
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  2009.  május  26-án 
megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 
Szilárd, Barna Márton, Csávás István, Fekete József, Halász Ferenc, Hoffmann 
Dániel,  Koncsag  Ferenc,  Kovács  Lászlóné,  Litvai  György,  Lestyán  Ádám, 
Onody Gyuláné, Szilágyi Tibor, Wagner Márton képviselők.

                       (Szekeres Józsefné az első napirend tárgyalása közben megérkezett)

Távolmaradt képviselők: Balta Ádámné, Debreczeni Gábor (távolmaradásuk okát jelezték.)

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

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel 
TV. nézőit, képviselőket. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Jelezte, hogy 
az időpont módosításra azért volt szükség, mert több képviselő részt vett Szováta ünnepségén, 
és tegnap, hétfőn értek haza. Az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselő 
közül jelen van 15 fő.

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

A polgármester  javaslatára  a képviselő-testület  15 igen szavazattal,  egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Kovács Lászlóné és Barna Márton képviselőket.

Ismertette a napirendet, melyet egy-két tárgyalási sorrend felcserélésével bocsátott szavazásra, 
és jelezte,  hogy napirend előtti  hozzászólás történik Onody Gyuláné képviselő részéről.  A 
kérelem szabályszerűen érkezett, az SZMSZ szerint erre mód és lehetőség van. A bejelentés 
Tomka Mihály által kiadott Délkelet és a Mezőberényi Hírek májusi számában megjelent, a 
mezőberényi sváb lakosságot sértő, gúnyolódó kifejezések témakört foglalja magában.

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

202/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Napirend előtti hozzászólás Onody Gyuláné képviselő részéről.
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről
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    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  517/2008./X.27./sz.,  575/2008./XI.24./sz., 

103/2009./III.30./sz., 153/2009./III.30./sz., 157/2009./IV.22./sz., 164/2009./IV.27./sz 
167/2009./IV.27./sz.,  174/2009./IV.27./sz.,  175/2009./IV.27./sz 176/2009./IV.
27./sz.,  182/2009./IV.27./sz.,  183/2009./IV.27./sz.,  184/2009./IV.27./sz., 
187/2009./IV.27./sz 188/2009./IV.27./sz.,  191/2009.IV.27./sz., 192/2009.IV.27./sz., 
193/2009.IV.27./sz., 194/2009.IV.27./sz., 195/2009.IV.27./sz., 196/2009./IV.27./sz., 
680/2008./XII.22./sz.,  150/2009./III.30./sz.,  151/2009./III.30./sz.,  197/2009./IV.
27./sz., 199/2009./IV.27./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

       II/2. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy (166/2009./IV.27./sz. hat.)
       II/3. - A Martinovics u. 25. sz. alatti iskolaépület  (VI/7.)
              - Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásából 

fakadó feladatok (alapító okiratok)  -185/2009./IV.27./sz.hat.-
       II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
       II/5. A júliusi münsingeni utazás (181/2009.IV.27./sz. hat.)
       II/6.  Az OPSKK fény és  hangtechnikai  berendezésének felújítási  és  bővítési  terve 

(95/2009./IV.27./sz. hat.)
III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi
       munkáról
IV./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság munkájáról         
V./ Bejelentések
      V/1. Gyermekek nyári étkeztetése
      V/2. Városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 2009. évi támogatása (átcsop.)
      V/3. Az OPSKK SZMSZ-ének módosítása
      V/4. Fesztivál regisztráció
      V/5. Intézményi átcsoportosítások
      V/6. Állásfoglalás kérése tűzijátékkal kapcsolatban

 V/7. Európai Mobilitási hét és az Európai Autómentes napról szóló ajánlat
      V/8. SZMSZ módosítás
      V/9. Térítési díjak felülvizsgálata, rendeletmódosítás ( 2 db)
      V/10. Az intézmények 2008. évi pénzmaradvány felhasználása
      V/11. Békés-Mezőberény kerékpárút építéséhez kapcsolódó régészeti megelőző feltárás
      V/12. „Ízek és színek a Körösök Völgyében fesztivál” rendezvény
      V/13. Ajánlat pályázat megírására (testvérvárosi találkozó)

 V/14. Multifunkcionális  gépjármű beszerzése.  (Önkormányzati  fejlesztések  támogatása 
területi kötöttség nélkül (CÉDE) pályázat.)

  V/15.  Úthálózat  felújítása,  korszerűsítése  Mezőberényben  a  Báthory  és  Laposikert 
utcákban.  (A  települési  önkormányzati  belterületi  közutak  felújításának, 
korszerűsítésének támogatása   (TEUT) pályázat.)

  V/16. A Mezőberényi sportpálya öltözőépületének felújítása és bővítése. (Leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) pályázat.)

  V/17. Új öltöző építése a Mezőberényi  Kálmán Fürdőben. (Leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) pályázat.)

  V/18. Családsegítő Szolgálat,  Petőfi u. 27. sz. alatti  ingatlan homlokzatának felújítása 
(Leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek  felzárkóztatásának  támogatása  (LEKI) 
pályázat.)

        V/19. Alpolgármester tiszteletdíja (szóbeli)
        V/20. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme

2



        V/21.Békési  Kistérség  térfigyelő-kamerarendszer  kialakítása;  Térfigyelő  hálózat 
kiépítése (TEKI pályázat) 

        V/22. Tomka Mihály levelei
        V/23. Egyéb bejelentés
VI. Válaszadás Barna Márton képviselő interpellációjára (kóbor ebek)
VII. Zárt ülés

VII/1. Vételi ajánlat a 0406/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra
VII/2. A Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása
VII/3.  Vételi ajánlat a 051/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, szántó földterületre.
VII/4. A Mezőberény, Gyomai út 1681/1 hrsz-ú, 1216 m2 alapterületű ingatlan vételre 

történő felajánlása
 VII/5. Lakbértartozás törlése a Városi Közszolgáltató Intézmény nyilvántartásából (V.13.)
 VII/6. Egyéb bejelentés

Napirend előtti hozzászólás Onody Gyuláné képviselő részéről.

Onody Gyuláné képviselő előadta, hogy az elmúlt testületi ülésen a Német Hagyományápoló 
Egyesület egy kezdeményezést mutatott be. Mégpedig egy régi sváb viseletet vagy használati 
eszközt, egy úgynevezett sváb bakót mutott be. Azután ezzel kapcsolatosan a Tomka Mihály 
által  szerkesztett  Délkelet  és a Mezőberényi  Hírek májusi  számaiban igencsak gúnyolódó, 
ízléstelen szójátékok, megjegyzések születtek. Azt gondolja, hogy ez nagyon méltatlan, és itt 
szólítaná fel Tomka Mihályt, hogy a mezőberényi sváboktól kérjen elnézést ezért.

Cservenák Pál Miklós polgármester az SZMSZ értelmében, vita nélkül lezárta a témát. 

I./ napirend

Tárgy:  I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről
            I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

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

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzőt, ismertesse az I/1. napirendet. 

Dr. Baji Mihály jegyző kihirdette az április 27-i zárt testületi ülésen meghozott határozatokat.

A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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203/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2009.  április  27-i  zárt  testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta.

/Szekeres Józsefné képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 16 fő./

 I/2.    Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a legutóbbi testületi ülés 2009. április 
27-én volt. Az azóta eltelt idő alatt elég sok minden történt. A jelenlévők részére összefoglalta 
a leírtakat, mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel írásban nem érkezett az anyaghoz. 
Kiemelte,  hogy térfigyelő  kiépítéséhez  kistérségi  összefogással  lesz pályázat  beadva,  ahol 
Mezőberényt érintően 5 kamera felállítására tett javaslatot, a kamera 400 m távolságban tud 
bemérni.  Helyei:  Petőfi  u.  általános  iskola,  városháza,  OPSKK környéke,  Molnár  Miklós 
Sportcsarnok, piac-buszváró. A Békési Rendőrkapitányság vállalta a kamerák kezelését, nekik 
az érdekeit is szolgálnák. Az Állami Számvevőszék vizsgálatot tartott a hivatalban, lényegi 
hiányosságot  nem  talált.  Normatívák  igénybevételi  lehetőségét  vizsgálta,  34  eFt 
művészetoktatási  intézményi  normatívát  nem vett  igénybe  az  önkormányzat,  ennyi  volt  a 
megállapítás,  így  sikeresnek  mondható.  Mezőberényben  közfoglalkoztatás  történik,  98 
személy alkalmazásával. Az önkormányzat 2009-ben 189 főnek a foglalkoztatását tervezte be. 
A belvízrendezéssel kapcsolatban elmondta, hogy az érintett 16 településnek július 2-ig lett 
meg  adva  a  határidő,  hogy  addig  a  még  meglévő  hiányosságokat  pótolják,  Mezőberény 
rendben van. Elmondta, hogy az önkormányzatnak jelenleg 13 pályázata van, ebből 7 már be 
van adva, hat sorsáról a mai ülésen dönt a testület. 

A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós  polgármester jelezte, hogy Winter Erzsébet jelenlévő érdeklődő szót 
kért a testülettől a járdajavítást érintően.

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

204/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Winter Erzsébet részére, kérésére szót 
adott  3 percben.

Winter Erzsébet volt mezőberényi lakos elmondta, hogy a Vasút utcán lebitumenezett járda 
egyenlő a katasztrófával. Az utcában lakók felhatalmazták, hogy elmondja a véleményüket is. 
A bitumenes megoldás gusztustalan, ronda, két év múlva sokkal rosszabb lesz, mint a 100 
évvel ezelőtt elkészített járda. A református templomnál, amit kb. két éve aszfaltoztak, már 
karvastagságú  repedések  vannak.  Az biztos,  hogy a  mai  rohanó,  pénztelen  világban  nem 
készítenek  megfelelő  szakmunkát,  de  ezt  talán  bárki  szebben megcsinálta  volna.  Kritikán 
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aluli. A szakemberek nem vették figyelembe, hogy ott le fog folyni a víz, pontosan a házak 
alapjához.  A  lerakott  bitument  már  felszedni  nem  lehet,  alatta  a  beton  –a  Vasút  utcán- 
egyáltalán  nem  volt  rossz.  Voltak  repedések,  ha  betonnal  javították  volna  meg,  akkor 
gyönyörű lenne. Meleg időben közlekedni sem lehet majd a bitumenen, beleragadnak a cipők. 
Javasolta azt is, hogy legalább valami zsaluzás történjen, szebb kivitel legyen.

Cservenák Pál Miklós polgármester a testület állásfoglalását kérte, hogyan tovább. Eddig nem 
vetődött fel senkitől, hogy miért így történik a járdajavítás. Terv szerint halad a munka és 
azért így, mert  feleannyiba kerül ez a megoldás, így több járda kijavítására van lehetőség. A 
képviselőket  a  lakók „ostromolják”,  hogy környezetükben is  történjen  meg a  járdajavítás. 
Szekere Józsefné képviselő is most tolmácsolta az Eötvös utca lakóinak köszönetét.

Litvai György képviselő véleménye szerint jó ez a jelenlegi megoldás, a régebben elkészített 
járdákat  figyeli,  különösebb  hiányosságokat  nem lehet  tapasztalni.  A  hibák  így  gyorsabb 
ütemben kijavíthatók, a mai gazdasági helyzetben ez a megoldás alkalmazható. Pl. a Bonyhai 
utcában is nagyon fognak örülni, ha végre ott is elkészül így a járda.

Kovács Lászlóné képviselő Winter Erzsébettel  nagyon sok mindenben egyetértett.  Vannak 
olyan  járdarészek,  ahol  hibátlan  a  járda,  a  lakosok  saját  maguk  előtt  megcsinálták. 
Amennyiben erre ráhúzzák a bitument, feljebb fog menni a szigetelésnél. Azt is tapasztalta, 
hogy sehol nem javítják ki -az út építésnél sem- a korábbi hibákat, ha a lejtés nem jó, akkor is 
ráhúzzák az újabb réteget, a víz nem oda folyik, ahova kellene. Nagyobb odafigyelés kellene, 
vannak olyan helyek, ahol rendbe van hozva a járda, oda nem kellene bitument húzni.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  tudatta,  hogy akik kérték,  ott  nem is  csinálták  meg a 
bitumenezést.

Winter Erzsébet volt mezőberényi lakos véleménye szerint a Vasút utcán biztos, hogy nem 
kérdeztek meg senkit, mert ha igen, ott nem lenne egy méter bitumen sem.

Fekete József képviselő véleménye szerint is bejárásnak kellene megelőzni a munkát,  nem 
látszik  a  vállalkozó  részéről  sem  az  igényes  munka.  Elképzelhetőnek  tartaná,  hogy  az 
önkormányzat részéről a munkafolyamatában több ellenőrzés legyen beépítve. Azt meg kell 
érteni a lakosságnak is, hogy ma ez az építőanyag áll rendelkezésre, és nagy mennyiségben 
jelentkezik a javítás kényszere, ez még mindig jobb, mintha balesetveszélyes járdákon kell 
közlekedni, de jelenjen meg az igényesség, és az ellenőrzés az önkormányzat részéről.

Csávás István képviselő jelezte, hogy a saját körzetét végigjárta, felírta utca, házszám szerint, 
hogy hol mi a probléma. A bitumenes megoldást személy szerint sem tartja jó megoldásnak, 
de akkor a fák gyökereit kell eltávolítani, a járda lapokat megemelni. A Fő utcán most kezd, 
eltelt 8-9 év, repedezni a bitumen a nagy hőség hatására. 
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Harmati  László alpolgármester  sem vitatta,  hogy a  bitumenes  megoldás  csúnyább,  mint  a 
betonjárda,  de  azon  már  nem  lehetett  közlekedni.  Egyre  nagyobb  nyomás  nehezedett  a 
testületre, hogy haladjon a járdajavítás, erre van pénz. A kivitelezésre oda kell figyelni.

Lestyán Ádám képviselő felhívta a figyelmet,  hogy a lakosok legyenek ott, amikor előttük 
javítják a járdát. El kell mondani a problémákat, megoldható ott helyben. Meg tudják csinálni 
a munkások, akarat  is van bennük, csak mondani kell  nekik.  Az önkormányzat  részéről a 
műszakosoknak az átvételnél, és közben is meg kell nézni, hogy végzik a munkát. A lakos 
eldöntheti  akarja-e,  vagy  sem a  javítást.  Nem vitatja,  hogy  nem a  legszebb  megoldás  a 
bitumenút, de a problémát megoldja.

