiszteletdíj –legalábbis az induló 
évben- kerüljön megállapításra.

Harmati László alpolgármester összegezte az elmondottakat, a három javaslatból kellene egy 
döntést meghozni. A lényege, hogy az ifjúsági fúvószenekart senki nem akarja megszüntetni. 
Matajsz János, mint vállalkozó végzi ezt a tevékenységet, leszámlázza a díjat, amit a város 
kifizet részére. Egy vállalkozási szerződést, bármikor fel lehet bontani, módosítani, ha most 
fix összeg kerül meghatározásra, az is változtatható.

Hoffmann Dániel az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági  Bizottság elnöke megerősítette,  arra 
kérték az időt, hogy a következő ülésre legyen idejük elkészíteni egy egyértelmű vállalkozási 
szerződést. 

Dr. Baji Mihály jegyző kifejtette, jelen esetben egy megbízási szerződésről van szó, amely 
bármikor  felmondható.  A  testületnek  abban  kellene  dönteni,  hogy  2012.  december  31-ig 
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megbízza egy fix összegért, ami jelenleg havi bruttó 50.000 Ft lenne. Ez alapján a decemberi 
testületi ülésre a megbízási szerződést elő lehet készíteni.

Harmati  László alpolgármester  javasolta  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottságot 
megbízni,  hogy a decemberi  testületi  ülésre egy konkrét szerződést szövegezzen meg.  Fix 
összegként szerepeljen havi bruttó 50.000 Ft, mert akármikor lehet módosítani, és javasolta 
többek egyetértése mellett, hogy határozatlan időre legyen kötve a szerződés, mert azt is fel 
lehet mondani bármikor. Szavazást kért a képviselőktől.

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

562/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  egyetértett  azzal,  hogy  az 
524/2006./XII.18./  MÖK. sz.  határozatának időtartama (a városi  fúvószenekar  vezetőjének 
megbízásáról)  határozatlan  időre  legyen  megkötve.  A megbízási  szerződés  átdolgozásával 
megbízza az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, és az kerüljön a  2008. december 
havi Képviselő-testületi ülésre megtárgyalásra. A megbízási díj összege 2009. január 1-től az 
alábbiak  szerint  szerepeljen  a  szerződésben:  havi  bruttó  50.000  Ft-ban  kerüljön 
megállapításra, és számla ellenében legyen kifizetve.
Felelős: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

        Dr. Baji Mihály jegyző             
Határidő: 2008. december havi képviselő-testületi ülés

II/3. Altató lövedékes puska használata (367/2008./VIII.25./sz. hat.)

Dr. Baji Mihály aljegyző elővezette, hogy az önkormányzatnak van egy szerződése a Tappe 
Kft.-vel, ami alapján a Kft. begyűjti a kóbor állatokat. A begyűjtés hurokkal, illetve hálóval 
történik,  ennek a  befogási  módnak  a  sikeressége  alatta  van  annak,  mint  ha  ez  egy altató 
lövedékes  puskával  történne  meg.  Az altatató  lövedékes  puska használatánál  igen szigorú 
jogszabályi  előírásoknak  kell  megfelelni.  Az  altatószer  kábítószernek  minősül,  rendőrségi 
engedély kell hozzá, csak erre felhatalmazott személy használhatná, ugyanúgy, mint magát a 
puskát.  Árajánlat  bekérése  megtörtént,  ami  igen  magas  összeget  mutat.  A  Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javaslattal is élt a testület felé.

T.Wagner  Márton képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  kifejtette,  hogy  elég 
bonyolult feladat egy altató lövedékes puska használata, diplomás, gyakorlatilag „állatorvosi” 
vegyvédelmi vizsgával rendelkező szakember szükséges hozzá. Bizottsága véleménye, hogy 
hosszútávon megoldás csak az lehet, ha több település alkalmazna egy szakembert, kistérségi 
szinten kellene kezelni e kérdést.

Harmati  László alpolgármester  támogatandónak  tartotta  a  bizottság  javaslatát.  Tudni  kell, 
hogy a  Tappe Kft.  kinyilvánította,  nem hajlandóak puskát  beszerezni  és  ehhez  megfelelő 
személyt alkalmazni. Döntő érvük, hogy nincs rá pénz.
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Csávás István képviselő olcsóbb megoldást  ajánlott.  Javasolta,  hogy a testület  vegye  fel  a 
kapcsolatot Krcsmarik Tamás vadásszal, véleménye szerint sokkal olcsóbb megoldás lenne a 
kábító fúvócső használata.

Fekete  József  képviselő  jónak,  tárgyalásra  alkalmasnak  tartotta  Csávás  István  képviselő 
felvetését, de a testület fogadja el a bizottság javaslatát is.

Barna Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát tartotta jó megoldásnak, 
hiszen  a  befogott  kutyákat  valahol  el  is  kell  helyezni,  kistérségi  szinten,  összefogással 
nagyobb esély lenne rá.

Harmati László alpolgármester elsőként a bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.

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

563/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  „Altató  lövedékes  puska 
beszerzését,  használatát”  anyagi  eszközök  hiányában  nem  támogatja,  de  egyben  felkéri 
Cservenák  Pál  Miklós  polgármestert,  hogy  folytasson  tárgyalásokat  a  kistérségi  szinten 
történő megvalósítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, 
Határidő:  értelem szerint

Harmati  László alpolgármester  javasolta,  bízza  meg  a  testület  a  polgármester  urat,  hogy 
Krcsmarik Tamással és a Tappe Kft. képviselőjével folytasson tárgyalást arról, hogy a kábító 
fúvócső  használatát,  miként  tudnák  a  kóbor  ebek  befogása  érdekében  Mezőberényben 
megvalósítani.  Decemberi  ülésen  történjen  meg  a  beszámolás.  Valószínű,  hogy  ennek  a 
megoldásnak is lesz költségvetési vonzata pluszban, a szakember biztosan kér juttatást.

