
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  2009.  június  29-én 
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, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász 
Ferenc, Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, 
Lestyán  Ádám,  Onody Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Szilágyi  Tibor,  Wagner 
Márton képviselők.

                       

Távolmaradt képviselők: Balta Ádámné (távolmaradása okát jelezte.)

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

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  köszöntötte  a  megjelent  képviselőket,  vendégeket, 
üdvözölte a Kábel TV. nézőit. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselő közül jelen van 17 fő. A hiányzó Balta 
Ádámnénak minél hamarabbi gyógyulást kívánt.

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

A polgármester  javaslatára  a képviselő-testület  17 igen szavazattal,  egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Harmati László alpolgármestert és Halász Ferenc képviselőt.

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirend elfogadását kérte.

Onody  Gyuláné képviselő  javasolta,  hogy  a  II/6-os  előterjesztés  -Münsingeni  utazás 
(218/2009./V.26/  sz.  hat.)-  az  V/15.  Münsingeni  meghívás  a  „Leg  a  láb”  néptánccsoport 
részére bejelentéssel kerüljön megtárgyalásra, mivel a döntéshozatalnál függnek egymástól.
              

Cservenák Pál Miklós polgármester a módosított napirendet bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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277/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
II./  Beszámoló a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról  és az átruházott  hatáskörben 

hozott döntésekről           
II/1.  Tudomásul  vételt  igénylő  beszámolók  171/2009./IV.27./sz.,  173/2009./IV.27./sz., 

210/2009./V.26./sz.,  211/2009./V.26./sz.,  212/2009./V.26./sz.,  213/2009./V.26./sz., 
214/2009./V.26./sz.,  215/2009./V.26./sz.,  220/2009./V.26./sz.,  227/2009./V.26./sz., 
230/2009./V.26./sz.,  231/2009./V.26./sz.,  235/2009./V.26./sz.,  241/2009./V.26./sz., 
242/2009./V.26./sz.,  248/2009./V.26./sz.,  250/2009./V.26./sz.,  251/2009./V.26./sz., 
253/2009./V.26./sz.,  254/2009./V.26./sz.,  177/2009./IV.27./sz.,  178/2009./IV.27./sz., 
179/2009./IV.27./sz.,  227/2009./V.26./sz.,  234/2009./V.26./sz.,  244/2009./V.26./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

II/2.  A  Mezőberény-Bélmegyer  Kistérségi  Általános  Iskola  intézkedési  terve 
(105/2009./III.30./sz.hat.)     

II/3/a.  A  Mezőberényi  Hírmondó,  Városi  honlap  előirányzatának  pontosítása 
(115/2009./III.30./ sz.)

    3/b. Mezőberényi Hírmondó kiadásáról költségkimutatás (200/2009./IV.27./sz.hat.) 
      II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 II/5. A Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos előter-
jesztés  (243/2009./V.26./sz. hat.)

 II/6.  Aljegyzői pályázat
III./ Beszámoló Mezőberény város sportéletéről
IV./ Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója végzett munkájáról  
V. Bejelentések
     V/1. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola osztálylétszámai
     V/2. Az Összevont Óvodák csoportlétszámai
     V/3. Vörösberénybe utazó delegáció
     V/4. Gronau város delegációja a Berényi Napokon
     V/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12)
     V/6. ÁFA változás miatt helyi rendeletek, határozatok módosítása
              - az önkormányzat által megállapított helyi díjakról 
              - a köztemetőről és temetkezés rendjéről 
     V/7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 

módosítása
     V/8. A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. 10,9%-os tarifaemelkedésre tett javaslata
     V/9. A Berényi Napok költségvetése
     V/10. Intézményi átcsoportosítások (4)
     V/11. Nemzetközi ifjúsági tábor 2010.
     V/12. A Mezőberényi Hírmondó hirdetési tarifái 
     V/13. Költségvetési szervek alapító okiratai
     V/14. Az OPSKK könyvtárhasználati szabályzata
     V/15. Münsingeni meghívás a „Leg a láb” néptánccsoport részére
               - Münsingeni utazás (218/2009./V.26/ sz. hat.) –II/6.
     V/16. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
     V/17. Mezőberény város integrált városfejlesztési stratégia (IVS) és antiszegregációs terve
     V/18.  Mezőberényi  CKÖ kérése a cigány közösségi ház riasztóberendezés  értékének 

visszatérítésére
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     V/19. Az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2207.(VI.19.) sz. rendelet módosítása
     V/20. Közös beszerzésre (gáz, villamosenergia) vonatkozó szindikátusi szerződés-tervezet 

V/21. Pályázati  önerő módosítás (Mezőberényi  sportpálya  öltözőépületének felújítása és 
bővítése. LEKI pályázat.) 

 V/22. Pályázati önerő módosítás ( Öltöző építése a Mezőberényi Kálmán Fürdőben. LEKI 
pályázat.) 

  V/23. Pályázati önerő módosítás (Családsegítő Szolgálat, Petőfi u. 27. sz. alatti ingatlan 
homlokzatának felújítása. LEKI pályázat.) 

     V/24. Egyéb bejelentés
VI. Zárt ülés
      VI/1. Lukács Antal kérelme lakbér ügyben
      VI/2.  Önkormányzati  ingatlanok  bérlőinek  díjtartozása,  kétes  követelések  újbóli 

felülvizsgálata (255/2009./V.26./sz.hat.)
      VI/3.  083/50.  hrsz-ú,  Boldisháti  telek  adásvételi  szerződés  felbontása,  új  szerződés 

készítése
      VI/4.  083/51.  hrsz-ú,  Boldisháti  telek  adásvételi  szerződés  felbontása,  új  szerződés 

készítése
      VI/5. A Mezőberényi Omega Gyülekezet és a TÍZVÁROS Alapítvány kérelme
      VI/6. Csaba-Berény Gépgyártó Kft. kérelme
      VI/7. Egyéb bejelentés

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 a 2009. május 26-i zárt, valamint a június 11-i rendkívüli 
testületi üléseken meghozott határozatokat.

Hoffmann Dániel  képviselő  tájékoztatásként  közölte,  hogy a  képviselők  közül  az ügyvédi 
megbízással  ketten,  az  ügyészi  vélemény  elutasításával  pedig  négyen  nem értettek  egyet. 
Megjegyezte: „nem biztos, hogy a tükröt kell összetörni, ha elénk tartják”.