Szekeres  Józsefné képviselő  elmondta,  hogy  körzetéből  is  nagyon  sokan  örülnek  a 
járdajavításnak,  jobb,  mintha  semmi  nem lenne.  Sajnos  vannak olyan  utcák,  ahol  annyira 
összetöredezettek a járdák, hogy nem lehet rajta közlekedni.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  az  SZMSZ  képviselő-testület  tanácskozási  rendjére  vonatkozó 
rendelkezéseit  olvasta  fel  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  események,  intézkedéseket 
érintően. 

Cservenák Pál Miklós polgármester lezárta a témát, a jelzést fogadta a testület, úgy gondolja, 
hogy folytatódnia kell a járdaépítésnek.

Kérte a beszámoló elfogadását.

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

205/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  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  517/2008./X.27./sz.,  575/2008./XI.24./sz.,   
103/2009./III.30./sz.,  153/2009./III.30./sz.,    157/2009./IV.22./sz.,    164/2009./IV.27./sz   
167/2009./IV.27./sz.,    174  /2009./IV.27./sz.,    175  /2009./IV.27./sz   176  /2009./IV.27./sz.,   
182  /2009./IV.27./sz.,    183  /2009./IV.27./sz.,    184  /2009./IV.27./sz.,    187  /2009./IV.27./sz   
188  /2009./IV.27./sz.,    191/2009.IV.27./sz.,  192/2009.IV.27./sz.,  193/2009.IV.27./sz.,   
194/2009.IV.27./sz.,  195/2009.IV.27./sz.,  196/2009./IV.27./sz.,  680/2008./XII.22./sz., 
150/2009./III.30./sz.,  151/2009./III.30./sz.,  197/2009./IV.27./sz.,  199/2009./IV.27./sz 
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lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  további  intézkedést  nem  igénylő  határozatok 
elfogadását javasolta.

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

206/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselőtestülete  a 517/2008./X.27./sz.,  575/2008./XI.
24./sz.,  103/2009./III.30./sz.,  153/2009./III.30./sz.,  157/2009./IV.22./sz.,  164/2009./IV.27./sz 
167/2009./IV.27./sz.,  174/2009./IV.27./sz.,  175/2009./IV.27./sz 176/2009./IV.27./sz., 
182/2009./IV.27./sz.,  183/2009./IV.27./sz.,  184/2009./IV.27./sz.,  187/2009./IV.27./sz 
188/2009./IV.27./sz.,  191/2009.IV.27./sz.,  192/2009.IV.27./sz.,  193/2009.IV.27./sz., 
194/2009.IV.27./sz.,  195/2009.IV.27./sz.,  196/2009./IV.27./sz.,  680/2008./XII.22./sz., 
150/2009./III.30./sz.,  151/2009./III.30./sz.,  197/2009./IV.27./sz.,  199/2009./IV.27./sz.  lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

II/2. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy (166/2009./IV.27./sz. hat.)

Cservenák Pál Miklós polgármester  előadta,  hogy bizonyos sajtóorgánumokban megjelent, 
hogy a Coriolanus festményt el is szállítják a díszteremből. Ilyen döntés nem született.  Az 
igaz, arról tárgyalt a testület, hogy a biztosítási díjat miként lehetne megoldani. Ezen kívül 
van  még  három  kép  a  helytörténeti  gyűjteményben,  amely  a  Békés  Megyei  Múzeum 
Igazgatóságától lett kihozva. A levél meg lett írva Dr. Szatmári Imre igazgató úrnak azzal 
kapcsolatban, hogy a múzeum milyen formában tud hozzájárulni a biztosítási díj dolgaihoz. 
Erre  a  levélre  a  válasz  még  nem érkezett  meg.  Kérte  a  testületet,  hogy a  válasz  legyen 
megvárva, további intézkedés csak ezután történhet.

Szekeres  Józsefné képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  bizottsága  határozati 
javaslatát ismertette, melyet elfogadásra ajánlott.

Harmati László alpolgármester kihangsúlyozta, nem volt olyan döntés, hogy a képet el akarja 
vitetni  a  testület,  a  költségmegosztás  ügyében  folyik  a  tárgyalás.  Az  erről  írt  újság  cikk 
félrevezetés.

Cservenák Pál Miklós polgármester a 4 képre vonatkozó határozatot szavazásra bocsátotta.

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

207/2009./V.26./sz. határozat:
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban lévő további 3 érintett festmény is a Polgármesteri Hivatalban kerüljön 
elhelyezésre. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák 
Pál  Miklós  polgármestert,  hogy  folytasson  további  tárgyalásokat  a  műtárgykölcsönzéssel 
kapcsolatosan,  a  Coriolanus  festményen  kívül  jelenleg  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális 
Központban lévő további 3 érintett festményre vonatkozóan is. A tárgyalások eredményének 
ismeretében történik a beszámolás a Képviselő-testület felé.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

II/3. - A Martinovics u. 25. sz. alatti iskolaépület  (VI/7.)
        - Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásából fakadó 

feladatok (alapító okiratok)  -185  /2009./IV.27./sz.hat.-  

Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság tagja ismertette  az általános 
iskola kérelmét, vissza szeretnék adni a Martinovics u. 25. sz. ingatlant, nem tudják belakni az 
iskola épületét. A tornatermet továbbra is szeretnék használni. A hivatallal egyeztetve lett a 
használati  jog változásával  kapcsolatos intézkedések megtétele.  Az előterjesztett  határozati 
javaslatot kéri bizottsága megszavazni.

Cservenák Pál Miklós  polgármester jelezte, hogy a testületnek majd azon kell gondolkodni, 
mi legyen az ingatlan további sorsa.

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megjegyezte, igaz, hogy 
csökken a gyereklétszám, de a Martinovics utcai iskolaépület azért kerül bezárásra, mert az 
integráció olyan szintre jutott, hogy azok a gyerekek, akik eddig ott tanultak, azok a normál 
tagozatba  be  vannak integrálva,  ezért  néptelenedett  el  az  iskola.  Bizottsági  ülésükön még 
elhangzott  olyan javaslat  is,  hogy a képviselők gondolkodjanak és adjanak javaslatot  arra, 
hogy hogyan lehetne az épületet hasznosítani.

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

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

208/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy  a 
Mezőberényi-Bélmegyeri  Iskola 2009. június 30-ával lemondja a Martinovics utca 25. szám 
alatti  iskolaépület  használati  jogát.  Megbízza  Dr.  Baji  Mihály  jegyzőt  az  iskolaépület 
használati jogának változással kapcsolatos intézkedések megtételével, valamint felhatalmazza, 
hogy a változást a vagyonrendeletben érvényesítse és terjessze azt a  Képviselő-testület elé. 
Ezzel egyidejűleg:

- Mezőberény város 2009. évi költségvetésben a 2/B cím alatt a Mezőberényi – Bélmegyeri 
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Iskola dologi kiadási előirányzatát 678 eFt-tal csökkenti, 
-  7-3 cím alatt  a Felhalmozási és egyéb kiadások pénzforgalom nélküli  kiadás – általános 

tartalék előirányzatot 668 eFt-tal emeli,
- 7-5 cím alatt a Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásait, ingatlan közmű költségek 

(Mezőberény, Martinovics u.25) dologi előirányzatát 10 eFt-tal emeli.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Dr. Baji Mihály jegyző
                  Öreg István főigazgató
Határidő: 2009. június 29-i MÖK ülés

-  Költségvetési  szervek  jogállásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  végrehajtásából  fakadó 
feladatok (alapító okiratok)  -185  /2009./IV.27./sz. hat.  

Dr.  Baji  Mihály jegyző  előadta,  hogy  az  áprilisi  testületi  ülésen  besorolásra  kerültek  az 
önkormányzati  intézmények  aszerint,  hogy  milyen  tevékenységet  látnak  el.  Közhatalmi 
tevékenységet a Polgármesteri Hivatal, az összes többi közszolgáltató tevékenységet lát el. A 
gazdálkodás szempontjából is megtörtént a besorolás, hogy önállóan működő, vagy önállóan 
működő és gazdálkodó az intézmény.  A következő feladat  az alapító  okiratok módosítása 
2009.  június  1-ig.  Az  intézményvezetőkkel  sokat  dolgoztak  rajta,  próbálták  a  jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján a legjobb tudásuk szerint elkészíteni. Sajnos nagyon 
sok végrehajtási  jogszabály  még  hiányzik,  a  Magyar  Államkincstár  sem rendelkezik  több 
tudással  annál,  ami  jelenleg  rendelkezésre  áll,  valószínűleg  az  ősz  folyamán  további 
módosításokra lesz szükség. Ősszel  még az intézmények SZMSZ-ét is  módosítani  kell.  A 
testülettől  kérte  az  előterjesztett  alapító  okiratokat,  amelyek  egységes  szerkezetben 
szerepelnek, elfogadni.

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette,  bizottsága 
javasolja  az  előterjesztés  határozatainak  Képviselő-testületi  elfogadását,  azzal  a 
kiegészítéssel, hogy a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola alapító okiratába is 
kerüljön be az alaptevékenységek szakfeladata  szerinti  besorolásába  a könyvtári  állomány 
gyarapítása, nyilvántartása.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális  és Egészségügyi  Bizottság elnöke elővezette,  hogy 
bizottságának  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  olyan  észrevétele  van,  hogy  az  összes 
intézménynél javasolják a 89044 – Közhasznúak foglalkoztatását feltüntetni, mert azt csak a 
Közszolgáltató Intézmény jelöli. Az intézményvezetők állítják, hogy nem kell feltüntetniük, 
kéri a jegyző urat,  döntse el,  kell-e. További észrevétel,  hogy a Humánsegítő  és Szociális 
Szolgálat  írja, hogy az intézmény bonyolítja a központi  ügyeleti  ellátást  végző vállalkozás 
tekintetében  az  önkormányzati  finanszírozással  összefüggő  pénzügyi  feladatokat  2009. 
december 31-ig. Kérdés, hogy január 1-től ki végzi, és hol található meg. Úgy gondolja, hogy 
a Polgármesteri Hivatal, de mutassa meg valaki, hogy melyik sorba fér ez bele. Amennyiben a 
jegyző, illetve a pénzügyi osztály vezetője azt mondja, hogy benne van, elfogadja. Nagyon 
nagy munka az alapító okiratok elkészítése,  lehet még ezen finomítani,  kéri,  hogy kellően 
nézzék át. Elfogadásra ajánlják az alapító okiratokat.
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Hoffmann Dániel képviselő  az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági  Bizottság elnöke közölte, 
hogy  bizottsága  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény 
végrehajtásából  fakadó  feladatok  alapján  az  alapító  okiratok  elfogadását  javasolja  a 
Képviselő-testületnek az előterjesztésben meghatározottak szerint azzal, hogy folyamatosan 
kerüljenek átvezetésre a változások.

Csávás  István képviselő  megjegyezte,  hogy  nem készültek  el  a  jogszabályok,  törvények, 
ellenben  a  testülettől  elvárnák  a  tökéletes  munkát,  esetleg  valami  kimarad,  akkor  már  a 
normatív támogatásnál probléma fog jelentkezni.

Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, hogy az általános iskolánál bekerül az alaptevékenységek 
szakfeladata szerinti besorolásába a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a testület 
ennek  alapján  fogadja  el  az  intézmény  alapító  okiratát.  A  központi  ügyeleti  ellátással 
kapcsolatban  a  pénzügyi  feladatok  még  áttekintésre  kerülnek.  Amennyiben  a  Magyar 
Államkincstár hibát vagy hiányosságot fog felfedezni, akkor majd hiánypótlásra szólítja fel az 
önkormányzatot,  amelyek  remélhetőleg  az  addig  már  megjelenő  jogszabályok  alapján 
megtehetők lesznek.

Cservenák Pál Miklós polgármester az alapító okiratok elfogadását szavazásra bocsátotta.

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

209/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat  alapító  okiratának  módosítását  2009.  június  1-i  hatállyal,  az  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

210/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Összevont  Óvodák  alapító 
okiratának  módosítását  2009.  június  1-i  hatállyal,  az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak 
szerint jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

211/2009./V.26./sz. határozat:
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Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Petőfi  Sándor  Gimnázium, 
Kollégium  és  Közétkeztetési  Központ  alapító  okiratának  módosítását  2009.  június  1-i 
hatállyal, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

212/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális 
Központ  alapító  okiratának  módosítását  2009.  június  1-i  hatállyal,  az  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

213/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a Mezőberény Város  Polgármesteri 
Hivatala  alapító  okiratának  módosítását  2009.  június  1-i  hatállyal,  az  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

214/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  a Városi  Humánsegítő  és  Szociális 
Szolgálat  alapító  okiratának  módosítását  2009.  június  1-i  hatállyal,  az  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

215/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény 
alapító  okiratának  módosítását  2009.  június  1-i  hatállyal,  az  előterjesztés  mellékletében 
foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
időarányos teljesülés április hónapban jó, a felhasználható keretben a bizottság benne van. 
Folyamatosan jönnek a kérvények, de tudják tartani az ütemet.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  hogy időarányosan  túl  teljesítette  a  számára 
biztosított keretet. Az elmúlt négy hónapban az egész évi keret 55%-a lett szociális kölcsön 
formájában  kiutalva,  a  temetési  kölcsön  is  elérte  már  az  50%-ot.  Ilyen  ütem  mellett  a 
rendelkezésre álló keret nem lesz elég. 

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  elmondta,  hogy 
nagyon megszaporodtak a víz, gáz, villany kikötések száma, sokan nagy összegű adósságot 
halmoztak  fel.  Ahol  tudnak,  próbálnak  segíteni,  van  egy  krízis  keret.  Időben  jöjjenek 
segítségért, de főleg takarékoskodjanak.

Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámoló elfogadását kérte.

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

216/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint  a Polgármester  által,  átruházott  hatáskörben hozott  döntésekről  szóló beszámolót 
elfogadta.