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

564/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megbízza  Cservenák  Pál  Miklós 
polgármestert,  hogy  Krcsmarik  Tamás  vadásszal  és  Gyurkó  Csabával  a  Tappe  Kft. 
ügyvezetőjével folytasson tárgyalást arról, hogy a kábító fúvócső használatát hogyan tudnák a 
kóbor  ebek  befogása  érdekében  Mezőberényben  megvalósítani.  A  tárgyalás  eredményről 
számoljon be a decemberi testületi ülésen.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: 2008. decemberi testületi ülés
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II/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  ismertette  a 
kimutatást.   A bizottságra  bízott  34.000.050 Ft  felosztása  és  időarányos  teljesülése  jónak 
mondható,  úgy  tűnik,  hogy  elég  lesz  az  összeg.  Egyetlen  egy  cím,  a  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatás,  ami  kimerülni  látszik,  de  átcsoportosítással  megoldható  lesz, 
illetve megpróbálják beosztani. 25 főnek ítéltek az elmúlt hónapban normatív lakásfenntartási 
támogatást, 1 megszüntető, 12 elutasító határozat született. Ez adódik abból, hogy a törvény 
2004. óta  nem emelte  meg az 1 m2-re eső energiafelhasználási  költséget.  A még el  nem 
fogadott költségvetési törvényben talán a mostani 425 Ft helyett, 450 Ft lesz beépítve. 220-an 
részesültek  október  hónapban  pénzbeni  lakásfenntartási  támogatásban,  9  fő  kapott  tüzelő 
utalványt. Helyi rendelet szerint 19 fő részesül méltányossági ellátásban, itt az a kitétel, hogy 
a  nyugdíjminimum kétszeresénél  kevesebb legyen  az egy főre  eső jövedelemhatár,  míg  a 
normatív lakásfenntartásnál a mindenkori  öregségi nyugdíj  másfélszerese lehet az egy főre 
eső  jövedelemhatár.  Ott  egy  számított  számmal  dolgoznak,  míg  a  helyi  rendeletnél  a 
ténylegesen  igénybe  vett  energia  felhasználásnak  a  jövedelem 30%-át  el  kell  érni,  illetve 
tüzelő esetében a 25%-ot. Ápolási díjban 5 személy részesül, gyógyszertámogatásban 33 fő 
egész évben. Ezen kívül a bizottság a gyermekintézmények étkezési térítéséhez járul hozzá, 
van  pénzbeni  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  és  a  helyi  járatú  autóbusz  bérleteit 
támogatják, hogy a busz működni tudjon. Összességében a felhasználás megfelelő mértékű, 
elég lesz ebben az évben a pénz.

Harmati  László alpolgármester  a  polgármester  által  nyújtott  kölcsönöket  ismertette,  mely 
négy alkalmat jelentett. Kérte a beszámoló elfogadását.

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

565/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, október hónapban, átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót elfogadta.

II/5. Mezőberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójának megünneplése (483/2008./X.
27./sz., 557/2008/X.27/sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy az 
évforduló  megünneplése  kérdését  megvitatta  az  erre  a  célra  megalakított  bizottság.  A 
bizottság 2008. november 12-én ült össze, ahol Valentinyi Károly alpolgármester nem tudott 
részt venni.  Harmati  László alpolgármester,  T.Wagner Márton képviselő,  Dr. Hegedűs Pál 
ajánlattevő, és személye a megbeszélés alkalmával jól előrehaladtak a kérdésben, és írásos 
javaslattal  éltek,  melyet  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elfogadott  és  ezt  javasolja  a 
képviselő-testület  számára  is.  Az  OPS  Kulturális  Központ  megkapná  feladatául,  hogy  a 
pályázati lehetőséget tanulmányozza, ugyanis a 2009. év az innováció jegyében fog zajlani. 
Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  a  javaslatokat  támogatta  azzal,  hogy  a  rendezvény 
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részleteinek  kidolgozására  készüljön  egy  ütemterv  az  OPSKK  koordinálásában,  melynek 
részleteiről az illetékes bizottságok és a képviselő-testület folyamtosan kapjon tájékoztatást. 

T.Wagner Márton képviselő történelmi áttekintést tett. Mezőberény 1989. március 1-jén lett 
város, a polgármesteri hivatalban van egy címeres plakát, kordokumentum erről. Március 21-
én  az  akkori  miniszterelnök  helyettes,  Dr.  Medgyessy  Péter  adta  át  az  akkori  város 
vezetőjének,  Szűcs  Lajosnak  a  várossá  nyilvánítás  dokumentumait,  oklevelét  ünnepség 
keretében, már létezett a Berény Tv is. Dr. Hegedűs Pál mezőberényi lakos ötleteként vetődött 
fel  a  20.  évforduló  megünneplése.  Ő  már  a  2000.  évi  Mezőberényiek  világtalálkozója 
rendezvényen nagyon komoly munkát végzett, nagyon sok névvel, címmel rendelkezik, sok 
embert tud mozgósítani nemes célért. A megbeszélésükön az hangzott el, hogy márciusra nem 
igazán lehet jól előkészíteni a rendezvényt, legyen áttéve augusztusra. Mezőberényben úgy is 
az augusztus hónap a városi ünneplésnek az ideje. Dr. Hegedűs Pál ötlete volt, hogy a város 
civilszervezetei  legyenek felkeresve, javasoljanak ők is személyeket  erre az összejövetelre. 
Össze kell  állítani  gondosan egy névsort,  nehogy valaki kimaradjon.  Társadalmi és egyéb 
politikai  rangra  tekintet  nélkül,  aki  „letett  valamit  az  asztalra”,  vagy  érdekes  dolgot  tud 
mondani  a  város  lakóinak,  legyen  meghívva,  és  augusztusban  egy  napon,  egy  ünnepség 
mellett és kötetlen beszélgetés mellett jó lenne megtartani az ünnepséget.