További észrevétel nem hangzott el.

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

278/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete a 2009. május 26-i zárt,  valamint a 
június  11-i  rendkívüli  testületi  ülésen  hozott  határozatok  kihirdetését  tudomásul  vette, 
elfogadta.
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I/2.    Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a legutóbbi rendes testületi ülés 2009. 
május  26-án  volt.  Az azóta  eltelt  idő  alatt  elég  sok  minden  történt.  A jelenlévők  részére 
összefoglalta a leírtakat. Három képviselő részéről érkezett írásban jelzés a beszámolóhoz.
Barna Márton képviselőnek válaszadás: 
Keskenynek tartotta ahhoz a Körös hidat, hogy rajta egy kerékpárút kialakításra kerüljön. A 
Körös híd tervezése akként valósulna meg, hogy a híd mellett és nem rajta, egy kerékpárút 
áthaladására  biztosítható rész is  kialakításra  kerülne,  és a  híd 40 tonnára való felerősítése 
történne meg. 
A  Kompetencia  alapú  oktatással  kapcsolatban  több  szerződés  megkötésére  került  sor,  a 
képviselő  úr  megjegyzése,  hogy  ilyen  gazdag  az  ország?  Véleménye  szerint  is  okosabb 
dolgokra el lehetne költeni a pénzt, de megadott feladatokra adták.
Csávás István képviselőnek válaszadás:
Június  2-án  az  esztergomi  TIVI  Kft.  Mezőberény  közvilágítási  szolgáltatásának 
lebonyolítására  és  a  közszolgáltatás  karbantartás  elvégzésére  kívánnak  árajánlatot  tenni. 
Azóta  még  nem  jelentkezett  a  cég,  bővebb  információkat  akkor  tud  nyújtani,  ha  újra 
jelentkeznek.
A Körös híd felújításához is tett észrevételt, az is eredmény már, hogy napirendre kerül a híd 
felújítása.
A belvízrendezés beruházási értékét tovább csökkenti az 5 %-os ÁFA emelés, és az infláció. 
Természetesen ez így van.
Onody Gyuláné jelezte, hogy szólni kíván, megadta számára a szót.

Onody  Gyuláné képviselő  tájékoztatásként  előadta,  hogy  június  hónapban  lezajlott  a 
gimnáziumban  az  érettségi.  Mindegyik  elnök  nagyon  pozitívan  nyilatkozott  a  gimnázium 
híréről.  Az  eredmények  is  ezt  támasztják  alá.  Összesen  öt  vizsgabizottságba  zajlott  az 
érettségi,  ebből  négy  csoportban  a  rendes  érettségi  vizsga  folyt,  118  tanulóval.  Az  a. 
osztályban középszint: 3,2, az emeltszintű 3,14-es átlag, a b. osztályban középszint: 4,36, az 
emeltszintű 5-ös átlag, a c. osztályban középszint: 4,29, az emeltszintűnél 4,88 %. Az Arany 
János osztályban középszintű 4,13, az emelt színtű 4,45-ös átlaggal zárult. Az alsóbb évesek 
közül  62-en  előrehozott  érettségi  vizsgát  tettek,  mindenkinek  sikerült.  Nagyon  szép 
eredmények születtek.

Barna Márton és Csávás István képviselők elfogadták a polgármester úr által adott válaszokat.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  ismertette,  hogy  Tomka  Mihály  mezőberényi  lakos,  január  óta 
benyújtott kérdéseivel kapcsolatban a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve a személyes 
adatok  védelméről  szóló  jogszabály  alapján,  a  megyei  bíróság  székhelyén  lévő  városi 
bíróságot, a Gyula Bíróságot kereste meg azzal, hogy bizonyos kérdésekre nem kapott választ. 
Az  idéző  végzés  megérkezett  a  bíróságtól,  az  önkormányzat  álláspontjának  kialakítása 
jelenleg folyamatban van. 
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Cservenák Pál  Miklós polgármester  közölte,  hogy az önkormányzat  is  megtette  a  büntető 
feljelentést  Tomka Mihály ellen.  A közérdekű adatok nem közlése miatt  július 29-én kell 
megjelenni a Gyulai Bíróság előtt.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását.

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

279/2009./VI.29./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    171/2009./IV.27./sz.,  173/2009./IV.27./sz  .,   

210/2009./V.26./sz.,  211/2009./V.26./sz.,  212/2009./V.26./sz  .,    213/2009./V.26./sz.,   
214/2009./V.26./sz.,  215/2009./V.26./sz.,  220/2009./V.26./sz.,  227/2009./V.26./sz  .,   
230/2009./V.26./sz.,  231/2009./V.26./sz.,  235/2009./V.26./sz.,  241/2009./V.26./sz  .,   
242/2009./V.26./sz.,  248/2009./V.26./sz.,    250/2009./V.26./sz.,  251/2009./V.26./sz.,   
253/2009./V.26./sz.,  254/2009./V.26./sz.,    177/2009./IV.27./sz.,  178/2009./IV.27./sz.,   
179/2009./IV.27./sz., 227/2009./V.26./sz  .,    234/2009./V.26./sz  .,    244/2009./V.26./sz  .    lejárt   
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Cservenák Pál Miklós  polgármester a 26 db további intézkedést nem igénylő, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását kérte, mivel észrevétel a képviselők 
részéről nem hangzott el.

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

280/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 171/2009./IV.27./sz., 173/2009./IV.
27./sz.,  210/2009./V.26./sz.,  211/2009./V.26./sz.,  212/2009./V.26./sz.,  213/2009./V.26./sz., 
214/2009./V.26./sz.,  215/2009./V.26./sz.,  220/2009./V.26./sz.,  227/2009./V.26./sz., 
230/2009./V.26./sz.,  231/2009./V.26./sz.,  235/2009./V.26./sz.,  241/2009./V.26./sz., 
242/2009./V.26./sz.,  248/2009./V.26./sz.,  250/2009./V.26./sz.,  251/2009./V.26./sz., 
253/2009./V.26./sz.,  254/2009./V.26./sz.,  177/2009./IV.27./sz.,  178/2009./IV.27./sz., 
179/2009./IV.27./sz.,  227/2009./V.26./sz.,  234/2009./V.26./sz.,  244/2009./V.26./sz.  lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
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II/2.   A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola   intézkedési terve   (105/2009./III.  
30./sz.hat.)  

Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  írásos 
előterjesztést. Az elmúlt évi kompetenciamérés eredményeinek ismeretében egyeztetés történt 
az iskola igazgatójával arról, hogy ne legyen megvárva az OKM Oktatási Hivatalának levele 
az intézkedési terv készítésről,  hanem elkezdik azt  elkészíteni,  megvizsgálva a Pedagógiai 
program  (azon  belül  a  helyi  tanterv)  esetleges  –  ezzel  kapcsolatos  -  módosításának 
szükségességét is még ebben a szorgalmi időszakban.  Öreg István főigazgató folyó hő 15-i 
keltezéssel  megküldte  fenntartói  jóváhagyásra  intézkedési  tervüket  a  matematikai  és 
szövegértési  kompetenciák  javítására.  Az  anyag  első  része  tartalmazza  a  folyó  tanévre 
tervezett eljárásrendet (határidővel és felelőssel) feladatonként, megadva az eljárás módszerét 
is.  Az  anyag  második  része  tartalmazza  a  következő  (2009/2010-es)  tanévre  vonatkozó 
fejlesztési tervet táblázatos formában. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja bizottsága.

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

281/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi  Általános  Iskola intézkedési  tervét  a matematikai  és szövegértési  kompetenciák 
javítására.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Öreg István főigazgató
Határidő: értelem szerint

   
II/3/a. A Mezőberényi Hírmondó, Városi honlap előirányzatának pontosítása (115/2009./III.

30./ sz.)
    3/b. Mezőberényi Hírmondó kiadásáról költségkimutatás (200/2009./IV.27./sz.hat.)     

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  ismertette  a 
115/2009./III.30./  sz.  határozat  pontosítását,  a  személyi  juttatásokhoz  még  szükséges  volt 
kiegészítés  a  tartalékból.  A  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  olyan  kiegészítéssel  élt  a 
határozati  javaslathoz,  hogy  a  2009.  augusztusi  képviselő-testületi  ülésig  történjen  meg  a 
működtetés felülvizsgálata.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi 
határozatot hozta:

282/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Mezőberényi  Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, 
frissítésével kapcsolatos és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatosan az alábbi előirányzat és 
létszám átcsoportosításokról rendelkezik:
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Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
A:
7-3. cím. PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Kiadási előirányzatán belül: 
       Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:  „-„ 80 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
7-4. cím. PH. igazgatási kiadások előirányzatán belül:
       Személyi juttatások előirányzatát                                                  megemeli:        61 eFt-tal
       Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                               megemeli:         19 eFt-tal
B:
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások: Kiadási előirányzatán belül:
                - Dologi kiadási előirányzatát                                           csökkenti:  „-„  1021 eFt-
tal
                - Személyi juttatások előirányzatát                                   csökkenti:  „-„    654 eFt-tal
                - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                csökkenti:  „-„    202 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:
   221.214 sz. Lapkiadás szakfeladat kiadási előirányzatát 
   (Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.)
                - Dologi kiadási előirányzatát                                          megemeli:       1021 eFt-tal
                - Személyi juttatások előirányzatát                                  megemeli:         654 eFt-tal
                - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát               megemeli:         202 eFt-tal
   PH igazgatási létszámon belül: 0,4 fő: 221.214 sz. Lapkiadás szakfeladaton kimutatva.
A Képviselő-testület megbízza az illetékeseket, hogy a 2009. augusztusi képviselő-testületi 
ülésig történjen meg a működtetés felülvizsgálata.
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Baji Mihály jegyző               
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
                2009. augusztusi testületi ülés

Szekeres  Józsefné képviselő  a  Pénzügyi-,  Gazdasági  Bizottság  tagja  ismertette,  hogy 
bizottsága a II/3/b előterjesztést tudomásul vette és javasolja hogy a Képviselő-testület 2009. 
augusztusi  testületi  ülésére  kerüljön  kidolgozásra  kimutatás  a  Mezőberényi  Hírmondó 
kiadásairól és bevételeiről, amely alternatívát tartalmaz példányszám változásra és értékesítési 
bevételre.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  is  egyetértett  a  bizottság  véleményével,  a  lakosság 
véleményére is figyelemmel  kellene lenni. Az újság eddig önkormányzati  hírforrásként jól 
működött, tényadatokat szolgált.

Hoffmann  Dániel képviselő  indítványozta,  nyilatkozza  ki  a  testület,  hogy a  Mezőberényi 
Hírmondó  újságot  2009.  évben  nem  szünteti  meg.  Mindazok  az  intézkedések,  amelyek 
menetközben megtörténnek, majd a 2010-es gazdasági évre vonatozóan jelenjenek meg.

Barna  Márton képviselő  fontosnak  tartotta,  hogy  a  lakosság  körében  is  történjen  meg  a 
véleménykérés, a képviselők mérjék fel mennyi újságra van szükség, megszüntetéséről mi a 
vélemény, mert ez Mezőberényről is szól.
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Litvai  György képviselő  a  felmérés  elvégzésével  egyetértett.  Az  újság  ne  kerüljön 
megszüntetésre.

Szekeres  Józsefné képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  javasolta  a  Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság döntését elfogadni, és majd az augusztusi testületi ülésen lehet dönteni 
arról, hogy mi legyen a további sorsa az újságnak.

Koncsag Ferenc képviselő,  a Pénzügyi,  Gazdasági bizottság tagja is megerősítette,  hogy a 
bizottsági ülésen nem az vetődött fel, hogy megszűnésre kerüljön a lap, hanem a költség és 
bevétel optimalizálására irányult a felvetés. Azt is kérték megvizsgálni, hogy fog kinézni, ha 
más  arányban  (1/3-1/3)  lesznek  megosztva  a  költségek.  Kiútkeresés  ahhoz,  hogy  miként 
lehetne kevesebb pénzből, hatékonyabban működtetni az újságot.

Wagner  Márton képviselő  véleménye  szerint  az  újság  költségei  a  költségvetésbe  be  van 
tervezve, a jövő évi költségvetés előtt nem szabadna tárgyalni ezt a témát. Amennyiben nem 
elég a pénz, lehet példányszámot csökkenteni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  SZMSZ  értelmében  Hoffmann  Dániel  képviselő 
indítványát bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Harmati László) mellett az alábbi 
határozatot hozta:

283/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  kinyilatkozza,  hogy a  Mezőberényi 
Hírmondó újságot 2009. évben nem szünteti meg.