II/5. A júliusi münsingeni utazás (181/2009.IV.27./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  előadta,  hogy nagy 
nehezen  megérkezett  Münsingenből  a  hivatalos  meghívó.  Megjegyezte,  hogy  nem  az 
önkormányzat email-jére érkezett, hanem egy magán címre, és így került polgármester úrhoz. 
Azt  gondolja,  ennek  utána  kellene  járni,  miért  így  van,  mert  nem  ez  lenne  a  hivatalos 
meghívóknak az útja-módja. A levélből azt tudták meg, hogy a július 17-19. között tartandó 
jubileumi  hétvégére  Mezőberényből  összesen  20 delegáltat,  és  20 fős  mazsorett  csoportot 
várnak.  Bizottsága  ezzel  kapcsolatban  próbált  véleményt  kialakítani.  Ismertette  a  kétféle 
javaslatukat az írásos kiegészítőjükből.

Szekeres  Józsefné képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  ismertette  bizottsága 
álláspontját. A Münsingen jubileumi hétvégéjén egy nagy busznyi (44 férőhelyes) csoporttal 
képviselje  magát  a  város.  A hivatalos  városi  delegáció  tagjai,  összesen  25  fő,  ahol  1  fő 
tolmács, 4 fő képviseleti delegált,  20 fő a meghívott Mazsorett csoport tagjai, ebből  2 fő 
kísérő.  A  hivatalos  városi  delegáció  útiköltség  finanszírozása  a  Hivatalos  városi  szintű 
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kapcsolatok finanszírozására biztosított előirányzat terhére történik. A fennmaradó helyekre a 
városból utazni szándékozók jelentkezhetnek és ők a teljes útiköltség befizetésével vehetnek 
részt az utazáson.

Harmati  László alpolgármester  emlékezetett  arra,  hogy 2006-ban kiutazó delegáció  állta  a 
kiutazás költségét, és semmivel sem nőttek a berényiek szemében, senki sem emlékszik rá. 
Münsingen azt írja, hogy várja a mazsorett csoportot és 20 fős delegációt. Valószínű, hogy a 
20 fős delegáció nem fog betöltődni, a buszt pedig ha fel akarják tölteni, a városból utazni 
szándékozók  jelentkezhessenek.  Van  2.304.000,-Ft  beállítva  a  költségvetésbe  hivatalos 
kapcsolatok  ápolására,  ebből  a  hivatalos  delegáció  költsége  finanszírozható.  Esetleg  az 
útiköltség  felének,  50%-ánek  megfizettetését  ajánlaná  megfontolásra,  hogy  a  hivatalos 
delegáció  fizesse  meg,  de  többet  nem.  Természetesen  a  városlakók  a  teljes  útiköltséget 
térítenék. 

Hoffmann  Dániel képviselő  egyetértett  az  50%-os  megfizetés  felvetéssel,  de  a  mazsorett 
csoport ingyen utazzon.

Fekete József képviselő támogatta, hogy a mazsorettek ingyen utazzanak, tudta támogatni az 
ingyenes kiutazást a delegáltak részére is, de náluk szóba jöhet  az 50%-os térítés is. A nagy 
buszt pedig a városlakók közül biztosan szívesen vennék, megfizetnék a teljes útiköltséget.

Onody Gyuláné képviselő felhívta  a figyelmet  arra,  hogy a tolmács  is  ingyen utazhasson, 
munkát végez.

Litvai György képviselő Hoffmann Dániel képviselő javaslatát tudta támogatni. A hivatalos 
küldöttségnél  50%-os  költség  legyen  számolva,  a  mazsorettek  és  a  tolmács  részére  az 
ingyenes kiutazás legyen biztosítva.

Cservenák Pál Miklós polgármester rákérdezett, hogy a szervezéssel ki legyen megbízva?

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális  Központot  javasolta  a 
szervezéssel megbízni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  elhangzottak  alapján  határozathozatalokat  kért  a 
képviselőktől.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Szekeres Józsefné, Kovács Lászlóné 
és Szilágyi Tibor) mellett az alábbi határozatot hozta:

217/2009./V.26./sz. határozat:
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Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  elfogadja a meghívást,  részt  vesz a 
testvérvárosa,  Münsingen  jubileumi  hétvégéjén  (2009.  július  17-19.)  egy  nagy  busznyi 
csoporttal. 
A hivatalos városi delegáció tagjai (maximum 20 fő) az útiköltség 50%-os befizetése mellett, 
míg  a  20  fős  mazsorett  csoport  tagjai  (18  fő+2  kísérő),  valamint  1  tolmács  ingyenesen 
jogosultak a kiutazásra.
A hivatalos városi delegáció útiköltség finanszírozása a Hivatalos városi szintű kapcsolatok 
finanszírozására biztosított előirányzat terhére történik.
A fennmaradó, be nem töltött  helyekre a városból utazni szándékozók jelentkezhetnek és ők a 
teljes útiköltség befizetésével vehetnek részt az utazáson. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

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

218/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2009.  július  17-19.  időpontban 
megrendezésre  kerülő,  Münsingen  testvérváros  jubileumi  hétvégéjére  való  kiutazás 
lebonyolításával az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízza meg.
Felelősök: Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

II/6.  Az  OPSKK  fény  és  hangtechnikai  berendezésének  felújítási  és  bővítési  terve 
(95/2009./IV.27./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  elővezette,  hogy az 
OPSKK  színházterem  fény  és  hangtechnikai  berendezésére  a  felújítási  és  bővítési  terve 
Kolozsi  Dániel  közreműködésével  elkészült.  Látható,  ha  megfelelően  történne  a  felújítás, 
működtetés,  több  millió  Ft-os  beruházást  jelentene  a  városnak.  Próbáltak  egy  apróbb 
felújításokat  tartalmazó,  a  minőségi  munkájukat  most  valamilyen  módon  javító  tervet 
készíteni, ami 2009-re vonatkozna, ennek az értéke 503.280,-Ft. 

Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi,  Gazdasági Bizottság tagja ismertette a bizottsága 
határozati javaslatát, melynek elfogadását kérte.

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

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

219/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Orlai Petrics Soma 
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Kulturális  Központ  fény  és  hangtechnikai  berendezésének  felújítási  és  bővítési  tervét  és 
elfogadja  azt,  hogy  ebben  az  évben  az  érdekeltségnövelő  támogatásra  benyújtott  igény 
elfogadása  esetén  az  intézmény  által  megjelölt  eszközök  kerüljenek  beszerzésre  bruttó 
503 280,-Ft értékben.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

III./ napirend 

Tárgy:  Beszámoló  a  gyermekvédelem  helyzetéről  és  az  intézményekben  folyó 
gyermekvédelmi munkáról

Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója szóbeli kiegészítésként 
elmondta,  hogy  három  helyen  érinti  intézményüket  a  beszámoló,  a  gyermekjóléti 
szolgáltatást,  a  bölcsődét  és  a  védőnői  szolgálatot.  Az  anyag  a  2008.  évben  végzett 
munkájukat  részletezi.  Kiemelte,  hogy a  jellemző  problémák  közé,  amivel  a  családsegítő 
szolgálat  foglalkozik,  továbbra  is  a  gyermeknevelési,  családi  konfliktusok,  illetve  családi 
életviteli  problémák  tartoznak.  Ez  sajnos  nem  változott  az  elmúlt  időszak  alatt.  Ennek 
hátterében a szülői felelősségvállalás hiánya, a szülői szerepeknek a félreértelmezése, illetve a 
következetlen  magatartási  módok,  nevelési  formák  állnak.  A  beszámolóból  kitűnik,  hogy 
ezzel  találkozik  valamennyi  intézmény,  ezekkel  a  problémákkal  találja  magát  szemben. 
Nagyon  nehéz  a  szocializációs  deficitet  intézményi  szinten  pótolni.  A  gyermekvédelmi 
rendszernek  erőssége  az,  hogy  a  gyermekvédelemmel  dolgozó  szakemberek  nagyon  jól 
tudnak  együttműködni,  a  jelzőrendszer  napra  kész,  az  információáramlás  gyors.  Ami  a 
beszámolóban nem szerepel az az, hogy a gyermekjóléti szolgálatnak az akadálymentesítése 
befejeződött  az  elmúlt  hónapban  a  TEOP  program  keretében,  amely  az  önkormányzat 
támogatásával valósulhatott meg. Két nap múlva lesz az ünnepélyes átadása a létesítménynek.

Lakatos  Erzsébet gyámhivatali  vezető  főtanácsos  írásos  anyagához  nem  kívánt  szóbeli 
kiegészítést tenni.

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  kiemelte,  hogy 
bizottságának évente kötelező feladat a napirend megtárgyalása. Nagyon szép írásos anyagot 
kaptak,  ajánlja  mindenkinek  átolvasásra,  nagyon  sok  adat  van  benne,  értékes  anyag.  A 
bizottság tételesen végig tárgyalta, mindent megbeszéltek.  A jelzőrendszer Mezőberényben 
jól működik.  A tavalyi  problémákon kívül az iskolánál jelzik,  hogy nő az agresszivitás,  a 
szülői felelőtlenség, a nem odafigyelés, és ez nem csak a szegény családokra jellemző. Nem 
helyettesíti  az  iskola  a  szülőt,  a  családot.  Az  anyag  0-18  éves  korig  felöli  Mezőberény 
ifjúságát,  az  orvosok,  a  rendőrök,  az  intézmények,  az  iskolák,  a  gyámhivatal  segítik  a 
gyermekeket.  Megköszönte  az  érintett  intézmények  dolgozóinak  munkáját,  a  színvonalas 
beszámolót  elfogadásra  ajánlották.  A  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  igazából  a 
jelzőrendszer végén van, akkor fordulnak ide, ha nagyon nagy bajban van egy család, és van 
még lehetőség a segítségadásra.
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Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy 
bizottsága egyetértett a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményével, nagyon részletes, 
alapos  beszámolók  készültek.  Általánosságban  a  számokból  látható,  hogy  nem  nőtt  a 
problémás  esetek  száma,  ez  valószínűleg  összefüggésben  van  a  gyermeklétszám 
csökkenésével,  azonban  a  problémák  mélyültek  és  összetettebbé  váltak,  vagyis  egyre 
nehezebb tényleges megoldást találni. Kiemelték a prevenció fontosságát, azt, hogy ebben a 
helyzetben még nagyobb szükség van az intézmények és a gyermekvédelem területén dolgozó 
szakemberek összefogására. Szerencsére a jelzőrendszer jól működik. Elhangzott egy olyan 
kívánalom is, hogy a TV nyilvánossága, illetve a lakosság szélesebb köre előtt folytatódjon, 
mert nagyon fontos, hogy egyre több szülőben tudatosuljon az, hogy nagyon fontos a szülői 
háttér, és a családi szocializáció. A beszámoló készítőitől hangzott el egy olyan kívánalom, 
hogy igényelnék a beszámolók egységesebbé tételéhez bizonyos szempontsor kidolgozását a 
bizottságok  részéről,  akkor  talán  jobban  összehasonlíthatóak  lennének  a  beszámolók. 
Bizottsága is köszönetét fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozó minden munkatársnak, 
illetve a beszámolók elkészítőinek. Elfogadásra javasolják a beszámolókat.

Csávás  István képviselő  véleménye  szerint  mindegyik  beszámoló  tükrözi,  hogy  milyen 
feladatokat kell végeznie a gyermek és ifjúságvédelemnek. Az általános iskola gyermek és 
ifjúságvédelmi munkáját kiemelten megköszönte.

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

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

220/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  - a gyermekek védelméről  és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján - 
megtárgyalta a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót,  megköszönve  a  beszámolókat  készítők  végzett  munkáját,  azt  elfogadja. A 
Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  a  beszámoló  a  gyámhatóságokról,  valamint  a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklet 5./ pontja szerinti tartalmi követelményeknek megfelel. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: azonnal

IV./ napirend

Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság munkájáról  

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  néhány 
dolgot hozzáfűzött a beszámolóhoz. Második ciklus óta vezeti a bizottságot, és ez lényegesen 
mozgalmasabb,  mint  az  előző  volt.  A  bizottság  olyan  kiegészítéseket  javasol  eredeti 
előterjesztésnek  venni,  mint  ami  a  határozati  javaslat  körében  található.  A  határozati 
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javaslatnál egy előterjesztés történt, de javasolják bevenni, hogy esetleg a képviselő-testület a 
bizottság  beszámolóját  elutasítja,  illetve  nem  fogadja  el.  A  polgármestert  érintő 
összeférhetetlenség  vizsgálatát  az  írott  anyag  kevésbé  fogalmazza  meg,  mint  ahogy  az 
valójában megtörtént, kiegészítésre került. A kiegészítésekkel együtt a bizottság úgy gondolja, 
hogy igyekezett  ellátni  mindazokat a feladatokat,  amelyek hatáskörébe tartoznak,  úgy ítéli 
meg a bizottság, hogy az elvárásoknak meg tudott felelni.

Harmati László alpolgármester előadta, látszik a beszámolóból, hogy nagy munkát végzett ez 
a  bizottság  is.  Személy  szerint  alapvetően  a  munkájukat  el  tudja  fogadni,  a  beszámolót 
elfogadásra is javasolja. Kritikai észrevétele azért van. Lehet, ha jobban van kezelve egy-két 
ügy, néhány mendemondának vagy később túlburjánzó ügynek elé lehetett volna menni. Volt 
2008-ban egy pályázat, amikor az egyik pályázónál az erkölcsi bizonyítvány hiánya a nyílt 
ülésen  derült  ki,  holott  ha  azt  a  bizottság  észrevételezi,  akkor  lehet  nem  került  volna 
kellemetlen helyzetbe a testület. Volt olyan pályázat év végén, amikor az egyik pályázó bele 
javított  a  mellékletet  képező  okiratba,  kitörölte  a  diploma érdemjegyét,  emiatt  ki  lehetett 
volna zárni. Ezt is a bizottság elnézte neki, pótoltatta. A szakmai gyakorlat vizsgálatakor a 
bizottság azt  az állásfoglalást  hozta,  hogy valamennyi  pályázó megfelelő,  a testületi  tagok 
hittek  a  bizottságnak,  és  továbbra is  többen azt  mondják,  hogy megfelelő  a  pályázat.  Az 
ellentmondás  főleg akkor keletkezett,  amikor  a bizottság elnöke azt  mondta,  hogy nem is 
tárgyalták ezt az esetet,  pedig az dokumentálva is van. Volt egy olyan megnyilvánulása is 
utána, hogy megvezették a bizottságot, hát hogy lehet egy szakbizottságot megvezetni? Van 
olyan dolog, amit a bizottság most már jól kezel, nagyon sok munkát ad a bizottságnak az 
úgynevezett lakossági levél, amit egy lakótárs jegyez. A bizottság munkáját el tudja fogadni, 
és azt javasolja a képviselő-testületnek is.