Harmati  László alpolgármester  döntést  kért  először  arról,  hogy  a  testület  meg  akarja-e 
ünnepelni az évfordulót. Személy szerint javasolni fogja az ünneplést, hiszen a város egyszer 
20  éves,  ez  viszonylag  egy  kerek  évforduló,  nagyon  sok  minden  történt  ez  idő  alatt.  A 
szükséges költségekhez segítséget jelenthet, hogy a 2009. év az innováció éve lesz, pályázati 
lehetőség  adódhat.  Külső  szponzorok  felajánlásait  is  szívesen  fogadják  a  szervezők.  A 
költségvetés  összeállításánál  nem fogja  javasolni,  hogy erre  a  rendezvényre  külön fedezet 
legyen  beállítva.  Minden  évben  biztosításra  kerül  valamennyi  pénz  a  városi 
nagyrendezvényekre, és abból kellene ezt is megoldani. A Berényi Napokkal való összevonás 
jó ötlet,  igaz, hogy március 1-jén lesz 20 éves a város, és 21-én adták át az oklevelet,  de 
gyakorlatilag az egész 2009-es év eltelhetne a várossá nyilvánítás 20. évforduló jegyében. A 
lakosság figyelemfelhívása is jó ötlet, jelezzék, kinek van olyan ismerőse, akit szívesen látna 
ezen az évfordulón.

Hoffmann Dániel képviselő is javasolta a Berényi Napokat egy nappal meghosszabbítani az 
évforduló  megünneplése  érdekében.  Fontosnak  tartotta,  hogy  a  lakosok  olyan  embereket 
jelöljenek  meg,  akik  el  is  fogadják  a  meghívást,  el  tudnak  jönni  a  rendezvényre. 
Szükségtelennek  tartotta  plusz  költségekről  beszélni,  hiszen  még  eddig,  amire  akarta  az 
önkormányzat, mindig volt pénz. Pénz mindig arra van, amit az ember meg akar szervezni. 
Az augusztusi rendezvénysorozatnak lesz egy költségtömege és lesz egy biztosított pénzügyi 
fedezete, ebből kell majd megoldani. 

Harmati  László alpolgármester  határozathozatalt  kért.  Elsőként  arról,  hogy  Mezőberény 
várossá  nyílvánításának  20  évfordulója  megünneplésre  kerüljön  a  Berényi  Napokhoz 
kapcsolódóan. Ennek érdekében  a Berényi Napok rendezvény 3 napos lesz, melyből 1 nap a 
várossá nyílvánítás megünneplését célozza meg.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

566/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  Mezőberény 
várossá  nyílvánításának  20  évfordulója  megünneplésre  kerüljön  a  Berényi  Napokhoz 
kapcsolódóan. Ennek érdekében  a Berényi Napok rendezvény 3 napos lesz, melyből 1 nap a 
várossá nyílvánítás megünneplését célozza meg.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató
Határidő: értelem szerint

Harmati László alpolgármester a  483/2008./X.27./sz. határozatot annyiban kérte módosítani, 
hogy 2009. évben a  Berényi  Napok rendezvény 3 napos  ünnepség lesz,  augusztus  20-22. 
közötti időszakban.

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

567/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  annyiban módosítja  a  483/2008./X.
27./sz. határozatát, hogy 2009. évben a Berényi Napok rendezvény 3 napos ünnepség lesz, 
augusztus 20-22. közötti időszakban.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató
Határidő: értelem szerint

Harmati  László alpolgármester  a  megalakított  bizottság  előterjesztését  kérte  elfogadni  az 
Oktatási és Kulturális Bizottság határozati javaslata szerint.

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

568/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  557/2008/X.27/sz.  határozatban 
megnevezettek  által  készített  -Mezőberény  várossá  nyilvánításának  20.  évfordulójának 
megünneplése- előterjesztést  tudomásul  veszi.  A  rendezvény  részleteinek  kidolgozására 
készüljön  egy  ütemterv  az  OPSKK  koordinálásában,  melynek  részleteiről  az  illetékes 
bizottságok és a képviselő-testület folyamtosan kapjon tájékoztatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató
Határidő: értelem szerint
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II/6. OPSKK könyvtárában újbóli állományellenőrzés 
        (546/2008./X.27./sz., 406/2008/VIII.25./sz.hat.)

Onody Gyuláné képviselő, mint az OPS Kulturális Központ igazgatója kérte a 406/2008./VIII.
25./sz.  és  a  546/2008./X.27./sz. határozatok  időpontját  módosítani,  az  újbóli  könyvtári 
leltározás  és  a  késedelmes  olvasók  felszólításának  eredményét  megvárva  kerüljön  sor  a 
hiányzó könyvek törlésére, ugyanis újbóli állomány ellenőrzés folyik a kulturális központban, 
illetve  megtörténtek a késedelmes olvasók újbóli  felszólításának a kiküldése.  Véleményük 
szerint lényeges változás várható a leltározás eredményében.