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

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Wagner Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta:

284/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  2009. 
augusztusi  testületi  ülésre  kerüljön  kidolgozásra  kimutatás  a  Mezőberényi  Hírmondó 
kiadásairól és bevételeiről, amely alternatívát tartalmaz példányszámváltozásra és értékesítési 
bevételre.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Dr. Baji Mihály jegyző
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Határidő: 2009. augusztusi testületi ülés

II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy az 
időarányos  teljesülés  május  31-ig  jó.  Felhívta  a  normatív  lakásfenntartási  támogatásnál  a 
figyelmet -amiből az Állam 90%-ot megtérít- arra, hogy szigorú szabályokon alapul.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  beszámolt  arról,  hogy az első 5 hónapban a  fél  éves 
mértéket meghaladta a nyújtott támogatásnak az összege.

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

285/2009./VI.29./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 Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos előterjesztés 
(243/2009./V.26./sz. hat.)

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője ismertette az írásos elő-
terjesztést, tételesen ki van mutatva mi mibe került.

Szekeres  Józsefné képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  köszöntötte  az  ülésen 
megjelent kisebbségi elnök urat, aki a bizottsági ülésen is részt vett az anyag megvitatásánál.
Javasolta az előterjesztett határozati javaslatok megszavazását, bizottsága elfogadásukat támo-
gatta. 

Wagner Márton képviselő jelezte, mint a Mezőberényi Német Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke nem kíván részt venni a szavazásban. Ez a kisebbségi önkormányzatok között korábbi 
megegyezés.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Wagner 
Márton nem vett részt a szavazásban)

286/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Mezőberényi  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  előterjesztésében  felsorolt  további  kéréseivel  kapcsolatban  a  következő 
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döntéseket hozza:
- Az 1 fő roma szociális segítő alkalmazását nem tudja biztosítani
-  A Mezőberényi  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.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                  
Határidő: értelem szerint

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

287/2009./VI.29./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, kiadási előirányzatán belül:
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány
        előirányzatát                                                                             csökkenti:      „-„ 95 eFt-tal
- 9-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási
       előirányzatát                                                                             megemeli:            95 eFt-tal
-  2009.06.17-én  kelt  megállapodás  alapján  ideiglenes  fedezetbiztosítás  a  lejárt  határidejű 
közüzemi számlák, ill. várható bankköltség kiegyenlítéséhez:
(Gázdíj: 76.423 Ft, áramdíj: 16.106 Ft)
A  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  a  95  eFt  visszautalását  a  soron  következő  állami 
támogatás összegéből vállalja teljesíteni.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester    
                Mezei Tibor CKÖ elnöke           
Határidő: értelem szerint

II/6.  Aljegyzői pályázat

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a 198/2009./IV.27./sz. határozattal írta ki a képviselő-
testület az aljegyzői pályázatot, amely a Hivatalos Értesítő 23-as számában jelent meg 2009. 
május 14-én. Internetre is a jogszabály alapján felkerült. A pályázat benyújtásának határideje 
2009.  június  15-e  volt.  Határidőben  5 pályázat  érkezett,  ebből  egyik  pályázó  visszavonta 
pályázatát, így 4 pályázatot kaptak meg a képviselő-testület tagjai. Vizsgálta a pályázatokat az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  előadta 
bizottsága véleményét. A bizottság javasolja, hogy Győrfi Nikoletta és Véghné Kozáry-Biczó 
Bernadett  pályázatát  zárja  ki  a  testület  2  éves  közigazgatási  gyakorlat  hiánya,  illetve 
egyikőjük  esetében  megfelelő  képesítés  hiánya  miatt.  Frey Mihály és  Dr.  Göncző László 
pályázata  érvényes.   A két személyt  a bizottság meghallgatta,  a feltételeken túlmenően az 
előnyök biztosítására vonatkozóan is tájékoztatást adtak. A vonatkozó jogszabályok szerint az 
aljegyző jelölésére a jegyzőnek van jogosítványa,  és a képviselő-testület titkos szavazással 
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választja meg az illető személyt.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottsági javaslatokat szavazásra bocsátotta.

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

288/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Mezőberény  város  aljegyzői 
álláshelyének betöltésére  benyújtott  pályázatok közül Győrfi  Nikoletta  és Véghné Kozáry-
Biczó Bernadett pályázatát érvénytelennek minősíti a feltételként meghatározott legalább 2 
éves közigazgatási  gyakorlat hiánya,  illetve egyikőjük esetében megfelelő képesítés hiánya 
miatt.

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

289/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete egyetértett  azzal,  hogy Mezőberény 
város  aljegyzői  álláshelyének  betöltésére  benyújtott  pályázatok  közül  Frey Mihály  és  Dr. 
Göncző László pályázata érvényes.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy Frey Mihály pályázó jelen van az ülésen, 
Dr.  Göncző László szegedi  lakos távolmaradását  bejelentette.  Megkérte Frey Mihályt,  pár 
mondatban mutatkozzon be. Mi indikálta, hogy itt szeretne dolgozni?

Frey Mihály pályázó elmondta, hogy tősgyökeres mezőberényi lakosnak tekinti magát, igaz 
hogy négy évvel ezelőtt Gyomaendrődre nősült, azóta ott él. Még nem adatott meg számára, 
hogy Mezőberényben dolgozzon, a főiskola elvégzése után Csárdaszállásra került dolgozni. 
Ma is Csárdaszálláson van, ott jegyző. Most, hogy van lehetőség elhelyezkedni Mezőberény-
ben, ez motiválta a pályázat beadására.

Kovács Lászlóné képviselő megkérdezte, hogy mit ért azalatt a pályázó, hogy „az osztályok 
gazdálkodásának átvilágítása, gazdaságos működtetés biztosítása”? A pályázatot jónak tartot-
ta.

Frey Mihály pályázó válaszként kifejtette, hogy mindenhol a költségtakarékosságról, megszo-
rító intézkedésekről  lehet  hallani.  Jelenlegi  munkahelyén  is próbálja a költségtakarékosság 
elve alapján ellátni feladatát. A költségtakarékosság és a gazdálkodás ésszerűsítése folyamato-
san jelen kell, hogy legyen a munkájukban, folyamatosan kell ezt figyelemmel kísérni. Ah-
hoz, hogy konkrétan az itteni helyzetről tudjon beszélni, meg kell ismerni még jobban a mű-
ködést, személyes tapasztalat szükséges.
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Több kérdés nem hangzott el a pályázóhoz.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke Dr. Göncző 
Lászlóról elmondta, hogy a pályázó Szegeden a Polgármesteri Hivatalban dolgozik, egy szűk 
területet ölel fel a munkája. Olyan szándéka nincs, hogy Mezőberénybe költözzön a közeljö-
vőben, szolgálati lakást szeretne, amennyiben megválasztásra kerül. 