Csávás István képviselő elmondta,  hogy minden bizottsági ülésen gyakorlatilag részt vesz, 
figyelemmel  kíséri  a munkájukat,  segítik  az ő munkáját,  későbbi  döntéshozatalát  is  ezzel. 
Észrevételezte,  hogy  2006.  december  16-án  volt  egy  olyan  bizottsági  ülés,  amikor 
határozatképtelen volt a bizottság, és elég sokat kellett várni rá, hogy a létszám összejöjjön. 
Nem  lehet  szó  nélkül  hagyni,  hogy  míg  nem  volt  ki  a  létszám,  már  hoztak  döntést, 
határozatot, és amikor megérkezett a harmadik tag újra szavazták. Ilyet nem lehet megtenni.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke válaszként 
közölte, hogy az erkölcsi bizonyítvány esetnél,  itt  a teremben vártak az utolsó pillanatig a 
képviselők, hogy becsatolja a pályázó a hiányzó anyagot, hogy ne kelljen kizárni. Nagyon jól 
tudták bizottsági ülésen, hogy nincs meg a dokumentum, de úgy gondolták, hogy a testületi 
ülés időpontjáig meg lesz neki, személyesen kérdezte meg tőle, hogy meghozta-e, és akkor 
derült  ki,  hogy előző nap adta  be a kérelmet.  December  16-ára  nem emlékszik,  mi  hogy 
történt, de az biztos, hogy olyan határozat nem született, amit két ember hozott meg. Olyan 
előfordulhat,  hogy miután  nem volt  még ott  a harmadik tag,  beszéltek a  soron következő 
dologról, sőt kialakult annak a két főnek a véleménye is, de, hogy ha a harmadik személy ezt 
nem szavazta meg, akkor nem fordult elő határozathozatal. Annál a témánál pedig, ahol az 
volt a megfogalmazás, hogy a bizottság vizsgálta a pályázat beadását, és személy szerint azt 
nyilatkozta, hogy nem vizsgálták, ott valóban nem vizsgálták, mert eléjük volt téve az anyag, 
ezt  hozzáértő szakemberek odatették,  és a bizottság azt  elfogadta.  Nem a bizottság szokta 
kigyűjteni, hanem egy előkészített anyagot kapnak. Az előkészítésben részt vevő jegyző és 
Tóth Imre vezető-főtanácsos azt mondják, hogy rendben van, ők általában nem szaladgálnak 
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senkihez,  hogy ilyen  jellegű dolgokat  még  továbbiakban  is  tisztázzanak.  Anélkül,  hogy a 
mundér becsületét védené, úgy gondolja, megtették azt, ami a bizottságtól telhető, és ha azt 
mondta, hogy megvezették, ez be is bizonyosodott, mert a Közigazgatási Hivatal, ha valamire 
véleményt  mond,  egy  jogász  csoportnak  a  véleményére  illik  adni,  fenntartva  a  jogot 
természetesen, hogy bárki tévedhet.

Dr. Baji Mihály jegyző jelezte, hogy valamennyi bizottsági ülésen részt vesz, nem emlékszik 
december  16-i  esetre,  de  egyik  bizottságnál  sem,  hogy olyan  döntés  született  volna,  ami 
határozatképtelenség esetén történt volna meg. 

Harmati László alpolgármester nem akart vitát generálni, de a nyári testületi ülésen úgy nézett 
ki, mintha ott derült volna ki, hogy hiányzik egy dokumentum, a bizottsági kiegészítőben nem 
szerepelt, hogy a pályázó majd csatolja az erkölcsi bizonyítványt a testületi ülésre. A másik 
témánál elhiszi azt, hogy  hitt a bizottság a szakembereknek, de az biztos, hogy az elnök úr 
távollétében Fekete József képviselő bizottsági tag a bizottsági kiegészítőből azt tudatta, hogy 
mind három pályázót jogilag törvényesnek tartja.

Csávás  István  képviselő  sem  kívánt  vitatkozni,  de  december  16-án  17,20  kor  lett 
határozatképes  a  bizottság,  és  akkor  szavazták  meg  a  munkaköri  leírások  címszóval 
előterjesztett anyagot.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy a bizottságok segítik a testület munkáját. 
Az biztos,  hogy nem fajultak volna egyes  dolgok idáig,  ha kellőképpen vannak kezelve a 
különböző szempontok.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  polgármester  elfogadásra  ajánlotta  a  bizottság 
beszámolóját.

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

221/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság munkájáról készült beszámolót elfogadja.

/Lestyán Ádám képviselő eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 15 fő./

V./ napirend

18



Tárgy: Bejelentések

      
V/1. Gyermekek nyári étkeztetése

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette az írásos 
előterjesztést,  a  bizottsága  által  támogatott  határozati  javaslatot.  Az előző  évekhez  képest 
annyi változás van, hogy nem a gimnázium, hanem a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
biztosítja az étel kiosztását.

Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja közölte, hogy bizottsága is 
támogatta az előterjesztést.

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

222/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete 2009-ben is csatlakozik a gyermekek 
nyári  étkezésének  programjához,  azt  felmelegítendő  ételek  formájában,  közvetlen 
megrendeléssel  történjen  úgy,  hogy 45  munkanapon  át  227 gyermek  részére  történjen  az 
étkeztetés a biztosított keretösszeg felhasználásával. 
Az étel kiosztását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja. 
Felelős: Hidasi Zoltán Pénzügyi osztályvezető, a megrendelésre és elszámolásra

   és Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója
Határidő: 2009. augusztus 31. a lebonyolításra

      
V/2. Városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 2009. évi támogatása (átcsop.)

Hidasi  Zoltán a  Polgármester  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  ismertette  az  írásos 
átcsoportosítást az önkormányzati intézmények és a helyi kisebbségi önkormányzatok városi 
rendezvényeinek,  nemzetközi  kapcsolatainak  2009.  évi  támogatásáról.  A  határozati 
javaslatokat a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlotta.

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

223/2009./V.26./sz. határozat:
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát
              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok))                                       csökkenti „-”280 eFt-
tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
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2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             240 eFt-tal
                 - IX. Nemzetközi matematika verseny                           150 eFt
                 - Münsingeni nemzetközi ifjúsági találkozó                     90 eFt
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               40 eFt-tal
                 - Hagyományőrző disznótor szlovák módra                      40 eFt
Felelős:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

224/2009./V.26./sz. határozat:
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, Támogatás értékű kiad. Működési célra 
      – Kisebbségi Önkormányzatok részére Nemzetközi kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok 
         tám. ei. biztosítása -  kiadási előirányzatát                                        megemeli:  40 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                            40 eFt-tal
            Támogatás értékű bevétel (működési célú)
            Nemzetközi kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok 
                 - Hagyományőrző disznótor szlovák módra                      40 eFt
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

225/2009./V.26./sz. határozat:
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát
              (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények))  csökkenti:   „-”  935 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
            dologi kiadási előirányzatát                                                                            200 eFt-tal
                 - „Csodálatos természet” irodalmi és rajzpályázat                       30 eFt
                 - X. Egészségnevelési nap                                                            60 eFt
                 - Kulturális napok 2009. Tanulmányi verseny                             50 eFt
                 - Kulturális napok 2009. Rajzpályázat                                         30 eFt
                 - Kulturális napok 2009. Városismereti vetélkedő                       30 eFt
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                                    60 eFt-tal
                 - „Zöld” projektnapok támogatása a gimnáziumban                    60 eFt
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát              525 eFt-tal
                 - Évfordulók, világnapok (10 alkalom)                                       200 eFt
                 - Jeles napok, ünnepi szokások                                                      35 eFt
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                 - „Beszélgessünk” sorozat (3 soroszat:…+…+ 4 alakalom)         60 eFt
                 - Könyvtári rendezvények, vetélkedők (5 rendezvénysorozat)     90 eFt
                 - Szabadidős családi programok (3 fajta sorozat + 1 tábor)          90 eFt
                 - Területi gyermek és ifjúsági népdaléneklő minősítő                   20 eFt
                 - Berényi pillanatok fotókiállítás                                                   30 eFt
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               80 eFt-tal
                 - Szakmai nap megrendezése                                                        40 eFt
                 - Idősek karácsonya                                                                       40 eFt
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           45 eFt-tal
                - Roma majális (kulturális rendezvény)                                         20 eFt
                - Gyerekeknek karácsonyi rendezvény                                          25 eFt
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           25 eFt-tal
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                                25 eFt
Felelős:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

226/2009./V.26./sz. határozat:
A  Képviselő-testület  az  alábbi  előirányzat  átcsoportosításokról,  fedezetbiztosításokról 
rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-5. cím: PH egyéb működési kiad.: Támogatásértékű kiadás Működési célra – 
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény
               tám. ei. biztosítása – kiadási előirányzatát                                     megemeli 70 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                             45 eFt-tal
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú)
                Városi rendezvény
                - Roma majális (kulturális rendezvény)              20 eFt
                - Gyerekeknek karácsonyi rendezvény               25 eFt
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatát                         25 eFt-tal
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú)
                Városi rendezvény
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora     25 eFt
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

V/3. Az OPSKK SZMSZ-ének módosítása

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az Orlai 
Petrics  Soma  Kulturális  Központnál  szükségessé  vált  az  SZMSZ módosítása,  a  dolgozók 
véleményezték, egyetértettek. A változások dőlt betűvel lettek beírva az SZMSz-be.
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Harmati László alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy ebben az évben az OPSKK nem 
zárja be intézményeit egyik nyári hónapban sem.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazása bocsátotta az SZMSZ jóváhagyását.

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

227/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  az OPSKK Szervezeti  és Működési 
Szabályzatának módosítását jóváhagyja.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

      
V/4. Fesztivál regisztráció

Onody Gyuláné képviselő  az Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  elmondta,  hogy egy 
lehetőségre  szeretné  felhívni  az  OPS Kulturális  Központ  vezetősége  a  figyelmet.  A hazai 
fesztiválok nyilvántartási rendszerét szeretnék megvalósítani minisztériumi támogatással.  A 
regisztráció  ingyenes,  a  rendezvénnyel   kapcsolatos  adatok,  programok  leírása,  logók 
ingyenesen jelennének meg. A Berényi Napok regisztrálására gondoltak, és bizottsága olyan 
kitétellel támogatta, ha ennek semmilyen anyagi vonzata nincs.  

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

228/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Berényi Napok 
rendezvény  regisztrálva  legyen  a  hazai  fesztiválok  nyilvántartási  rendszerébe.  A 
regisztrációval és a kapcsolattartással a Képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központot bízza meg.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Onody Gyuláné,  az OPSKK igazgatója
Határidő: intézkedésre azonnal

V/5. Intézményi átcsoportosítások

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  ismertette,  hogy  a 
gimnázium élt átcsoportosítással, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatott.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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229/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:
    - Működési célú, támogatás értékű pénzeszköz átvételi előirányzatát
       megemelni: 3.798 eFt
    - Államháztartáson kívülről működési célú átvett pénzeszköz 
      előirányzatát megemelni: 186 eFt
    - Intézmény működési bevételek előirányzatát megemelni: 41 eFt
és ezzel egyidejűleg megemeli
    - Személyi kiadások előirányzatát: 3.786 eFt
    - Járulékok előirányzatát: 10 eFt
    - Dologi kiadások előirányzatát: 119 eFt
    - Ellátottak juttatásának előirányzatát: 110 eFt
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

V/6. Állásfoglalás kérése tűzijátékkal kapcsolatban

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként előadta, 
hogy  a  Berényi  Napok  rendezvény  abba  a  fázisába  jutott,  hogy  meg  kellene  rendelni  a 
tűzijátékot. A képviselő-testület állásfoglalását kérik, mert a már előzőekben említett bulvár 
lap  ezzel  a  kérdéssel  is  foglalkozik.  Mellékelve  lett  a  rendezvény  eddig  kialakult 
költségvetése,  két  tűzijáték  költségvetése  is.   Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  az 
előterjesztés 2. határozati javaslat (ne legyen tűzijáték) elfogadását támogatja, kiegészítve a 
jelenlegi pénzügyi helyzetre való hivatkozással. Ha pályázaton forrást tud hozzá az intézmény 
szerezni, a tűzijáték megtartásra kerülhet. A bizottság felkéri az OPSKK-t, hogy nézze át a 
Berényi Napok tervezett költségeit, esetleg hol tudná csökkenteni azt.

Kovács Lászlóné képviselő kérte, ha lesz tűzijáték, kezdési időpontja ne 23 óra, hanem 21 óra 
legyen, mert többen jelezték, hogy a késői időpontot a gyerekek nem tudják megvárni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  többi  bizottság  nem  kívánt  állást 
foglalni a kérdésben, a döntést az OPS Kulturális Központra bízza. Az elmúlt évben bruttó 
420 eFt-ba került a tűzijáték. Mivel az intézmény lett megbízva a rendezvénnyel, majd hozza 
az igényét, milyen megoldást talált. A következő ülésre mindenképpen be kell hozni, hogy 
mivel kell kipótolni. Az 1. sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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230/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete nem kíván abban a kérdésben állást 
foglalni,  hogy a 2009. évi Berényi  Napok keretében legyen-e tűzijáték, a döntést az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központra bízza.
Felelős: Onody Gyuláné,  az OPSKK igazgatója
Határidő:  értelem szerint

V/7. Európai Mobilitási hét és az Európai Autómentes napról szóló ajánlat

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsági javaslatukat 
ismertette, melyet elfogadásra ajánlottak.

Harmati  László alpolgármester  felolvasta  a  figyelemfelhívást,  és  egyetértett  a  bizottság 
javaslatával.

Hoffmann  Dániel képviselő  véleménye  szerint  a  lakosság  figyelmét  fel  lehetne  hívni  az 
ajánlatra.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.