A képviselő-testület  14 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi  határozatot  hozta:  (Onody 
Gyuláné mint igazgató, érintettség miatt nem szavazott)

569/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az Oktatási  és  Kulturális  Bizottság 
javaslata  alapján,  a  406/2008./VIII.25./sz.  és  a  546/2008./X.27./sz. határozatok  időpontját 
módosítja  olyan  módon,  hogy  az  újbóli  könyvtári  leltározás  és  a  késedelmes  olvasók 
felszólításának eredményét megvárva kerüljön sor a könyvek törlésére.
Felelős: Onody Gyuláné OPSKK igazgató
Határidő: értelem szerint

III./ napirend

Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ MÖK. sz. 
rendelet módosítása (2008. I-III- negyedév)   

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi  Osztályának vezetője ismertette a rendelet 
módosítás szerkezeti felépítését a jelenlévők tájékoztatása érdekében, az írásos előterjesztés 
szerint.  Kiemelte,  hogy  a  11.  számú  melléklet  tartalmazza  tételesen  az  előirányzat 
változásokat.  Az  előző  költségvetési  rendelet  előirányzata  2.943.124  eFt  volt,  most  az 
előirányzat növekedés 131.489 eFt, így az új módosított előirányzat 3.074.613 eFt. A 131.489 
eFt  előirányzat növekedésből az önálló intézmények előirányzat módosítása 38.769 eFt, a 
polgármesteri  hivatal  előirányzat  módosítása  92.160  eFt,  illetve  a  kisebbségi 
önkormányzatoknak az előirányzat módosítása 560 eFt. 

T.Wagner  Márton képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság   tagja  kiemelte,  hogy  az 
önkormányzat intézményeinél nem kellett még dolgozókat elbocsátani, minden számla ki lett 
fizetve, nem érződik még a recesszió. 2009. év elég bizonytalannak látszik, de a parlament 
még  most  ülésezik.  A  2008.  évi  költségvetésbe  is  be  lett  állítva  egy  hitelkeret,  amire 
szerencsére nem volt  még szükség. Az önkormányzat  intézményeiben 518 fő dolgozik,  az 
egyik  legnagyobb  munkaadó  a  városban.  A  rendelet-tervezetben  szereplő  átvezetéseket 
elfogadásra javasolja a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.
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Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy  bizottsága  is  javasolta  a  rendelet  megalkotását.  Tájékoztatásként  előadta,  hogy  a 
költségvetésben eddig a bevételek 77,3%-ban, a kiadások 55,8%-ban teljesültek.

Harmati  László alpolgármester  szavazásra  bocsátotta  a  rendeletmódosítást,  melynek 
megalkotásához minősített többségi igen szavazatra van szükség.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
31/2008./XI.25./ MÖK számú rendelete

„ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről” szóló 
3/2008.II.26./MÖK számú rendelet módosításáról.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./

Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője ismertette a fontosabb 
számadatokat az írásos előterjesztés szerint. A felhalmozási bevételnél jelentős az elmaradás, 
(22.769  eFt),  a  IV.  negyedévben  szükséges  lesz  minden  bevételi  és  kiadási  jogcímet 
áttekinteni,  és ahol kiadási  megtakarítás  van,  azokból az előirányzatokból  majd a bevételi 
előirányzatokat rendezni kell.  Egy számszaki hibára hívta fel a figyelmet:  a 15. oldalon, a 
módosított előirányzatoknál a támogatás értékű bevétel működési célra biztosított 92.319 eFt 
helyett a helyes összeg: 100.420 eFt. 

T.Wagner Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  tagja felolvasta  a határozati 
javaslatot, melynek elfogadását bizottsága támogatta.

Hoffmann Dániel képviselő kiemelte, hogy a helyi adók mértékének befizetési szintje 95%, ez 
elismerésre méltó az adófizetők felé.

Több hozzászólás nem hangzott el. 

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

570/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés
bevételeit 3.074.613 eFt előirányzattal
                2.376.948 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -86.829 eFt )
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kiadásait  3.074.613 eFt előirányzattal,
                1.714.138 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -285.556 eFt )
az egyenleget 662.810 eFt-tal jóváhagyja, és a 2008 évi költségvetés alapján a 2008. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

IV./ Mezőberény város 2009. évi költségvetési koncepciója    

Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, hogy az Államháztartási törvény alapján a jegyző állítja 
össze  a  költségvetési  koncepciót,  és  azt  a  polgármesternek  kell  a  képviselő-testület  elé 
terjesztenie. Az anyagból látható, hogy nagyon nehéz úgy költségvetési koncepciót készíteni, 
hogy gyakorlatilag Budapesten sem tudják a pontos számokat. Szeptember 29-én volt a jövő 
évi költségvetési tervezetnek az első összeállítása a Kormány részéről. Ezután október 18-án, 
és  november  2-án  született  új  anyag,  és  talán  a  holnapi  nap  folyamán  az  országgyűlés 
tárgyalja a költségvetést és dönt is az ezzel kapcsolatos jogszabály módosításátokról. Eddigi 
ismeretek  alapján  azt  lehet  látni,  hogy  megszorító  intézkedések  várhatóak  a  Kormány 
részéről, ami érinti  az önkormányzatot,  és ez által  a lakosságot is. Látni lehet azt,  hogy a 
normatívák  az  első,  illetve  a  második  javaslathoz  képest,  amiről  holnap  szavaz  az 
országgyűlés,  sokkal  rosszabbak.  Bizonyos  normatívák  nem  hogy  számszakilag 
megegyeznének a tavalyi  évivel,  esetleg még az inflációt  is követnék,  hanem a 2009. évi 
normatíva számszakilag nominálisan nem éri el a 2008. éves mértéket sem.  Az anyagban 
bizonyos intézkedések meggondolására tettek javaslatot, javasolt az, hogy át kell gondolni az 
önkormányzatnak  azokat  az  önként  vállalt  feladatokat,  amit  nem  biztos,  hogy  meg  tud 
valósítani.  E  tekintetben  meg  kell  vizsgálni  az  intézményi  rendszert,  és  amennyiben 
szükséges,  a  létszámgazdálkodásra  is  ki  kell  térni.  A költségvetési  koncepció  magáról  az 
elvekről szól, majd a költségvetésben lesz pontosan meghatározva, hogy mire mennyi pénz 
jut.  Javasolja  a  koncepció  elfogadását,  melyet  mind  a  három kisebbségi  önkormányzat  is 
megtárgyalt, ők is javasolják elfogadását.