Dr. Baji Mihály jegyző tudatta, hogy a két érvényesen pályázó közül Frey Mihályt javasolja 
aljegyzőnek megválasztani. Az előnyt jelentő pályázati kiírásban szereplő kitételeknek megfe-
lel. Helyi ismerete is megvan.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy Frey Mihály neve felkerüljön 
a szavazólapra.

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

290/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy aljegyzőválasztás 
érdekében jelöltként, Frey Mihály neve felkerüljön a szavazólapra.

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte Frey Mihály pályázótól, megválasztása ese-
tén havi bruttó 300 eFt /hó bér megállapítását elfogadja-e?

Frey Mihály pályázó igen választ adott.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás menetét, kétfordulós szavazás tartásáról. A pályázó mellett nevének érintetlenül ha-
gyásával, ellene nevének áthúzásával lehet.

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

291/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az aljegyző titkos szavazással történő 
megválasztásához az alábbi szavazási módot határozza meg:

1. a szavazás a jegyző úr által megjelölt pályázóra történik,
2. a szavazás első körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai minősített 

többségben (legalább 10 szavazat) „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül;
3. abban az esetben, ha nem kapja meg a pályázó a képviselő-testület tagjai „igen” szava-

zatának minősített többségét, ismételten szavazásra kerül sor,
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4. a szavazás második körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai minő-
sített többségben „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül;

5. abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg a pályázó a képviselő-testület 
tagjainak minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat is-
mételten kiírásra kerül az aljegyzői álláshelyre.

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 
szavazás lebonyolítására, a szavazás idejére szünetet rendelt el.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv szerint.

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv alapján a képviselőtestület a 15 igen szavazat és 2 
ellenszavazat értemében az alábbi döntést hozta:

292/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  titkos  szavazással,  Frey  Mihályt 
Mezőberény város aljegyzőjének megválasztotta.

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./

Cservenák Pál Miklós polgármester gratulált Frey Mihálynak megválasztásához. Az aljegyző 
kinevezését az illetmény megállapításával együtt bocsátotta szavazásra.

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

293/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Frey  Mihály  (szül.:  Mezőberény, 
1965. október 25., an.: Rácz Rozália) 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 22/A. 1/5. szám alatti 
lakos  pályázót  kinevezi  Mezőberény  város  aljegyzőjévé  2009.  szeptember  1-től, 
áthelyezéssel, határozatlan időre. Kinevezéssel egy időben megállapított illetménye: 300.000 
Ft/hó.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint

III. napirend 

Tárgy: Beszámoló Mezőberény város sportéletéről

Cservenák Pál Miklós polgármester megállapította, hogy a sportegyesületektől nincs itt senki 
a nézők sorában, bár az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén egy páran megjelentek. Sajná-
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latos eseményt  tudatott,  Szalai  Barna a tegnapi napon 11 órakor elhalálozott.  Mezőberény 
sportjáért sokat tett, 1 perces néma felállással kért adózni emlékére.

A jelenlévők 1 peres néma főhajtással emlékeztek Szalai Barnára.

Harmati László alpolgármester, mint az anyag egyik összeállítója megerősítette, hogy az Ok-
tatási és Kulturális Bizottság ülésén, kettő kivételével, részt vettek a sportegyesületek részé-
ről. Szalai Barna 67 éves volt, Mezőberény sportjának egy ikonja, alapító tagja, elnöke volt a 
tenisz klubnak. Rengeteget dolgozott a teniszért, a teniszpályákért. 
A sportnak a hasznosságáról nem kell külön beszélni, az ifjúság erkölcsi, szellemi nevelésé-
ben nagy szerepet játszik, közösségformáló hatása van. Ezt felismerve a Parlament megalkotta 
a 2004. évi I.  törvényt.  Az írásos előterjesztését  a hallgatók számára ismertette.  Kiemelte, 
hogy ha szerény keretek között is, de az egyesületek működése biztosított. Látható, hogy az 
egyesületekben színes, sokrétű munka folyik, a város jó hírét viszik.  A működéshez szüksé-
ges forrásokat, az önkormányzati támogatáson túl, a klubok vezetése megszerzi. Köszönetet 
mondott a város valamennyi sportegyesület sportolójának, edzőjének és vezetőjének az eddig 
végzett munkájukért. Javasolta a beszámolók elfogadását.