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

231/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem csatlakozik  a 2009. szeptember 
16-22 között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap 
rendezvényeihez.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

V/8. SZMSZ módosítás

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
rendelet módosítását. Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban az SZMSZ 23/A.§-a az alábbi 
(2) bekezdéssel egészüljön ki:
„(2) Az állampolgár írásban benyújtott, képviselő-testületnek szóló közérdekű bejelentését a 
polgármester  a  beérkezéstől  számított  3  napon  belül  továbbítja  az  illetékes  bizottságnak 
véleményezésre.  Egyebekben  a  közérdekű  kérelmekkel,  panaszokkal  és  bejelentésekkel 
kapcsolatos eljárás tekintetében a 2004. évi XXIX. törvény szabályozása az irányadó. ”
Összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatban az SZMSZ 41.§ (3) bekezdésének első mondata 
az alábbiakra módosuljon:
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„(3)  A  polgármester  az  összeférhetetlenség  megállapítására  irányuló  kezdeményezést,  a 
kezdeményezés  beérkezését  követő  5  napon  belül  az  Ügyrendi  Bizottságnak  adja  át 
kivizsgálásra. …”.

Kovács Lászlóné képviselő megkérdezte, nem lenne-e célszerű munkanap megjelölése?

Dr. Baji Mihály jegyző nem javasolta a munkanap meghatározást. A jogszabály a képviselő 
összeférhetetlenségről szól, 30 napot ír, és nem munkanapot.

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

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2009.(V.27.) számú rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet ( a továbbiakban:R.)
módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.)

V/9. Térítési díjak felülvizsgálata, rendeletmódosítás ( 2 db)

Dr.  Baji  Mihály jegyző  ismertette,  hogy  július  1-től  az  ÁFA 20-ról  25%-ra  fog  nőni. 
Sürgőssége miatt két rendelet módosítása lett előterjesztve, bizottságok nem tudták tárgyalni. 
Az  ÁFA módosítás  érinti  az  óvodai,  általános  iskolai,  középiskolai  gyermekétkeztetést, 
valamint a bölcsődei étkeztetést. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások esetében a 
júniusi ülésre kerül be a módosítás. Kérte a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
és  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  helyi  rendszeréről  szóló  rendelet 
módosításának megszavazását.

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

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2009.(V. 27.) MÖK számú rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet
(a továbbiakban: R.) módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2009.(V.27.) MÖK számú rendelete

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

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)

V/10. Az intézmények 2008. évi pénzmaradvány felhasználása

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának vezetője  elővezette,  hogy az 
április  27-i  testületi  ülésen  a  2008.  évi  zárszámadás  részeként  az  intézmények  2008.  évi 
pénzmaradvány felhasználása előterjesztésre került. Hiányosság kiküszöbölése történne meg a 
határozati javaslat elfogadásával, mert ennek előterjesztése elmaradt az elmúlt ülésen.

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

232/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  jóváhagyásra  javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Az intézmények 2008. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó 
kimutatás  4.  oszlopában  szereplő  összegek:  2008.  évi  állami  támogatás  különbözet 
(Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatás) alapján befizetési kötelezettséget 
állapít meg az intézményi elkötelezettség nélküli pénzmaradvány terhére, az alábbiak szerint:
- Városi Közszolgáltató Intézmény esetében                              97 eFt összegben állapítja meg,
- Összevont Óvodák esetében                                                   123 eFt összegben állapítja meg,
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében  851 eFt összegben állapítja meg, 
- Orlai Petrics Soma Kulturális Központ esetében                   125 eFt összegben állapítja meg,
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat esetében            650 eFt összegben állapítja meg, 
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2009. június 15-ig 
történő befizetésére.
Befizetendő összeg:
- Városi Közszolgáltató Intézmény                                     97 eFt 
- Összevont Óvodák                                                          123 eFt 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola     851 eFt 
- Orlai Petrics Soma Kulturális Központ                          125 eFt 
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                   650 eFt 
ÖSSZESEN:                                                                    1846 eFt
Az intézmények által befizetett összeggel a 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, 
               Általános tartalék előirányzata megemelésre kerül:                                   1846 eFt-tal
Felelős:   Cservenák Pál Miklós polgármester
                Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

26



                Összevont Óvodák igazgatója
                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
                Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidő: 2009. június 15.

V/11. Békés-Mezőberény kerékpárút építéséhez kapcsolódó régészeti megelőző feltárás

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője tudatta, hogy a Békés-
Mezőberény  kerékpárút  építéséhez  kapcsolódó  Mezőberény  136.  sz.  lelőhely  régészeti 
megelőlegező feltárás díjának kifizetéséhez előirányzat biztosításra van szükség, a 2009. évi 
Költségvetés Általános tartalék állománya terhére.

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

233/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, 
              Általános tartalék állomány előirányzatát                          csökkenti   „-„ 846 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
              előirányzatát                                                                                               846 e Ft-tal
              Békés-Mezőberény kerékpárút építéséhez kapcsolódó
              régészeti feltárás díja.
Felelős:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

      
V/12. „Ízek és színek a Körösök Völgyében fesztivál” rendezvény

Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  írásos 
előterjesztést.  Bizottsága az OPSKK megbízását javasolja a jelentkezések szervezésével az 
érintett csoportok és a civil szervezetek értesítésével. Javasolták továbbá, hogy a felhívás a 
város honlapján is kerüljön meghirdetésre.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  felhívta  a  figyelmet,  hogy  amennyiben  a  honlapra  felkerül  a 
hirdetmény, a jegyző is legyen felelősként megjelölve a határozatban. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a jegyző javaslatával bocsátotta szavazásra a bizottsági 
döntést.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

234/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  „Ízek  és  színek  a  Körösök 
völgyében  fesztivál”  című,  (Doboz-Szanazugban,  2009.  június  27.)  rendezvényen  való 
részvételhez  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális  Központot  bízza  meg  a  jelentkezések 
szervezésével, az érintett csoportok és a civil szervezetek értesítésével. A felhívás kerüljön 
közzétételre a város honlapján is.
Felelősök: Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
                  Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: Jelentkezési határidő: június 2, a főzőversenyre: június 12.

V/13. Ajánlat pályázat megírására (testvérvárosi találkozó)

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy  a 
Produktív  Iroda  az  Európa  a  polgárokért  program,  testvérvárosi  találkozók  keretében 
megjelenő  pályázat  megírására  tett  ajánlatot.  Amennyiben  a  képviselő-testület  szeretne 
testvérvárosi találkozóra pályázni, akkor ők vállalnák a pályázat megírását. Bizottsága nem 
javasolta megbízni az ajánlattevőt. A polgármester úr felvetette, hogy azért pályázni kellene. 
Ezzel  kapcsolatban  a  bizottsága  a  nemzetközi  kapcsolatok  koncepciójának  tervezett 
rendszeréhez igazodva javasolja a határozati javaslatot elfogadni, ugyanis a koncepcióban a 
2011-re  van  tervezve  egy  nagyobb  nemzetközi  találkozó,  és  erre  a  pályázatot  2010-ben 
lehetne beadni. Polgármester úr más kéréssel és javaslattal is élt a bizottságok felé, még pedig 
azzal, hogy előbb kellene  egy évvel pályázni, már a következő évi rendezvényre is.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a Pénzügyi,  Gazdasági Bizottság is 
ugyanazt  kérte,  amit  ő.  Véleménye  szerint  a  következő évre  is  kellene  pályázni.  Jelenleg 
szeptember  1-ig  lehet  a  jövő  év  januártól  szeptemberig  terjedő  időszakra  pályázni.  Azt 
támogatja,  hogy  az  iroda  szolgáltatása  ne  legyen  igénybe  véve,  de  a  pályázat  kerüljön 
megírásra.

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

235/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megköszöni  a  győri  székhelyű 
Produktív Tanácsadó és Szolgáltató Iroda ajánlatát pályázat megírására az Európai Bizottság 
által  meghirdetett  testvérvárosi  programok  vonatkozásában,  de  ezzel  nem  kíván  élni. 
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felkéri  az  Orlai  Petrics  Soma 
Kulturális Központot, hogy e témában lehetőség szerint még az idén nyújtson be pályázatot.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint
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Onody Gyuláné képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy ha testvérvárosi találkozóra pályázik 
az önkormányzat az Európai Bizottsághoz, ott az a kikötés, hogy akik meghívást kapnak, nem 
vehetnek részt pályázatban. Ha minden évben pályázik a város előbb-utóbb összeütközés lesz 
a  testvérvárosokkal,  mert  ők  is  pályáznának.  Lehet,  hogy  érdemesebb  lenne  a  nagyobb 
találkozót megpályázni az összeget illetően. Körbe fogják járni a dolgot.

V/14.     Multifunkcionális  gépjármű  beszerzése.  (  Önkormányzati  fejlesztések  támogatása   
területi kötöttség nélkül (CÉDE) pályázat.)

Borgula  Péter a  Polgármesteri  Hivatal  beruházási  ügyintézője  ismertette  az  írásos 
előterjesztést. 

Cservenák Pál Miklós közölte, hogy a pályázat ki van adva siker pályázatíró irodának, 200 
eFt-ért írják meg magát a pályázatot, külön sikerdíj nincs, ki lett kötve, hogy ne legyen. Akár 
mennyi a tervezett fejlesztés bekerülési költsége, az önkormányzat tervezte a gépbeszerzést. 
Egyetértene azzal, hogy 20 millió Ft támogatásért pályázzon a testület, a többi pedig legyen a 
saját erő. 

Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója megerősítette, hogy a 
költségvetésben  jóvá  van  hagyva  a  gépbeszerzésre  40  millió  Ft.  20  millió  Ft-ot  sikeres 
pályázat esetén lehetne nyerni. Minél nagyobb az önerő, ha 50% fölötti részt tudja biztosítani 
az  önkormányzat,  annál  nagyobb  az  esély  a  nyerésre.  Amennyiben  nem nyer  a  pályázat, 
vissza kell térni az eredeti tervhez, a beszerzett összeg erejéig valamilyen módon meg kell 
vásárolni a gépet. 

Cservenák Pál Miklós polgármester összegezte,  hogy 20 millió Ft támogatásra pályázik az 
önkormányzat,  maximálisan 25 millió Ft önrész biztosítása mellett.  A határozati  javaslatot 
szavazásra bocsátotta.

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

236/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  DARFT  által 
meghirdetett  CÉDE  pályázaton  részt  kíván  venni  –Multifunkciós  gépbeszerzés-  melynek 
fedezetét,  25.000  eFt-ot,  a  2009.  évi  költségvetése  /Felhalmozási  kiadások  között 
megtervezett  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  részére  több  funkciós  kommunális  gép 
beszerzése/ terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal.

V/15.   Úthálózat felújítása, korszerűsítése Mezőberényben a Báthory és Laposikert utcákban.   
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(  A  települési  önkormányzati  belterületi  közutak  felújításának,  korszerűsítésének   
támogatása   (TEUT) pályázat.)

Borgula  Péter a  Polgármesteri  Hivatal  beruházási  ügyintézője  ismertette  az  írásos 
előterjesztést  azzal  a  pontosítással,  hogy a  bekerülési  költség  most  már  pontosan  ismert, 
37.400 eFt, így a szükséges minimális önrész, 50%-al számolva 18.700 eFt-ra módosulna.
A tervezett fejlesztés bekerülési költségéhez számolni kell még útburkolat szélesítés cseréjét, 
műszaki ellenőrzést, közbeszerzés lebonyolítását, tervezési díjat.

Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy az összes díj 37.509.149 Ft. A 40 millió Ft 
helyett  ekkora  összegre  kell  benyújtani  a  pályázatot.  50-50%  lenne  a  megpályázható 
maximális támogatás és a minimális önrész.

Barna Márton képviselő rákérdezett, hogy miért a két nevezett utcára lesz pályázva, a Illyés 
Gyula utca állapota miatt jobban rászorulna a felújításra.  

Borgula  Péter a  Polgármesteri  Hivatal  beruházási  ügyintézője  előadta,  hogy  meglévő 
tervekből dolgoztak az idő rövidsége miatt, és összefüggő úthálózatot lehet csak beadni. Az 
Illyés Gyula utcához csak külterületi utat tudtak volna csatlakoztatni.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a Báthory és a Laposikert utcák voltak 
a legrégebben készített utcák, ennek okán is ráfér a rendbetétele, a szélesítés.

Wagner Márton képviselő emlékeztetett arra, hogy az utca útja akkor készült, amikor még a 
megyei tanács létezett,  a lakosság munkával is hozzájárult az út elkészítéséhez. A Báthory 
utcát kimondottan gyűjtőútnak lehet tekinteni, a strand körüli forgalom nagy részét ez viszi el.

Hoffmann Dániel képviselő  felhívta  a  figyelmet,  hogy az előterjesztésben pontosabban le 
kellett volna írni, miért ezekre az utcákra vonatkozik a pályázat, és akkor nincsenek kétségek.

Csávás  István képviselő  megjegyezte,  hogy  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  ülésén 
megvitatásra került az anyag, ott elhangzott mi, miért van.

Cservenák Pál Miklós polgármester az 50%-os támogatás megnyerésére történő pályáztatást 
bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület  14 igen szavazattal,  1 ellenszavazat  (Barna Márton) mellett  az alábbi 
határozatot hozta:
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237/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  DARFT  által 
meghirdetett TEUT pályázaton részt kíván venni –Báthory és Laposikert utcák szélesítése és 
burkolat  megerősítése-  melynek  fedezetét,  18.754.575  Ft-ot,  a  2009.  évi 
költségvetése  /Felújítási  feladatok,  városi  utak,  járdák  felújítási  előirányzata/  terhére 
biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal.

 
V/16.     A Mezőberényi sportpálya öltözőépületének felújítása és bővítése. (Leghátrányosabb   

helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) pályázat.)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  előadta,  hogy  a  leghátrányosabb  helyzetben  lévő 
településekre vannak kiírva a LEKI pályázatok. Lélekszámarányosan osztották ki a régiókban, 
a  kistérségnél  is  úgy  döntöttek,  hogy  településenként  lélekszámarányosan  történjen  a 
felosztás. Ez Mezőberénynek 42.600 eFt-ot jelent. Három pályázat lett előkészítve, amire nem 
sok idő volt. Egyik ilyen pályázat lenne a sportpályán lévő öltözők  rendbetétele.