Harmati  László alpolgármester  véleménye  szerint  nehéz  év  elé  néz  az  önkormányzat.  A 
Kormány  már  negyedszer  terjesztett  be  költségvetést,  remélhetőleg  már  meg  is  fogják 
szavazni.  Úgy néz  ki,  hogy mint  egy  150 milliárd  forintot  kivonnak  az  önkormányzatok 
támogatásából, Mezőberénynél ez 50-60 millió Ft-ot jelenthet. Szerencsének mondható, hogy 
a  néhány  évvel  ezelőtti,  gazdálkodás  racionalitását  célzó  intézkedések  (intézmények 
összevonása) most kezdenek „gyümölcsözni”. 

T.Wagner Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja megköszönte a jegyző úr 
munkáját, javasolta, mint ahogy bizottsága is, a koncepció elfogadását.

Wagner Márton képviselő, mint a Mezőberényi Német Önkormányzat elnöke tudatta, hogy 
a  koncepcióban  foglaltakat  elfogadták,  de  kifogással  éltek  a  Kormány  által  tervezett 
nemzetiségi nevelés-oktatási normatíva lényeges csökkentése miatt.

A képviselő-testület  15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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571/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  költségvetési 
koncepciót elfogadta    

V. napirend

Tárgy: Bejelentések

V/1.A  gyermekvédelem  rendszeréről  szóló  20/2006.(V.29.)MÖK  sz.  rendelet  módosítása 
(538/2008./X.27./sz. hat.)

Dr.  Szabados  János  aljegyző  ismertette  az  írásban  beadott  előterjesztést,  melyet  három 
bizottság is tárgyalt, és az általuk megfogalmazott állásfoglalásoknak megfelelően kiosztásra 
került  egy  javított  változat.  A  korábbi  rendelet  két  ponton  módosul.  Az  egyik  a  most 
bevezetett óvodáztatási támogatás, mely lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy első 
alkalommal történő folyósítás esetén természetben kerüljön kifizetésre az összeg. A második 
módosítás  a  rendelet  mellékletét  érinti,  amely a  gyermekétkeztetés  térítési  díjait  határozza 
meg 2009. évre. Kérte a rendelet-tervezet elfogadását.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kiemelte, hogy első 
ízben,  2009.  január  1-től  kerül  bevezetésre  az  óvodáztatási  támogatás.  A jegyző  annak  a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője részére,  aki három 
illetve négy éves gyermekét beíratja az óvodába, továbbá gondoskodik a gyermeke rendszeres 
óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
fennáll, biztosít óvodáztatási támogatást. Bizottsága elfogadásra javasolta a javított rendelet-
tervezetet.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke 
bizottságának módosító javaslatát eredeti előterjesztésként kérte kezelni. A rendelet-tervezet 
1.§-ában a módosítandó rendelet 8.§ (1) bekezdés első mondata a következők szerint legyen 
megfogalmazva: „A rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint az első 
alkalommal  folyósításra  kerülő  óvodáztatási  támogatást  elsősorban  természetbeni  ellátás 
formájában kell nyújtani.”. A rendelet megalkotását kérte.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
32/2008.(XI.25.) MÖK számú rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./
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V/2. Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása

Dr. Baji Mihály jegyző előadta, hogy a vagyonrendeletben szabályozva van, hogy évente két 
alkalommal (július 31-ig, február 28-ig) a jegyző előterjesztést készíttet az ingatlanvagyonban 
bekövetkezett  változásokra vonatkozóan. Sok változás történt az elmúlt  időszakban, emiatt 
történt  benyújtásra  a  rendelet-tervezet.  Javasolta  elfogadását  azzal,  hogy  amikor  ez  a 
módosítás  beépül  az egységes  szerkezetű  vagyonrendeletbe,  mindig  a  legutolsó  módosítás 
sötétszínnel kiemelésre kerül a közérthetőség kedvéért. Két bizottság tárgyalta és támogatta a 
rendelet megalkotását.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
33/2008.(XI.25.) MÖK számú rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
16/2007. ( VI.19.)MÖK  sz. rendelet módosításáról.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete./

V/3. Zajvédelmi rendelet (520/2008./X.27./sz. határozat)