Barna Márton képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, mint az anyag másik össze-
állítója az egyesületekről adott rövid tájékoztatást. Mezőberényben 11 támogatott sportegye-
sület működik, és számos szakosztály, alapítvány, melynek egyik alapeleme a mozgás, a má-
sik a szórakoztatás. Nagyon sokan igazoltan, de még többen igazolás, hobbi szinten sportol-
nak. Számos kimagasló eredményeket értek el a sportegyesületek, ehhez viszont mára meg-
változtak az edzésre fordított idők. Az edzők berényi szinten rendelkeznek az előírt szakmai, 
sportképesítésekkel. A Darts Sportegyesület az országos legmagasabb csapatbajnokságból ki-
esett ugyan, de a jövőben újból a visszakerülést tűztik ki célul. Az Alföld Turista Egyesület 
1983. óta töretlen, mindig megújulni tudó vezetőséggel rendelkezve egyre magasabb eredmé-
nyeket érnek el. Football Club nem volt problémamentes, az új vezetéssel stabilizálódni lát-
szik az állapotuk, előrelépésre mutat a Gyermek FC-vel kötött szerződés. A kitűzött célt tud-
ták teljesíteni, a jövő évadban a 6-7-ik vagy a 8-ik helyet tűzték ki célul a megye I. osztály-
ban. A Gyermek FC utánpótlás neveléssel foglalkozik. Kiemelkedő tevékenységük, a bajnok-
ság és a nemzetközi mérkőzések mellett, az NB II-ben való szereplés. A Gyermek Kosárlabda 
Clubnak szintén a gyermekek sportolása, utánpótlás nevelés a fő célja. A Sportcsarnok Sport-
egyesület több szakosztályt foglal magába. A női kézilabda és kosárlabda szakosztályok sze-
reztek jogot magasabb osztályban történő indulásra, de anyagi és játékos állományból kifolyó-
lag ezt nem vállalták. A férfi kosárlabda szintén ezekkel a gondokkal küzd. A Kick-Box Szak-
osztály, a küzdősportot megismertetve és elfogadtatva, egyre népszerűbb lesz, hozzák a diák-
olimpiai helyezéseket, nemzetközi, európai és világbajnoki eredményeket. Szektorlabda mint 
új egyesület bontogatja szárnyait, az idén sikerült az egyesületi elnöknek a válogatott tagja-
ként a Budapesten megrendezett világbajnokságon részt vennie. A Sakk Szakosztály 1983-
ban kezdte működését és sikerült az NB II-be feljutva pozícióját megerősítve bennmaradnia. 
A Diák Sport Egyesületek fő feladata a sportdélutánok szervezése, a diákok sportfoglalkozása 
mellett szép diákolimpiai eredményeket értek el minden évben, ezzel öregbítve iskolájuk és 
Mezőberény hírnevét. A Tenisz Club a sporttevékenységen kívül a létesítmény szempontjából 
a legtöbbet érte el Mezőberényben. Saját erőből klubházat és hat pályából álló küzdőteret hoz-
tak létre a sportpályán. Most három ember végzi azt a munkát a klubnál, amit eddig Szalai 
Barna végzett. Sokan mozognak úgy, hogy azzal a közönséget szórakoztatják, táncosok, maz-
sorettesek.  Vannak akik saját állóképességük megőrzése mellett,  az itteni fitnes termekben 
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sportolnak, nem beszélve a nyári úszókról, túrakerékpározókról, íjászokról, téli sportolókról 
és a korcsolyázókról. Összegezve igaz az a megállapítás alpolgármester úr részéről, hogy Me-
zőberényben az országos átlagnál nagyobb a teljesítmény.

Onody Gyuláné  képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizott-
sága egyöntetűen foglalt állást amellett, hogy köszönetet mond mind az egyesületek, vezetőik, 
az anyag készítőik munkájáért. Bizottsági ülésen elhangzott az a kívánalom, hogy a Mezőbe-
rény történetéről készülő kiadványhoz pontosan még az a fejezet nem lett leadva, nem készült 
el, ami a sporttörténetet foglalná össze, és mivel a mostani tájékoztatók igen tartalmasak, tör-
téni áttekintést is nyújtanak, ezek mentén kellene elkészíteni egy olyan összefoglaló munkát, 
amely alkalmas lenne a könyv elkészítéséhez. Barna Márton képviselő úr felvállalta az egyez-
tetéseket, összefoglaló munka elvégzését.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását bocsátotta szava-
zásra.

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

294/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  köszönetet  mond  a 
sportegyesületeknek az egész éves munkájukért  és a tartalmas tájékoztató elkészítéséért,  a 
beszámolókat elfogadja.

IV. napirend

Tárgy:  Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója végzett munkájáról  

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  örömmel 
köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági szakembertagként Dr. Burján Katalint, aki segíti a 
bizottság munkáját. A bizottságnak törvényi kötelessége beszámolót írni. Tételesen le lett írva 
ténykedésük,  az  anyag  nyilvános,  az  érdeklődők  a  testületi  anyagban  megtalálhatják, 
elolvashatják.  A  bizottság  minden  hónapban  a  testületi  ülésen  beszámol  az  átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről forintálisan, és adataiban. A kérelmezők személyi adatait csak 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai látják, azok a képviselők elé sem kerülnek. A 
bizottság folyamatosan tudta végezni a munkáját, az ülés mindig határozatképes volt,  csak 
minimális hiányzás volt. A törvényben előírt kötelezettségüknek tettek eleget, minden ügyet, 
ami a bizottság elé került, megtárgyaltak. A bizottság munkája azért sem volt könnyű, mert 
2008. júliusától novemberig aljegyző nélkül kellett dolgozni, a megválasztott aljegyző pedig 
bele sem jött a munkába távozásáig. Megpróbáltak helyt állni. Köszönetet mondott a jegyző 
úrnak,  Rauné  Kovács  Magdolna  vezető-főtanácsosnak,  aki  most  is  segíti  munkájukat,  a 
munkájukat  segítő  hivatali  dolgozóknak,  hiszen  közvetlen  kapcsolatban  ők  állnak  az 
ügyfelekkel. A Családsegítő Iroda munkatársai is nagyon sok esetben segítséget nyújtottak, 
köszönet nekik, és a bizottság tagjainak is munkájukért. Megpróbált a bizottság átfogó képet 
adni  munkájáról  2006.  októbertől  kezdődően,  döntései  során  igyekezett  körültekintően, 
humánusan  eljárni,  de  a  rászorultság  elvét  fokozatosan  vizsgálni,  figyelembe  véve  a 
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kérelmező személyi és szociális körülményeit. Kérte a beszámoló elfogadását.

Harmati László alpolgármester példamutatónak tartotta a bizottság munkáját. A jelenlét szép 
arányt mutat,  és 1665 határozatot hoztak ebben a ciklusban. Felelősségteljesen évente több 
mint  30  millió  Ft-ot  osztanak  el,  szigorú  jogszabályi  megkötések  mellett.  Gratulált  a 
munkájukhoz, elfogadásra ajánlotta a beszámolót.

Hoffmann  Dániel képviselő  véleménye  szerint  is  az  egyik  legnehezebb  munkát  végző 
bizottság  számolt  be  tevékenységéről.  Emberileg  tisztességes  munkát  követel,  hogy  a 
lakosságnak meg tudjanak felelni,  a lakosság részéről pedig mindig van valamilyen „ítélet”. 
A beszámolót elfogadásra ajánlotta.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  maga  és  a  hivatal  dolgozói  nevében  megköszönte  a  bizottság 
felelősségteljes és alapos munkáját. A közfoglalkoztatási terv folyamatos munkát fog jelenteni 
minden évben, többletmunkát ad az is, hogy megjelent a nehéz helyzetbe került lakáshitellel 
rendelkező  polgárok  védelme  érdekében  szükséges  egyes  törvénymódosításokról  szóló 
jogszabály.  Az  önkormányzatok  elővásárlási  joga  lett  szabályozva  a  lakóingatlan 
kényszerértékesítése  során,  illetve  a  krízis  helyzetbe  kerültek  támogatására  is  megjelent  a 
Kormányrendelet, a kérelmet 2009. augusztus 1. - november 30. között lehet benyújtani.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  jegyző  úr  által  elmondottakra  reagált.  Kérdésesnek 
tartotta, hogy lesz-e az önkormányzatnak pénze ingatlanok megvásárlására

Csávás  István képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  tagja  köszönetet  mondott 
Kovács Lászlóné elnök munkájáért.  Összefogja, nagyon szigorúan, következetesen vezeti a 
bizottságot.  Nem csak  a  bizottságban  látja  el  a  felelősségteljes  munkát,  hanem a  hivatal 
szociális osztályán is helytállva, hasonló munkát végzett, mint az ott dogozók. 