Borgula  Péter a  Polgármesteri  Hivatal  beruházási  ügyintézője  ismertette  az  írásos 
előterjesztést.

Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. Mind három 
pályázatot támogatta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

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

238/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt  kíván  venni  –Sportpályán  lévő  öltöző  felújítása,  bővítése  és  új  szociális  blokk 
kialakítása- melynek fedezetét, 1.050.000 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése általános tartaléka 
előirányzata terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal.

V/17.  Új  öltöző  építése  a  Mezőberényi  Kálmán  Fürdőben.  (Leghátrányosabb  helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) pályázat.)

Cservenák Pál  Miklós polgármester  a strand nyári  öltöző  építése érdekében is  javasolta  a 
pályázatot benyújtani. 
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2392009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt  kíván  venni  -120-140 m2 alapterületű  nyári  öltöző  építése  Kálmán  Fürdő területén- 
melynek fedezetét,1.050.000 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése általános tartaléka előirányzata 
terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/18.  Családsegítő  Szolgálat,  Petőfi  u.  27.  sz.  alatti  ingatlan  homlokzatának  felújítása 
(Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) pályázat.)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  40  millió  Ft  feletti  részt,  az  előterjesztés  szerint 
javasolta  a Petőfi  27.  szám alatti  ingatlan  homlokzatának felújítására  felhasználni  a  LEKI 
pályázaton. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

240/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni –Családsegítő Szolgálat, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan homlokzatának 
felújítása- melynek fedezetét,  1.050.000 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése általános tartaléka 
előirányzata terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal.

V/19. Alpolgármester tiszteletdíja

Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi,  Gazdasági Bizottság tagja ismertette,  hogy 2009. 
januárjában Valentinyi Károly alpolgármester úr lemondott a képviselői mandátumáról, ezzel 
együtt megszűnt az alpolgármesteri tisztsége is. Mivel ebben a ciklusban két alpolgármester 
került megválasztásra, a tiszteletdíjat az előző ciklus alpolgármesteri díjának kettéosztásában 
határozta meg a testület.  Az egyik alpolgármester eltávozásával az SZMSZ is módosításra 
került.  Ezt  követően  egy  alpolgármestere  van  a  városnak,  tehát  a  tiszteletdíjat  is  az  egy 
alpolgármesterre  kellene  megállapítani.  Kezdeményezte  a  polgármester  úrnál,  tegyen 
javaslatot a tiszteletdíj összegére. Polgármester úr ezt 160 eFt-ban tette meg, kérve, hogy az 
alpolgármester úr legalább heti 16 órában segítse a polgármester munkáját a Polgármesteri 
Hivatalban. A bizottság határozati javaslatát kérte megszavazni a képviselők részéről.
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Cservenák Pál Miklós  polgármester elmondta,  hogy az alpolgármester úrral is beszélgetve 
született meg a javaslat, de természetesen a testületnek kell döntenie.

Harmati László alpolgármester jelezte, hogy érintettség miatt nem kíván szavazni a döntésnél, 
a polgármester úrral beszéltek a tiszteletdíjról.

Hoffmann  Dániel képviselő  véleménye  szerint  eddig  nem  ez  volt  az  alpolgármester 
jövedelmére vonatkozó ügyintézési  mód. Két bizottság egyeztet  a polgármester véleménye 
alapján, de csak annyiban, hogy ez a költségvetésbe beállításra kerüljön. Úgy tudja, hogy ezen 
vitát nyitni a testületi ülésen nem lehet, tudomásul kell venni a polgármester bejelentését, mint 
ahogy azt is tudomásul kellett venni, hogy egy alpolgármesterrel kíván együtt dolgozni. 

Dr.  Baji  Mihály jegyző  ismertette,  hogy az  SZMSZ alapján a  polgármester  előterjesztése 
alapján dönt a testület az alpolgármester tiszteletdíjáról.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  előadta,  hogy mivel  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság 
ülésén került elővezetésre a javaslat, nem volt arra módja, hogy egyeztessen bizottságokkal, 
de  azt  gondolta,  hogy  ha  kevesebb  összeg  kerül  megjelölésre,  ami  a  két  alpolgármester 
együttes tiszteletdíja volt, nem lehet olyan nagy bűn.

Harmati  László alpolgármester  bejelentette,  hogy  a  díjra  tett  javaslatot  elfogadja,  a 
polgármester úr pedig majd jelzi, mikor szükséges a helyettesítés, a munkaidő beosztás hogy 
alakuljon.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi 
határozatot  hozta:  (Harmati  László  alpolgármester  érintettség  miatt  nem  vett  részt  a 
szavazásban)

241/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  Cservenák Pál Miklós polgármester 
javaslata  alapján,  Harmati  László  alpolgármester  tiszteletdíját  2009.  június  1.-től  bruttó 
160.000,-Ft/hó  állapítja  meg,  azzal,  hogy  felkéri  Harmati  Lászlót,  hogy legalább  heti  16 
órában segítse a polgármester munkáját a Polgármesteri Hivatalban.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Hoffmann  Dániel képviselő  közölte,  hogy  nem  az  összeg  nagyságrendje  miatt  szavazott 
nemmel,  hanem  eleve  ellene  volt  az  egy  alpolgármester  rendszerének,  akkor  is 
ellenszavazattal élt, ezért most is így tett.
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V/20. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme

Mezei Tibor  a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke az írásos kérelmüket 
ismertette. A cigány közösségi házat vissza szeretnék adni, mert nem tudják már fedezni a 
számlákat.  A  Polgármesteri  Hivatalba  szeretnének  visszajönni  oly  módon,  hogy  egy  fő 
munkatársat biztosítsanak számukra, hogy a további munkájukat tudják végezni.

Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja a bizottság véleményét 
ismertette.  Egyik  kisebbségi  önkormányzatnak  sem biztosít  a  testület  sem székházat,  sem 
irodahelyiséget. Egyedül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat volt az, akinek a Kérhalom u. 
10. szám alatti ingatlan biztosítva lett, hogy használják közösségi háznak. Olyan vélemény is 
kialakult,  hogy  maradjon  a  kisebbségi  önkormányzatnál  az  épület  és  próbáljon  meg 
gondoskodni róla, mert visszafejlődés lenne az ingatlan visszaadása. Segítség lett nyújtva és 
most úgy néz ki, hogy a segítség vissza lett utasítva. Ennek ellenére két javaslatot fogadott el 
a bizottság, melyet ismertetett a bizottsági kiegészítőből. A Képviselő-testület a Mezőberényi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésére a Mezőberény, Kérhalom u. 10. sz. alatti Cigány 
Közösségi Ház visszaadását fogadja el 2009. május 30.-val úgy, hogy az átadás időpontjáig 
felmerülő  közüzemi  számlák  a  Mezőberényi  Cigány Kisebbségi  Önkormányzatot  terhelik. 
Valamint az  1 fő roma szociális segítő alkalmazását nem tudja biztosítani, a  Polgármesteri 
Hivatalban  iroda  helyiséget  biztosítani  számára  nem  tud,  viszont  szükség  szerint  a 
Mezőberényi  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testületi  üléseinek  időtartamára 
előre egyeztetett módon helyet biztosít a Polgármesteri Hivatal 15. számú termében.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy amíg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
pályázatokon több pénzt tudott nyerni, a működési költségeket valamilyen formában ki tudta 
fizetni. Most kevesebb összeget nyertek, éppen ezért döntöttek úgy, hogy az ingatlant vissza 
kívánják adni.  Véleménye szerint  a testületnek el  kell  fogadni az ingatlant,  mert  úgy sem 
fogják  tudni  fizetni  a  rezsit.  A  Polgármesteri  Hivatalban  nincs  olyan  helyiség,  amit 
rendelkezésükre lehetne bocsátani. 

Mezei Tibor  a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke előadta, hogy 16 éve 
csinálja ezt a cigány önkormányzatot. Nagyon sokat segített a cigányságon, munkahelyeket 
teremtett,  de  most  már  nem  lehet  úgy,  hogy  pályázatokkal  próbálkoznak.  A  kisebbségi 
törvény kimondja, hogy biztosítani kell helyet a cigány önkormányzat számára. Most két fő 
dolgozik, irodai gépük meg, most hova menjenek, az utcára?

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. tv. azt mondja ki, hogy a testületi működés feltételeinek biztosítása az 
ezzel  kapcsolatos  teendőkön  értendő,  különösen  a  testületi  működéshez  igazodó  helység 
használat  biztosítása.  Tehát  ebbe  a  helységhasználatba  belefér  az,  hogy  mivel  szűkös  a 
polgármesteri  hivatal  irodáinak  száma,  így  nem  lehet  állandó  elhelyezést  biztosítani,  a 
kistanácskozó  termet  a  kisebbség  testületi  üléseire  oda  tudja  adni  az  önkormányzat  a 
kisebbségi önkormányzatnak. Másik dolog az, hogy a másik két kisebbségi önkormányzat is 
jöhetne különböző kérelemmel.
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Barna Márton képviselő felvetette, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által nyert 100 
eFt-ot nem lehetett  volna a fenntartásra  költeni?   A közösségi  ház létrejötte  nagyon nagy 
előrelépés volt, foggal, körömmel ragaszkodni kellene hozzá.

Mezei Tibor a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke tudatta, hogy az egész 
állami támogatás a közösségi ház fenntartására megy, a testület tagjai társadalmi munkában 
végzik feladatukat.

Hidasi  Zoltán   a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának vezetője  ismertette,  hogy a 
kisebbségi önkormányzatnak jelenleg 82 eFt lejárt tartozása van (áram, gáz, telefon), a fizetési 
határidő már  lejárt,  és  nincs kifizetve.  A kisebbségi önkormányzatnak  nincs annyi  pénz a 
számláján,  hogy rendezni  lehessen, és a május havi számlák is érkezni fognak. Az állami 
támogatás ütemezetten érkezik, tehát már most a második fél évben fog érkezni, így reális 
veszély  van  arra,  hogy amennyiben  nem történik  kifizetés,  akkor  kikötik  az  áramot,  stb. 
Mindenképpen  tárgyalni  kellene  a  kisebbségi  önkormányzattal,  hogy  milyen  megoldások 
lehetségesek.

Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint  a közösségi ház ne szűnjön meg. A júniusi 
testületi  ülés  kerüljön  kidolgozásra,  milyen  lehetőség  biztosítható  a  Mezőberényi  Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat működtetéséhez, szoros számítás történjen december 31-ig, hogy 
mi mibe kerül.

Csávás István képviselő is visszalépésnek tekintette a közösségi ház megszüntetését. Ingyen 
kaptak  egy  ingatlant,  csak  fenn  kellett  volna  tartani.  Elfogadhatatlan,  nem  is  fogja 
megszavazni, felelőtlen gazdálkodást mutat.

Harmati  László alpolgármester  megjegyezte,  hogy  ennyi  támogatást  egy  kisebbségi 
önkormányzat sem kapott, arról nem tehet a testület, hogy az állami támogatás kevés. Azt is 
tudják, hogy a rendelkezésre álló pénz épp hogy a fenntartásra elég, de többet kellene tenni 
azért, hogy működjön a közösségi ház. Felajánlotta, hogy az elmúlt évi jutalma, amit nem vett 
fel, még nem lett sehova sem átcsoportosítva, a számlák megfizetésére ajánlja fel. Ebből nem 
lesz gyakorlat, ki kell gazdálkodni az állami támogatásból a működést. Irodát nem tud adni a 
városháza, a közösségi ház fontos lenne.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérte  ismertetni,  hogy a  kisebbségi  önkormányzatnak 
mennyi támogatás jár. A mostani eset megismétlődhet, mert abból a támogatásból, amit most 
a cigány kisebbség rendelkezésre áll, nem tudja előteremteni a szükséges pénzt.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője ismertette, hogy ebben 
az  évben  a  kisebbségnek  571  eFt  általános  működési  támogatás  került  beállításra.  Két 
részletben szokták biztosítani. Tavaly 555 eFt volt az általános támogatási  összeg, és 210, 
illetve  211  eFt  feladatalapú,  tehát  még  421  eFt  rendelkezésükre  állt.  Ebben  az  évben 
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minimálisan  nőtt  az  állami  támogatás,  viszont  a  feladatalapú  támogatás  nagyságrenddel 
kevesebb, mint a tavalyi  évben volt.  113 eFt összegszerűen. Az állami támogatásból (első 
részlet) 46 eFt áll most rendelkezésre.

Hoffmann Dániel képviselő kérte, hogy  a júniusi ülésre történjen meg a kimutatás.

Barna Márton képviselő véleménye szerint ennyi pénzből, és egy kis társadalmi munkával 
meg lehet tartani a közösségi házat.

Fekete  József képviselő  is  nagy dolognak tartotta,  hogy közösségi  háza  van a  kisebbségi 
önkormányzatnak.  A cigányság  részére  is  fontosnak kellene  lenni  megtartása,  fenntartása. 
Megkérdezte,  hogy  mekkora  látogatottsága  van  a  közösségi  háznak,  látogatják-e,  milyen 
gyakorisággal,  milyen  rendezvények  vannak?  Valamilyen  belső  összefogást  kellene 
kezdeményezni a közösségi ház megmentésére. A települési önkormányzat, ami támogatást 
ad,  lehetne  a  rezsi  költséget  finanszírozni  belőle,  és  akkor  nem  fordulna  elő,  hogy  a 
közüzemek felé tartozás halmozódik. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  rákérdezett  Mezei  Tibor  kisebbségi  önkormányzat 
elnökére, vissza kívánják-e adni a Kérhalom u. 10. számú ingatlant, vagy sem? Fenn tudják-e 
tartani?

Mezei  Tibor  a  Mezőberényi  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  elnöke válaszként  közölte, 
vissza akarják adni az ingatlan 2009. május 30-ával,  mert  nem tudják fizetni  egyáltalán a 
rezsit. Az állami támogatásuk 90%-át erre költik. Nem azért adják vissza, mert nem akarják a 
házat,  több  millió  forintot  ráköltöttek,  tanfolyamokat  szerveztek,  megcsináltak  mindent, 
teljesen fel van újítva ez a ház. 

Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta a figyelmet,  ha a ház vissza lesz adva, annak 
valamilyen funkciót találni kell, nem állhat ott üresen. Tudomása szerint van elképzelés egy 
közösségi  ház  létrehozására  a  LEADER keretében,  de  nem lehet  tudni  mikor  lesz  abból 
valami. Az egy civilszervezetek háza lenne, ahol mindenki kapna egy kis sarkot, beosztva 
használnák, tehát nem csak pl. a cigány kisebbség használná. A polgármesteri hivatal állandó 
helyet biztosítani nem tud.

Hoffmann Dániel képviselő továbbra is fenntartotta javaslatát. Június 30-ával történjen meg 
az átvétel, addig legyen kiszámolva minden, szigorú elszámolási rendszer mellett. Legfeljebb 
ha nincs meg júniusra a pénzügyi  fedezet a számlák kiegyenlítésére,  azt vállalja magára a 
testület. 

Harmati  László alpolgármester  kifejtette,  hogy  szinte  a  testület  akarja  rábeszélni  a 
kisebbséget, hogy tartsák meg a közösségi házat, ők vissza akarják adni. 
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Mezei Tibor  a Mezőberényi  Cigány Kisebbségi Önkormányzat  elnöke megerősítette,  hogy 
nem tudják fenntartani a közösségi házat. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  1.  sz.  határozati 
javaslatát bocsátotta szavazásra.

Wagner  Márton képviselő  jelezte,  hogy mint  a  Német  Kisebbségi  Önkormányzat  elnöke, 
érintettség miatt nem kíván szavazni.

Csávás István és Litvai  György képviselők is jelezték,  hogy nem kívánnak a szavazásban 
részt venni.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint, akik nem tudnak állást foglalni, akár 
el is hagyhatják a termet.

(Az ülésről eltávozott Wagner Márton, Litvai György és Csávás István képviselő, jelenlévők 
száma: 12 fő.)

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Hoffmann Dániel, Barna Márton) 
mellett az alábbi határozatot hozta:

242/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Mezőberényi  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  kérésére  a  Mezőberény,  Kérhalom u.  10.  sz.  alatti  Cigány Közösségi  Ház 
visszaadását  az  Önkormányzat  részére 2009. május  30.-val  elfogadja  úgy,  hogy az átadás 
időpontjáig felmerülő közüzemi számlák a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 
terhelik. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Fekete József intézményvezető
Határidő: értelem szerint

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  Hoffmann  Dániel  képviselő  javaslatát  bocsátotta 
szavazásra.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

243/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a júniusi testületi 
ülésre kerüljön kidolgozásra, milyen lehetőség biztosítható a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat működtetéséhez.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint
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Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta, hogy az ingatlan a leltárral egyidejűleg legyen 
átadva a Városi Közszolgáltató Intézményhez, ne álljon üresen a ház.

Mezei Tibor a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke felajánlotta, hogy amíg 
üresen áll a ház, felügyelnek rá, hogy ne történjen vele semmi.

Kovács Lászlóné képviselő véleménye szerint a Közszolgáltató Intézmény feladata legyen az 
ingatlan további sorsa.

Fekete József képviselő a Közszolgáltató Intézmény igazgatója a vigyázást úgy értelmezte, 
hogy oda nem mehet be senki.

Mezei  Tibor a  Mezőberényi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  elnöke  visszavonta 
felajánlását.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazásra  bocsátotta,  hogy  az  ingatlan  a  leltárral 
egyidejűleg legyen  átadva a Városi Közszolgáltató Intézménynek.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

244/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Mezőberény, 
Kérhalom u. 10. sz. alatti önkormányzati ingatlant, melyet a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  2009.  május  30-ával  visszaad,  a  leltárral  egyidejűleg  átadja  a  Városi 
Közszolgáltató Intézményhez. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Fekete József intézményvezető
Határidő: értelem szerint

(Az  ülésre  visszaérkezett  Wagner  Márton,  Litvai  György  és  Csávás  István  képviselő, 
jelenlévők száma: 15 fő.)

V/21.Békési  Kistérség  térfigyelő-kamerarendszer  kialakítása;  Térfigyelő  hálózat  kiépítése 
(TEKI pályázat) 

Cservenák  Pál Miklós  polgármester  ismertette  az  írásos  előterjesztést.  A  Békési 
Rendőrkapitányságra  vezetik  be,  a  széles  sávú  internet  használat  lenne  ennek  a  céljaira 
igénybe véve. Ehhez 1.175 eFt önerő kellene, és Mezőberény részére 5 db térfigyelő kamera 
kerülne kialakításra. Békés 5, Köröstarcsa 3, Csárdaszállás 1, Kamut 1 kamerát igényelt. Az 
előterjesztés 1. sz. határozati javaslatát bocsátotta szavazásra
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

245/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  DARFT  által 
meghirdetett  TEKI  pályázaton  részt  kíván  venni  –Térfigyelő  hálózat  kiépítése-  melynek 
fedezetét,  1.175.000 Ft-ot,  a 2009. évi költségvetése (Általános  tartalék)  terhére biztosítja, 
valamint  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós  polgármestert,  hogy  az  együttműködési 
megállapodást aláírja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/22. Tomka Mihály levelei

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága ülésére érkeztek be a levelek, akkor kerültek átadásra. A levelek kelte május 
13, az egyik része 16,04 perckor, a másik 22,12 perckor kelt. Összességében 27 és 15 kérdés 
érkezett. Bizottsága végig ment a kérdéseken, néhányra nem válaszolt, mert nem bizottsági és 
nem testületi téma. A legutóbbi testületi ülésen az SZMSZ szerint a válaszadás kötelezettsége 
írásban  30  nap.  30  nap  abban  az  esetben,  ha  minden  további  nélkül  a  testület  illetve  a 
bizottság keretei között erre meg tud válaszolni. Amennyiben a 30 napot úgy ítéli meg, hogy 
nem elegendő a válaszadásra, akkor a keltezéstől számított 15 napon belül, értesíteni kell a 
választ várót arra vonatkozóan, hogy mikorra tudja biztosítani az írásbeli válaszokat a feltett 
kérdésekre. Nos ez az időpont 28-ával fog letelni. Nagyvalószínűséggel nem lesz szükség a 
halasztás jelzésére a levél írójával kapcsolatosan, így június 12-ére kell a választ megadni. A 
kérdések  tárgyalása  kapcsán,  felvetődött  a  polgármester  úr  inspirálására,  hogy  legyen 
megnézve,  van-e  arra  mód  és  lehetőség,  hogy  valamilyen  formában  gátat  szabjanak  a 
korlátlan  mennyiségű  levelek  írására.  A  bizottság  erre  vonatkozóan  egy  olyan  jellegű 
megfogalmazást  tett  a  képviselő-testület  felé,  (nem határozati  javaslat,  csak érdemes  rajta 
elgondolkodni),  ami  tulajdonképpen,  valószínűsíthetően,  bár  ezekben  a  kérdésekben 
nincsenek benne olyan mértékben dehonesztáló kérdések, mint az előző időszak esetleges, 
Harmati  úr  által  megfogalmazott  újságban,  de  mindenképpen  érdemes  egy  olyan  jellegű 
megkeresést tenni valaki felé, aki jogilag fel tudja dolgozni a feltett kérdéseket, hogy ezek, 
-miután  többszörös  megkeresés  történt-  nem  merítik-e  ki  a  rágalmazás  bűntettének  a 
fennállását.  Éppen  ezért  a  bizottság  az  alábbiakat  javasolja  megfontolásra  a  Képviselő–
testületnek: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegyen igénybe jogászi segítséget annak 
megvizsgálása  érdekében,  hogy  ezen  levelekben  feltett  kérdések  megvalósítják-e  a 
rágalmazás  büntető  tényállását  az  önkormányzattal  szemben,  valamint  sértenek-e 
személyiségi  jogokat.  Erről  tegyen  jelentést  a  Képviselő-testület  részére.  A  jelentés 
ismeretében a Képviselő-testület dönt a további intézkedések megtételéről, esetleg jogi útra 
tereléséről, az illető személlyel szembeni kereset benyújtásáról. 
Még egy dolgot megjegyzett a levelekkel kapcsolatban. Tomka úr azt írja, hogy a fórumozó 
kollégái  összegyűjtött  kérdéseit  teszi  fel.  Tehát  ugyan  adja  a  saját  nevét  a  dologhoz,  de 
tulajdonképpen arra hivatkozik, hogy ővele ilyen jelleggel állnak fenn fórumozó kollégái, és 
ezeknek  a  kérdéseit  egy  csokorba  gyűjtve  –magyarán,  hogy  ennek  nyoma  legyen  egy 
levélben- összehozva hozza a testület  elé kérdések formájában.  Tehát ez tulajdonképpen a 
dolognak a lényege. Elgondolkodott azon, hogy vajon együttesen hogy tud a testület fellépni 
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egyáltalán, van-e ilyen jellegű jogosítványa, vagy lehet-e. A másik felvetődő kérdés, hogy ha 
valakit ezek a levelek becsületében sértenek, rágalmaznak, a megítélése szerint, személyesen, 
jogi  úton  érvényt  tud  szerezni  adott  esetben  a  tulajdonképpeni  jogorvoslatnak.  Érdemes 
meggondolni,  érdemes végig gondolni,  a testület  dönt ebben az ügyben,  hogy milyen utat 
kíván  járni.  Arra  kérte  a  jegyző  urat,  és  természetesen  a  polgármester  urat  is,  hogy  a 
megfogalmazott  kérdésekben,  amelyek  már  tulajdonképpen  megírásra  kerültek,  némely 
kiegészítéssel, ha mód és lehetőség van rá, akkor juttassák el 12-ig az illető személynek, és 
erre a testület hozzon határozatot, mert úgy tűnik, hogy nincs olyan kérdés, amire nem lehet 
megválaszolni.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke elég szolidan fogalmazott meg egy-két kérdést. Pl. a polgármesternek eleve 
nincs pere az okmányiroda volt vezetőjével, ez rágalmazás. Aki valótlan tényt állít, ami nem 
történt  meg,  kimeríti  a  rágalmazás  fogalmát.  De  tudna  többet  is  felsorolni.  A  testület 
egészében benne van Hoffmann úr is. Semmilyen olyan döntés nem született például arról, 
hogy a díszteremből elkerül a festmény, ez is rágalmazás, rosszhír keltése. Aztán mindenki 
megfontolhatja, hogy saját maga is rágalmazás miatt, pert indít az illetővel szemben. Igen is 
kéri, hogy foglalja határozatba a testület,  és minden testületi tag döntsön saját maga, hogy 
milyen fogmában dönt. Ez az utókor számára is követendő példa lesz, hogy egyáltalán miként 
viszonyulnak ebben a kérdésben. Különösen arra hivatkozva, amit Harmati úr mondott, ami 
abban a Tomka Mihály által vezetett két újságban szerepel, abból legalább 30 olyan dolgot 
tud mondani, ami a rágalmazás bűntettét magasan viszi. És igenis az önkormányzat szánjon rá 
pénzt, mert egy ilyen ügyvédnek a felfogadása, nem lesz olcsó. A jegyzőt megkérdezte, van-e 
jogi akadálya, hogy a testület feljelentést tenne rágalmazásért?

Dr. Baji Mihály jegyző közölte, hogy a testület egésze, amely képviseli az önkormányzatot, 
illetve az egyéni képviselő, egyenként is indíthat magánvádas indítványt.

Cservenák Pál Miklós polgármester kijelentette,  ha a testület  ebben a kérdésben nem indít 
eljárást,  a  testület  tagjait  is  ugyanolyan  cinkostársnak  tekinti,  mert  akkor  ugyanolyan 
állásponton vannak.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  tudatta, 
hogy ő felolvasta a bizottság javaslatát,  és mindenkinek privát ügye, hogy emellé áll vagy 
nem. A polgármester úr ott volt a bizottság ülésén, amikor arról szólt, hogy egy képviselőnek 
esetenként többet kell tűrni,  és ebben az országban nem ez a rágalmazás az, ami sok. Azt 
gondolja, hogy jó néhányan, akik majd fel fogják emelni a kezüket amellett,  hogy igennel 
voksoljanak, azoknak jól magukba kellene nézni, hogy támogattak olyan dolgokat, ami ehhez 
még  csak  nem  is  közelít.  Ezek  politikai  kérdések,  ezeket  nem  lehet  vitatni.  Itt  nem  a 
gazdaságról szól, itt  tudomásul  kellene venni és látni  kellene,  hogy tulajdonképpen három 
téma körül forog az egész világ január óta. Ez az OPSKK dolga, ez a polgármester körüli 
cirkuszkeltés,  és  a  polgármester  úr  részére  a  közmeghallgatáson  felvetett  kérdés,  amire 
nagyvalószínűséggel  egyértelmű válasz nem érkezett  a kérdezőhöz.  Addig,  amíg nem lesz 
tisztavíz öntve a pohárba minden vonalon, addig úgy gondolja, hogy ezek az emberek nem 
fognak elhallgatni,  akkor sem, hogy ha támogatja  az előterjesztést,  és akkor sem, ha nem 
támogatja.
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Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy az SZMSZ szerint módja és lehetősége van 
arra,  hogy  névszerinti  szavazást  kérjen.  A  küldött  levelek  és  az  újságcikkek  alapján  a 
rágalmazás  bűntette  egyértelműen  megállapítható,  nincs  olyan  ügyvéd,  amelyik  ezt  ne 
állapítaná meg.

Harmati  László alpolgármester  támogatta  a  névszerinti  szavazást.  A  bulvárjellegű  havi 
lapokat, amelyek nála megvannak, volt mikor 99 Ft volt, mos 195 Ft, -a szerzője azóta már új 
autót  vett  belelő-,   odaadná  egy  ügyvédnek,  mert  ezekben  tendenciózus,  folytatólagosan 
elkövetett lejáratása benne van a testületnek. Nem azt mondja, hogy ez megvalósult, de egy 
jogász lehet meg tudja nézni azt, hogy néhány írás rágalmazás, becsületsértés, rosszhír keltés. 
Lehet,  hogy egy ügyvéd  ebből  tudna merítgetni.  Ezért  mondták  azt,  hogy egy ügyvéddel 
legyen átnézetve,  mert jut itt  mindenkinek,  van, akit kevesebbet szidnak, van, akit jobban. 
Idézett  egy-két  pontot  a  leírt  dolgok  közül.  Véleménye  szerint  elejét  kell  venni  az  ilyen 
dolgoknak, a választás is csak jövőre lesz. A csatározást meg kell kezdeni majd akkor, amikor 
kampány lesz, most hagyják a testületet dolgozni. Lopások nem itt történnek, higgyék el.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a képviselő-testülettel mindenféleképpen 
egy olyan határozatot szeretne elfogadtatni, hogy egyetértenek a képviselők azzal, hogy egy 
jogász legyen megbízva, igénybe véve a Tomka Mihály által kiadott lapokban leírt dolgokat 
is. 