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a zajvédelemmel kapcsolatos központi jogszabályok 
az  elmúlt  időszakban  jelentősen  változtak.  2008.  január  1-től  megváltozott  a  hatáskör 
címzettje is, ami azt jelenti, hogy a központi jogszabályokban szabályozott kérdések esetében 
első fokon a kistérség székhelye szerinti illetékes jegyző, Békés jegyzője, illetve az első fokon 
illetékes  környezetvédelmi  hatóság jár  el.  A környezeti  zaj  és rezgéselleni  védelem egyes 
szabályairól  szóló  284/2007.  Kormány  rendelet  határozza  ezt  meg,  illetve  azokat  a 
hatásköröket, amiben eljárhatnak az illetékes hatóságok. Nevezett Kormányrendelet viszont 
nem  rendelkezik  a  közterületi  rendezvények  által  okozott  zaj  elleni  védekezésről  és 
védelemről. A helyi rendelet megalkotása érdekében zajvédelmi szakértő lett felkérve, ki lett 
kérve a közigazgatási hivatal véleménye is, de a felügyelőségtől sajnos a teljes állásfoglalás 
nem érkezett meg. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága tárgyalta az előterjesztést, 
véleménye, hogy a közterületi rendezvényekre is kellene helyi szabályozást alkotni, amire a 
felhatalmazó rendelkezések lehetőséget adnak. A lakosság nagy részét érintik a közterületi 
rendezvények, nehogy joghézag maradjon, mert ha lakossági panasz lesz, nehogy ne tudjon a 
hivatal  fellépni.  A  zajvédelmi  rendelet-tervezet  második  körös  tárgyalása  történt  meg, 
elfogadásával  most  kerülne  bevezetésre,  az  élet  majd  el  fogja  dönteni,  hol  kell  rajta 
pontosítani. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítő javaslattal élt.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  tudatta, 
hogy bizottsága a zajvédelmi rendelet-tervezetet eredeti előterjesztésként kezelve elfogadásra 
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  azzal,  hogy  a  rendelet-tervezet  5.§  (1)  bekezdése  a 
következők  szerint  legyen  megfogalmazva:  „A  környezeti  zajt  előidéző  tevékenység 
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megkezdése előtt 15 nappal az üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását és 
az alapján zajvédelmi engedélyt kérni.” 

Csávás  István képviselő  a  15  napos  határidő  kikötését  soknak  tartotta,  hiszen  vannak 
rendezvények,  pl.  politikai  rendezvények,  melyeknek  a  bejelentési  határideje  3  nap.  A 
rendelet-tervezet  záró  rendelkezésénél  le  van  írva,  hogy a  rendelet  kihirdetése  napján lép 
hatályba,  előírásait  a  folyamatban  lévő  ügyekre  is  alkalmazni  kell.   Kérdése,  hogy 
visszamenőleges  hatályú  lehet  a  rendelet?  Az előző  ülésen  a  szakértő  olyan  tájékoztatást 
adott, hogy nincs mértékegysége a zaj és rezgésforrásnak. Utána járt a kérdésnek, megtudta, 
hogy a rezgésforrásnak a mértékegysége: mm/sec a négyzeten, tehát van kiszámíthatósága.

Dr. Baji Mihály jegyző válaszként előadta, hogy a 3 nap bejelentési kötelezettség elsősorban a 
gyülekezési  jog  alá  tartozó  politikai  rendezvényekre  vonatkozik,  és  nem  a  politikai 
rendezvényekkel  kapcsolatos  zaj  illetve  rezgéskeltésre  alkalmas  eszközök bejelentésére.  A 
kettő nem teljesen ugyanaz. A rendelet nem visszamenőleges hatályú, de nincs is folyamatban 
lévő  ilyen  ügy.  Ezt  a  joghézagot  január  1-től  minél  hamarabb  rendbe  kell  tenni,  ha 
menetközben mégis történne valami, ne jelentsen gondot. A műszaki kérdésre nem tud választ 
adni, azt a szakértő tudná megválaszolni.

Hoffmann Dániel képviselő megjegyezte, hogy folyamatban lévő ügy nem lehet, mivel eddig 
nem volt bejelentési kötelezettség, a zajrendelet majd csak kihirdetése után lép hatályba. A zaj 
és a rezgés az esetek döntő többségében nem azonos, nem kellene össze keverni a két dolgot.

Harmati  László alpolgármester  megkérdezte  Csávás  István  képviselőt,  tesz-e  módosító 
indítványt.

Csávás István képviselő elmondta, hogy szakembertől tudja, hogy a zaj és rezgéskeltésnek 
van mértékegysége, ebben a kérdésben őt ez érdekelte. A bejelentési kötelezettségnél kérné 
beépíteni, hogy politikai rendezvényeknél 3 nap a bejelentési idő.

Harmati László alpolgármester az indítványt szavazásra bocsátotta.

A  képviselő-testület  8  igen  szavazata   (Halász  Ferenc,  Csávás  István,  Onody  Gyuláné, 
Lestyán Ádám, T.Wagner Márton, Fekete József, Kovács Lászlóné, Balta Ádámné) és 7 nem 
szavazata (Litvai György, Barna Márton, Hoffmann, Dániel, Harmati László, Wagner Márton, 
Debreczeni Gábor, Babinszki Szilárd) alapján, a minősített többségi igen szavazat nem lett 
meg  a  rendelet-tervezet  módosításához,  ennek   értelmében  a  képviselő-testület  az  alábbi 
határozatot hozta:

572/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajvédelmi rendelet-tervezet 5.§ 
(1)  bekezdés:  „A  környezeti  zajt  előidéző  tevékenység  megkezdése  előtt  15  nappal  az 
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üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását és az alapján zajvédelmi engedélyt 
kérni.”  meghatározást  jóváhagyja,  nem  támogatja  Csávás  István  képviselő  által  javasolt, 
politikai rendezvényeknél 3 nap megállapítását.

Harmati  László alpolgármester  az  előterjesztett  rendelet-tervezet  elfogadását  bocsátotta 
szavazásra. 

A  képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  3  ellenszavazat  (Lestyán  Ádám,  Csávás  István, 
Halász Ferenc) mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület
34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./

V/4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
(538/2008./X.27./sz. hat.)

Dr. Szabados János aljegyző az írásos előterjesztést ismertette. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság  a  rendelet-tervezet  A.)  pontjában,  reggeli,  ebéd,  vacsora  térítési  díj  2009.  évi 
összegét 1120 Ft-ban, az ebéd összegét 510 Ft-ban javasolja megállapítani, amely a javított 
rendelet-tervezetben már beépítésre is került. 