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte a jegyző úr 
felé, hogy az anyag készítésekor az SZMSZ is átnézésre került, ott a bizottságot érintően a 2. 
sz.  függelékben  módosítások  szükségesek.  Kerüljön  ki  a  vizitdíj,  valamint  a 
tankönyvtámogatás hatásköri felsorolás.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  polgármester  elfogadásra  javasolta  a  bizottsági 
beszámolót.

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

295/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
munkájáról készült beszámolót elfogadja.
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V. napirend

Tárgy: Bejelentések

     
V/1. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola osztálylétszámai
     

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy  a 
tárggyal kapcsolatban 2009. június 16-án Öreg István főigazgató azzal a kéréssel fordult  a 
testülethez,  hogy  engedélyezzék  a  közoktatási  törvényben  rögzített  maximális 
osztálylétszámtól való eltérést a kérelemben részletezett osztályokban. Kérelmükhöz csatolták 
az  egyetértési  nyilatkozatokat  a  különböző  iskolai  szervezetektől,  a  német  kisebbségi 
önkormányzattól.  Az  integráció  következtében  folyamatosan  változik  a  sajátos  nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók létszáma, akik az 
osztályok  kialakítása  során  kettő  főnek  számítanak.  A  tanulólétszám  tanévkezdésig 
folyamatosan változik a mozgások következtében. Így az évfolyamok egyes osztályaiban a 
2009-2010. tanévben számított létszám várhatóan meghaladja a törvény által meghatározott 
maximális  létszámot  (1-4.  évfolyamon  26 fő,  7-8.  évfolyamon 30 fő),  de minden esetben 
belefér  a  törvény  általi  20%-ba.  A  bizottság  az  előterjesztés  határozati  javaslatának 
elfogadását  a  javasolta.  A  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  pontosítással  élt,  melyet 
támogatásra ajánlj.

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

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

296/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános  Iskola  maximális  osztálylétszámairól  szóló tájékoztatót  tudomásul  veszi.  Az ún. 
számított  maximális  létszámtól  legfeljebb  30%-al  való  eltérést  (az  érintett  szervezetek 
véleményét figyelembe véve) engedélyezi és megbízza az intézményét, hogy kérje meg ezen 
engedély jóváhagyását az OKM Oktatási Hivatalánál.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester             
Határidő: a kérelem beadására 2009. július 1.

V/2. Az Összevont Óvodák csoportlétszámai
    

Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy az 
óvodák esetében is  megtárgyalásra  került  a beadott  kérelem.  Ebben az esetben is  hasonló 
döntés szülessen, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata legyen szavazásra bocsátva.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  javaslatát  bocsátotta 
szavazásra.
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

297/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Összevont  Óvodák  maximális 
csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az ún. számított maximális létszámtól 
legfeljebb  30%-al  való  eltérést  (az  érintett  szervezetek  véleményét  figyelembe  véve) 
engedélyezi  és  megbízza  az  intézményét,  hogy kérje  meg  ezen  engedély  jóváhagyását  az 
OKM Oktatási Hivatalánál.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester             
Határidő: a kérelem beadására 2009. július 1.

V/3. Vörösberénybe utazó delegáció

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a 2009. 
július  11-12-én  megrendezésre  kerülő  "Berény"  utónevű  települések  találkozóján 
Vörösberényben képviselteti magát a város, de csak egy napon (11-én). A négyfős delegáció 
tagjai: Harmati László alpolgármester, Barna Márton, Halász Ferenc képviselők, és negyedik 
tagként azért jelentkezett,  mert a következő évben Mezőberény rendezné meg a találkozót, 
szeretné látni az ünnepséget. A nevekkel kiegészítve a bizottság javaslatát kérte megszavazni.

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

298/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2009.  július  11-12-én 
megrendezésre  kerülő  "Berény"  utónevű  települések  találkozóján  (Vörösberényben)  4  fős 
delegációval képviselteti magát a rendezvény első napján. - A delegáció vezetője: Harmati 
László  alpolgármester,  és  további  3  fő  képviselő  (Onody Gyuláné,  Barna  Márton,  Halász 
Ferenc,)kerül  delegálásra.  -  Megbízza  az  OPSKK  igazgatóját,  hogy  erről  a  szervezőket 
értesítse, és szervezze meg a város képviseletét a tervezett borversenyben az elmúlt évi városi 
verseny első helyezettjeinek bevonásával.
Felelős: Harmati László alpolgármester
             Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

V/4. Gronau város delegációja a Berényi Napokon
     

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy még 
áprilisban a Várásházáról elküldték a Berényi Napok rendezvényről a tájékoztatást. Ez idáig 
egyetlen  egy testvérváros,  Gronau jelzett  vissza,  hogy szeretnének,  és  örömmel  vennének 
részt az ünnepségen. 6-an jönnének, szállást viszont csak 5 főnek kérnek biztosítani.  Az OPS 
Kulturális Központ lett felkérve a kivitelezésre, de annyi probléma adódott, hogy a gronaui 
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delegációért  Budapestre,  a  repülőtérre  kell  elmenni.  Az  ide  és  visszaszállításukról  is 
gondoskodni  kell.  Elkészült  egy  költségterv,  amit  az  Oktatási  és  Kulturális;  valamint  a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is tudomásul vett. 

Harmati László alpolgármester rugalmasabb megoldást javasolt a költségek biztosítására. A 
külföldi  hivatalos  delegációk  szállásának,  étkezésének  és  egyéb  felmerült  költségeinek 
biztosítására  500  eFt-ot  biztosítson  a  testület  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális  Központ 
részére, a hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozására biztosított előirányzat terhére, 
utólagos elszámolás mellett. A többi testvérvárosnál sem lehet tudni még, mekkora delegáció 
jön, milyen költségek merülhetnek fel.