Harmati  László alpolgármester is egyetértett az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
határozati  javaslatát  annyiban  kiegészíteni,  hogy ne csak Tomka  Mihály leveleiben  feltett 
kérdések,  hanem a  Tomka  Mihály úr  által  jegyzett  újságokban megjelent  egyes  írások is 
kerüljön beírásra a határozatba, azok megvalósítják-e a rágalmazás büntető tényállását.

Cservenák Pál Miklós polgármester abban kért állást foglalni, hogy ügyvéd legyen fogadva, 
és vállalja a testület a költségek viselését. Ehhez kért névszerinti szavazást.

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

246/2009./V.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete névszerinti szavazást tart arról, hogy 
Tomka  Mihály  2009.  május  13-ai  elektronikus  leveleiben  feltett  kérdések  megvizsgálásra 
ügyvédet fogad és vállalja költségeinek viselését.

Dr.  Baji  Mihály  jegyző  az  SZMSZ alapján  felolvasva  a  neveket,  névsor  szerint  kérte  a 
képviselőket a válaszadásra:
Babinszki Szilárd:   egyetértek
Barna Márton: egyetértek
Csávás István: egyetértek
Cservenák Pál Miklós polgármester: egyetértek

41



Fekete József: egyetértek
Halász Ferenc: egyetértek
Harmati László alpolgármester: egyetértek 
Hoffmann Dániel: ellenzem
Koncsag Ferenc:                                                                  egyetértek                                        
Kovács Lászlóné: egyetértek
Litvai György : egyetértek
Onody Gyuláné: egyetértek  
Szekeres Józsefné: egyetértek 
Szilágyi Tibor:                                                                     egyetértek
Wagner Márton: egyetértek

/A névszerinti szavazásról készült kimutatás a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./

Dr.  Baji  Mihály jegyző  ismertette,  hogy  a  testület  az  SZMSZ  alapján  a  módosított 
előterjesztésről szavazott. 

A névszerinti szavazás eredményeként a képviselőtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat 
mellett az alábbi határozatot hozta:

247/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  igénybe  vesz  jogászi  segítséget,  és 
vállalja  a  megbízás  költségeinek  viselését  annak  megvizsgálása  érdekében,  hogy  Tomka 
Mihály 2009. május 13-ai elektronikus leveleiben feltett kérdések, valamint a Tomka Mihály 
úr  által  jegyzett  újságokban megjelent  egyes  írások megvalósítják-e a  rágalmazás  büntető 
tényállását az önkormányzattal szemben, valamint sértenek-e személyiségi jogokat. A jogász 
erről tegyen jelentést a Képviselő-testület részére. A jelentés ismeretében a Képviselő-testület 
dönt a további intézkedések megtételéről,  esetleg jogi útra tereléséről,  az illető  személlyel 
szembeni kereset benyújtásáról.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
által a kérdésekre megadott válaszok jóváhagyásáról dönteni.

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

248/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Tomka  Mihály  2009.  május  13-ai 
elektronikus leveleiben feltett kérdésekkel kapcsolatban az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság megállapításait elfogadja. 
A képviselő-testület  megbízza a jegyzőt,  hogy a válaszadás meghatározott időn belül,  és a 
megjelöltek által történjen meg.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazásra  bocsátotta,  hogy Tomka  Mihály  részére  3 
percben hozzászólást biztosítson a testület.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Wagner Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta:

249/2009./V.26./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  3  percben  hozzászólást  biztosított 
Tomka Mihály Mezőberény, Vadász u. 4. sz. alatti lakos részére.

Tomka Mihály mezőberényi lakos közölte, hogy tisztelettel köszönt mindenkit, akit tisztelhet. 
Megkérdezte Onodynét, hogy hol sértette meg ő a németeket? 

Onody Gyuláné képviselő válasza: nézze meg Tomka Mihály  a saját újságját, nem vitatkozik 
a dologról.

Tomka  Mihály mezőberényi  lakos  megkérdezte  Harmati  Lászlót,  mi  köze  van  neki   az 
autóvásárlásaihoz? Az előbb elhangzott valami. 

Harmati László alpolgármester válasza: semmi köze nincs hozzá, csak látta új autóval. Tomka 
Mihálynak  mi  köze  van  hozzá,  hogy a  bérleti  díjat  kifizette-e  a  ligetben?  Mert  kifizette, 
Tomka Mihály többször leírta, hogy nem fizette ki.

Tomka  Mihály mezőberényi  lakos  megköszönte,  hogy az  újságjának ilyen  nagy reklámot 
csináltak, azt is megköszönte, hogy külön a nevét bemondták, mert ez eddig nem volt szokás. 
Polgármester úrnak lehet, hogy lehet rágalmazásért bármit indítani az újság ellen, de akkor 
felteszi  az  első  kérdést,  mert  próbálják  személyére  rá  verni  ezt  az  egész  dolgot,  ami 
tulajdonképpen nem az ő ügye, hanem nagyon sok mezőberényié. Nem szeretné, ha úgy érne 
véget  ez a testületi  ülés,  hogy van itt  egy bolond ember,  aki  mindféléket  írogat,  ráadásul 
megemeli az újságjának az árát, hogy „meggazdagodjon”, és közben pedig ezek a problémák 
szépen  a  szőnyeg  alá  vannak  seperve.  Szőnyeg  alá  seperték  az  Onodyné  ügyet  teljes 
egészében, a mai pillanatban sincs meg se a végzettsége, se a gyakorlata. Húzták az időt az 
összeférhetetlenséggel öt hónapon keresztül, nem volt olyan sürgős, mint hogy a polgármester 
úrnak  az  összeférhetetlenségét  nagyon  gyorsan  megszavazták.  Bejelentette  –mert  nyíltan 
szeret  beszélni,  szemtől  szemben,  nem pedig másnak a háta  mögött,  a TV nyilvánosságát 
kihasználva-, hogy egy elég terjedelmes anyagot küldött az alkotmánybíróságnak és a megyei 
ügyészségnek, és mivel, hogy nem válaszolták meg a kérdéseiket, ezért ő is a bírósághoz fog 
fordulni. Azt pedig ne várják tőle, hogy elhallgasson, ne fenyegessék, mert ezzel nem mennek 
semmire. Onodyné mire ment a 18 feljelentéssel, elévült már, be sem tudta bizonyítani, hogy 
kik  voltak  azok.  Polgármester  úr  majd  megválaszolja  a  kérdéseket  a  barátnőjével,  a 
baleseteivel kapcsolatban.
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Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, azt, hogy neki milyen szeretője volt, azt a 
felvetőknek  kell  bizonyítani.  A  gépkocsival  kapcsolatban  a  testületnek  módja,  lehetősége 
volna számon kérni az ügyeket, nem a polgármester kompetenciája.

Tomka Mihály mezőberényi lakos úgy sejtette, ezek már azok az érzékenyebb kérdések.  A 
város ügye amit felvetettek, és a város a polgármesteren ezt számon is fogja majd kéni.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint tett annyit a városért, mint pl. Tomka 
Mihály. Ezt mindenki előtt tudja bizonyítani. Bár az is le volt írva, hogy 18 év alatt semmi 
nem történt.

Tomka  Mihály mezőberényi  lakos  tudatta,  ilyen  versenyekbe  soha  nem  szokott 
belebocsátkozni, még sok minden „előttünk áll”. A 18 év alatt elég sok minden olyan történt, 
ami visszafelé vitte a várost.
Kihangsúlyozta,  hogy nagyon szívesen beszélget  a TV nyilvánossága előtt  bárkivel,  de ne 
hátulról  próbálkozzanak,  mint  pl.  Harmati  László.  Személyét  olyan  támadások érték,  nem 
lehetett kihagyni, hogy szóljon.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy az ő személyét is érték támadások, 
annak  örül,  hogy Tomka  Mihály  beismerte  itt,  hogy a  polgármesternek  volna  lehetősége 
rágalmazás miatt feljelentést tenni.

Tomka Mihály mezőberényi lakos kifejtette, más a lehetőség, mint hogy el is éri majd a célját 
a polgármester. Megkérdezte, hogy a februári kérdésekre nem válaszolnak meg, mert ott már 
letelt  a  30  nap.  Egyébként  elhallgatták  az  adatvédelmi  biztos  levelét,  amit  személyesen 
küldött  el  a  testület  részére,  és  az  adatvédelmi  biztos  levele  szerint  15  napon  belül  kell 
válaszolni az állampolgárnak, nem 30 napon belül. Nézzék meg a levelet.

VI. napirend

Tárgy: Válaszadás Barna Márton képviselő interpellációjára (kóbor ebek)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, a két ülés között történt fontosabb események 
között is beszámolt arról, hogy két szerződést kellett megkötni, egyszer Szekerczés Balázs 
újkígyósi vállalkozóval, aki egy évi időtartamra 300 eFt-ért vállalta a kóbor ebek befogását. A 
másik a Gyulai Menhely Alapítvány, ahol a vezető szintén egy évi időtartamban 40 db ebnek 
a befogadására tett garanciát,  és vállalt ennek a 40 db ebnek a kezelését,  állatvédőknek is 
megfelelő elhelyezését. Elég drága dolog, de ezt meg kellett tenni, mert a régi módszer nem 
működik, a Tappe nem tudja hova szállítani, elhelyezni az állatokat. A gyulai állati menhely 
csak az említett személy befogott állatait hajlandó fogadni, megállapodásuk van. Sterilizáltan 
viszi  be  a  menhelyre,  féregteleníti,  kullancstalanítja  az  állatokat.  A  menhely  Gyulán  a 
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Kétegyházi úton van, 250 körüli a befogadóképessége. Darabonkénti felszámítási díj 5000 Ft, 
ennyit kell fizetni. A megkötött szerződésnek már eredménye is volt, az elmúlt hét végén a 
strand körül fogtak be egy kutyát. Tegnap három kutya befogása történt meg. Erről van egy 
napló  vezetve,  amelyet  Fekete  László  vezet  a  Közszolgáltató  Intézménynél.  Leírta 
válaszadásában azt is, hogy a kóbor ebek gazdáit, amennyiben bebizonyosodik, hogy kié a 
kutya,  a  polgármesteri  hivatalnak  szabálysértési  eljárás  keretében,  kiemelt  nagyságrendű 
bírságokkal kell sújtani. Minden héten meg fog jelenni a vállalkozó, nem meghatározott és 
nem megszokott  időrendben,  hanem változó  időpontokban,  és  a  befogást  addig  fogja  az 
önkormányzat  kezdeményezni,  végeztetni,  amíg  valamilyen  formában  a  normális  rend  a 
kóbor ebek vonatkozásában helyre nem áll. Megkérdezte Barna Márton képviselőt, hogy a tett 
intézkedéseket elfogadja-e?

Barna Márton képviselő megköszönte a tett intézkedést, a válaszadást elfogadta. Talán már 
most kevesebb a kóbor állat.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felhívta  a  figyelmet,  jó,  ha  vigyáznak  a  kutyákra  a 
tulajdonosok, mert el kell menni Újkígyósra a kutyákért, három napig ott őrzik, de onnan sem 
fogják már ingyen visszaadni.

Halász Ferenc képviselő tudatta, hogy személyesen beszélt a Szekerczés Balázs vállalkozóval, 
reméli működni fog a dolog, az illetőnek fegyverhez és fúvócsőhöz is meg van az engedélye.

Egyéb bejelentés

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  Tomka 
Mihály korábban tett felvetésére tájékoztatásként elmondta, hogy a megfelelő rendelkezés (a 
2004.  évi  XXIX.  törvény  142.  §  /1/,  /2/  bek.  közérdekű  kérelmekkel,  panaszokkal, 
bejelentésekkel  kapcsolatos)  szerint  a  panaszt  és  a  közérdekű  bejelentést  a  beérkezéstől 
számított 30 napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 
harminc  napnál  hosszabb  ideig  tart,  erről  a  panaszost  (bejelentőt)  a  panasz  (bejelentés) 
beérkezésétől  számított  tizenöt  napon  belül  –az  elintézés  várható  időpontjának  egyidejű 
közlésével- tájékoztatni kell.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a bizottsági ülésen is azért vetette fel, hogy 
meg kell állítani az ilyen fajta levelezést, mert aki pl. ebből a 42 kérdésből nem látja, hogy 
mondvacsinált,  és  direkt  arra  irányuló  kérdések,  hogy  egy  testületet  vagy  egy  hivatalt 
ellehetetlenítsenek.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a következő testületi ülés időpontja: 
2009. június 29. Napirendje: 1./ Beszámoló Mezőberény város sportéletéről. Előadói: Harmati 
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László alpolgármester; Barna Márton Oktatási és Kulturális Bizottság tagja. 2./ A Szociális és 
Egészségügyi  Bizottság  beszámolója  végzett  munkájáról.  Előadója:  Kovács  Lászlóné  a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke.
Tudatta, hogy a június 29-i időpont előtt rendkívüli ülés is összehívásra fog kerülni. Tomka 
Mihály  által  említett,  de  nem  ő  általa,  hanem  más  által  beterjesztett  ügyészségi  óvás 
megérkezett, ezt a mai testületi ülésre behozni már nem lehetett. Megfelelő módon, 30 napon 
belül a képviselő-testület elé lesz tárva. 

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet. A nyílt testületi 
ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatták a munkát.

k.m.f.

           Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály 
                 polgármester                                                                       jegyző

             Kovács Lászlóné                                                               Barna Márton
                   képviselő                                                                        képviselő
                 jkv.hitelesítő                                                                  jkv.hitelesítő     
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