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  felolvasta  a 
rendelet-tervezetben szereplő díjakat a jelenlévők tájékoztatása érdekében. A gimnáziumnak a 
törvény lehetőséget ad arra, hogy amennyiben változás áll be, újra előterjessze a jövő évben a 
térítési díjak megállapítását.

Harmati  László alpolgármester  a  bizottságok  által  javasolt  rendelet-tervezetet  szavazására 
bocsátotta.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
35/2008.(XI.25.) MÖK számú rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008.(V.26.) 
MÖK számú rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete./
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V/5. Állattartási rendelettel kapcsolatos javaslat

Dr.  Baji  Mihály  jegyző  tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  képviselő-testület  már  több 
alkalommal  is  tárgyalta  az állattartással  kapcsolatos  lakossági  észrevételeket,  volt  is  ezzel 
kapcsolatban  módosítás.  Az  eltelt  időszakban  ismételten  lakossági  észrevétel  érkezett, 
miszerint  anyagi  haszonszerzés  célzattal  folytatott  eb-tenyésztési  tevékenység  külön 
engedélyhez legyen kötve. A jelenlegi rendelet szerint két nagytestű eb tartható elválasztásig a 
szaporulattal  együtt.  Egyedi hatósági ügyből kifolyólag érkezett  panaszról van szó, így azt 
nem  részletezi.  Az  önkormányzat  állattartási  rendeletét  alkotmánybíróság  előtt,  utólagos 
normakontrol keretében megtámadták.  Ennek oka az, hogy a helyi  rendelet  az eb-tartással 
kapcsolatban kimondja, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az ebtenyésztő szervezetekre és 
a kriminológiai szövetségre. Írásban meg lett kérdezve az alkotmánybíróság, ők tárgyalásra 
alkalmasnak  találták  a  beadványt.  Tehát  az  egyedi  hatósági  ügyre,  amennyiben  az 
alkotmánybíróság  a  jogalapot  érintően  döntést  hoz,  kihatással  lesz  a  helyi  rendeletre.  A 
döntést meg kellene várni.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bitorrság elnöke javasolta az 
ügy tárgyalásának elhalasztását az alkotmány bírósági döntés megtörténtéig.

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

573/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  állattartási  rendelettel 
kapcsolatos  javaslat  –  eb-tartásra  vonatkozó  helyi  állattartási  szabályozás-  megtárgyalását 
elhalasztja azzal, hogy az a vonatkozó Alkotmánybírósági állásfoglalás megtörténte után kerül 
tárgyalásra.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint

V/6. Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft. befogadó nyilatkozat 
iránti kérelme

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  ismertette  a 
megkeresést.  Nevezett  kérte,  hogy  az  önkormányzat  engedélyezze  számára  egy  befogadó 
nyilatkozat kiadásával,   komplex otthoni szakápolás a hospice ellátást  nyújtó szolgáltatást, 
ellátási területe bővítését.  Bizottsága megtárgyalta a kérést, a városban a feladatot ellátja a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a házi orvosok beutalása, illetve kérelme alapján. 
A megismert adatok alapján az ellátási terület bővítését engedélyező befogadó nyilatkozatot 
nem tartják aktuálisnak. 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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574/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Dr.  Csernai  Katalin  Háziorvosi, 
Otthonápolási és Szolgáltató Kft. megkereső levelét tudomásul veszi, – az adatok alapján az 
ellátási terület bővítését engedélyező befogadó nyilatkozat kiadását nem tartja aktuálisnak.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

V/7. A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének lemondása pályázati támogatásról

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a szervezet 
lemondását  pályázati  támogatásról,  nem  kívánják  felhasználni  az  összeget,  mert  más 
szervektől kaptak támogatást, valamint a vendégek csak delegációs létszámban jelentek meg. 
Határozati javaslatuk elfogadását kérte.

T.Wagner  Márton képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság tagja a  bizottsága  javaslatát 
kérte  megszavazni,  amely annyiban különbözik  a  szakbizottságétól,  hogy a támogatásként 
megítélt és fel nem használt 80.000,-Ft összeggel a 2008. évi költségvetése általános tartalék 
alapja legyen megemelve,  ne a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok támogatásának pályázati 
alapja.

Harmati  László alpolgármester  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  javaslatát  bocsátotta 
szavazásra.

A képviselő-testület  11 igen  szavazattal,  4  ellenszavazat  (Onody Gyuláné,  Barna Márton, 
Debreczeni Gábor, Wagner Márton) mellett az alábbi határozatot hozta:

575/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szlovákiából 
érkező kulturális csoportok fogadásánál a Mezőberényi Szlovákok Szervezete nem használta 
fel  a  számára  támogatásként  biztosított  összeget.  A  támogatásként  megítélt  és  fel  nem 
használt 80.000,-Ft összeggel a 2008. évi költségvetése általános tartalék alapját megemeli.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

V/8.  Pályázat  kiírása  a  2009.  évi  városi  rendezvények,  illetve  nemzetközi  kapcsolatok 
támogatására

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
évenként  tárgyalja  a  jelzett  témát,  ebben  az  évben  is  kiküldésre  került  a  pályázati  kiírás 
tervezete ugyanolyan módon, mint ahogy az a 2008-as évben kiírása került, mivel változtató 
javaslatok  nem  érkeztek.  Bizottsága  szeretné,  ha  a  2009.  évi  nemzetközi  kapcsolatok 
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támogatására, valamint a városi rendezvények, és kulturális értékek támogatásra pályázatot 
írna ki  a testület.  A pályázati  kiírásnál  annyi  módosítással  éltek,  hogy az egyéb feltételek 
résznél „a helyben szokásos módon” helyébe a városi honlapon www.mezobereny.hu szöveg 
kerüljön.

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

576/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok 
támogatására,  valamint a 2009. évi városi rendezvények és kulturális értékek támogatására 
pályázatot ír ki, az Oktatási és Kulturális Bizottság által előterjesztett, előző évi „aktualizált” 
változat szerint. Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságát, hogy a pályázati előkészítő 
munkálatokat  a  támogatási  keretösszeg  meghatározása  nélkül  elvégezze  addig  is,  amíg  a 
testületi döntés meg nem születik a hatáskör átruházásáról, a benyújtott pályázati kiírásokat 
jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Onody Gyuláné, az Oktatási és kulturális bizottság elnöke
Határidő: int. azonnal

V/9. Az ivó-vízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatásdíjainak megállapítása (rendelet)

Dr.  Baji  Mihály jegyző  közölte,  hogy az  önkormányzat  képviselő-testülete  minden  évben 
meghatározza az ivóvíz, illetve a szennyvíz díjait a Vízművek Zrt. javaslata alapján. Ebben az 
évben is megküldte a Zrt. ajánlatát, de mint utólag kiderült, részükről további számításokra 
van  szükség.   A  Vízművek  Zrt.  által  elküldött  anyagban  több  kérdés  is  van,  amire  az 
önkormányzat  választ  nem  kapott.  Pl.,  a  díjmegállapítás  összefügg  azzal,  hogy  az 
önkormányzat  belép-e a  rekonstrukciós  alapba,  valamint  pontosítani  kell  a  Zrt.-nek,  hogy 
mennyi is lesz Mezőberény városában 2009-től az ivóvíz, illetve a szennyvíznek a díja.  Az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata, hogy 
a képviselő-testület a napirend tárgyalását halassza el a decemberi testületi ülésre 

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

577/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  ivó-vízellátási  és  szennyvíz-
elvezetési  szolgáltatás  díjainak  megállapításáról  a  Vízművek  Zrt.  tájékoztatását  tudomásul 
veszi,  a  napirend  tárgyalását  elhalasztja  a  decemberi  testületi  ülésre,  hogy pontos  adatok 
ismeretében lehessen meghatározni a jövő évi díjakat.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: 2008. decemberi testületi ülés

V/10 Igényfelmérés a „GASZTRO-PORT” rendezvényen való részvételről
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Harmati László alpolgármester ismertette az írásos bejelentést. A rendezvény célja a Békés 
megyei  települések,  és  testvértelepüléseik  kapcsolattartásának  erősítése  lenne.  A 
rendezvényen való részvétel díja 200 eFt lenne. Véleménye szerint, mivel  Mezőberényben a 
Berényi Napokra a testvérvárosok meg fognak érkezni, nem kellene külön rendezvényen is 
részt venni. 

T.Wagner  Márton képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  egyetértett  az 
elmondottakkal, bizottsága is azt javasolta, hogy ne történjen jelentkezés a rendezvényre.

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

578/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Thermál  Consulting  Kft. 
„GASZTRO-PORT” rendezvényére, anyagi forrás hiányában nem kíván jelentkezni.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

V/11. Tiszteletdíjról lemondás

Dr. Baji Mihály jegyző felolvasta, hogy Szilágyiné Kemény Mária az Oktatási és Kulturális 
Bizottság  külsős  tagja,  a  részére  megállapított  tiszteletdíjat  -2007.  decemberétől  2008. 
november végéig- nem kívánja felvenni, arról lemond. Kérte a képviselők részéről a lemondás 
tudomásulvételét.

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

579/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szilágyiné Kemény Mária Oktatási és 
Kulturális  Bizottsági  tag  részére  megállapított  tiszteletdíjáról  való  lemondó  nyilatkozatot 
tudomásul veszi.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő:  értelem szerint

 
 V/12 A Kálvin úti  tagóvoda részére óvodai játékvásárlása,  egyéb karbantartási  kiadásokra 

fedezetbiztosítás

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  ismertette  az 
átcsoportosítás lényegét az írásos előterjesztés szerint, a Kálvin úti tagóvoda részére óvodai 
játékvásárlásra, egyéb karbantartási kiadásokra a fedezetbiztosítást.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

580/2008./XI.24./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 335 eFt-tal
         ezen belül: 
                    - Személyi juttatás:                       - 254 eFt
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   81 eFt
ezzel egyidejűleg
2/A cím: Összevont Óvodák kiadásai, Dologi kiadások előirányzatát megemeli:     335 eFt-tal
               Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére, 
               játékvásárlásra és egyéb karbantartási, korszerűsítési kiadásokra.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

V/13 Egyéb bejelentés

Harmati  László alpolgármester  ismertette,  hogy  a  legközelebbi  testületi  ülés  időpontja: 
december 22. 
Napirendje: 1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről; 2./ Mezőberény Város 2009. 
évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása; 3./ A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének 
elfogadása

Felhívta a figyelmet, hogy a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és 
intézményeknek  is  lehetősége  van  a  Képviselő-testület  2009.  évi  munkatervére javaslatot 
tenni. Aki munkatervi javaslattal kíván élni, azt 2008. december 5-ig írásban küldje meg, vagy 
adja le a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Több  bejelentést  nem  hangzott  el,  az  alpolgármester  megköszönte  a  figyelmet,  az  ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

K.m.f.

               Harmati László                                                                   Dr. Baji Mihály 
                 alpolgármester                                                                       jegyző

                Onody Gyuláné                                                                 Hoffmann Dániel 
                    képviselő                                                                            képviselő
                  jkv.hitelesítő                                                                      jkv.hitelesítő     
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