Wagner Márton képviselő, mint a Mezőberényi Német Önkormányzat elnöke, kérte, ahogy 
eddig is szokás volt, ha elkészülnek a meghívók, kapjanak 20-25 darabot, engedélyezze azt a 
polgármester úr.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  a  kisebbségi  önkormányzat  a  kulturális 
központtal vegye fel a kapcsolatot, az igazgatónővel egyeztessen.

Hoffmann  Dániel képviselő  véleménye  szerint  a  hivatalos  küldöttség  költségeire  pontos 
számítás történt, ki van számítva az egy főre eső szállásdíj, étkezési díj.  Ez mértékadó lehet, 
csak  tudni  kell  mennyi  a  létszám.  De  mivel  az  alpolgármester  úr  olyan  50-60  fős 
létszámkerettel számolt, akkor elfogadható az 500 eFt-os tétel.

Cservenák Pál Miklós polgármester megerősítette,  pontosan az jelenti a gondot, hogy még 
nem jeleztek vissza a testvérvárosok. Javasolta az 500 eFt biztosítását.

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

299/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gronauból a Berényi napokra érkező 
6 fős delegáció esetében 5 fő szállás és 6 fő étkezési költségét biztosítja. A külföldi hivatalos 
delegációk  szállásának, étkezésének és egyéb felmerült költségeinek biztosítására 500 eFt-ot 
biztosít  az  Orlai  Petrics  Soma Kulturális  Központ  részére  utólagos  elszámolás  mellett.  A 
Budapesti  repülőtérről  való  leutazásukat,  valamint  az  oda  való  visszautazásukat,  melynek 
megszervezésével az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízza meg és ennek fedezetét 
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére utólagos elszámolási kötelezettség mellett 
biztosítja. A szállás, az étkezési- és az útiköltség kiadások fedezete a hivatalos városi szintű 
kapcsolatok finanszírozására biztosított előirányzat terhére kerül biztosításra az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ részére. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester

      Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint, a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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V/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12)

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának vezetője  ismertette  az írásos 
előterjesztéseket pontonként. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és támogatta a 
határozati javaslatok megszavazását.

Észrevétel  a képviselők részéről nem hangzott  el,  a polgármester  a határozati  javaslatokat 
szavazásra bocsátotta.

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

300/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3.cím:PH Int. folyó és egyéb bevételek, bevételi előirányzatán belül:
       Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra (külföldről)
       Europe for citizens programme (08/1823)
      2008. évi Berény Napok – Testvérvárosi részvételhez tám.
      bevételi előirányzatát                         megemeli:       5050 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:
       Végleges pénzeszköz átadások működési célra
       Testvérvárosaink részére a 2008. Berény Napok – Testvérvárosi
       részvételhez tám. (Europe for citizens programme (08/1823)
       biztosítása. (Münsingen: 355 eFt, Gronau: 997 eFt, Guta: 304 eFt, 
       Szováta 152 eFt,) 
       kiadási előirányzatát                              megemeli: 1808 eFt-tal
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány   
      előirányzatát                                                                                   megemeli:  3242 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

301/2009./VI.29./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, Kiadási előirányzatán belül: 
       Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„ 500 eFt-tal
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és ezzel egyidejűleg
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:
      a 751845 Város és Községgazdálkodás szakfeladat, 
      Dologi kiadási előirányzatát                                                           megemeli:      500 eFt-tal
    - Mezőberény Város illetékességi területén, gazdátlan, felügyelet alatt 
      nem levő ebek befogása, beszállítása a Gyulai Állatotthonba – feladat 
     ellátásáért: 300 eFt biztosítása (2009.06.01. – 2010.05.31.)
    - A Mezőberény Város illetékességi terlületén befogott kóbor ebek 
      elhelyezése a Gazdit keresünk Állatotthonba (Gyula), további gondozásra, tartásra –
      feladat ellátásáért (max. 40 eb bef.): 200 eFt biztosítása (2009.06.01. – 2010.05.31.)
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester               
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

302/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-4.cím:PH igazgatási kiadások kiadásai előirányzatán belül a 751153 szakfeladat:
             - személyi juttatások előirányzatát csökkenti: „-„ 90 eFt-tal
             - munkaadókat terhelő járulékok csökkenti: „-„ 29 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
             - dologi kiadási előirányzatát megemeli: 119 eFt-tal

(Berény Napok 2009. - Falunap rendezvénysorozatának 
kiadásaihoz támogatás)

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

303/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:
7-3.  cím:  PH.   int.  folyó  és  egyéb  működési  bevételei,  bevételi  előirányzatán  belül  az 
Önkormányzatok költségvetési támogatása, 
Központosított támogatások előirányzatát                 megemeli: 32 542 eFt-tal
(2009. évi bérpolitikai intézkedések)
és ezzel egyidejűleg megemeli
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül

- Személyi juttatások előirányzatát  1 126 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    360 e Ft-tal

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül 
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- Személyi juttatások előirányzatát 3 184 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát 1 019 e Ft-tal

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül
- Személyi juttatások előirányzatát 7 491 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát 2 397 e Ft-tal

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül
- Személyi juttatások előirányzatát   5 208 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   1 667 e Ft-tal

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül
- Személyi juttatások előirányzatát   1 011 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      323 e Ft-tal

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
- Személyi juttatások előirányzatát   3 975 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   1 272 e Ft-tal

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül
- Személyi juttatások előirányzatát 2 456 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár. előirányzatát    786 e Ft-tal

7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül
  (Kisegítő mg. szolg.)
- Személyi juttatások előirányzatát 202 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   65 e Ft-tal

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

304/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát megemeli:   290 eFt-tal
       Szakértői Bizottság támogatása                                                                                    
és ezzel egyidejűleg
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát 
 (Szakértői Bizottság támogatása)                                                           megemeli:    290 eFt-tal 
 ezen belül: 
− Dologi kiadások előirányzatát                                                 58 e Ft
− Személyi juttatások előirányzatát                                          194 e Ft
− Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                         38 e Ft 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
      Támogatásértékű bevételek Működési célra bevételi előirányzatát  megemeli: 2087 eFt-tal
      /751 175 szakf. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
(Európai parlamenti tagok 2009. évi választása)/
és ezzel egyidejűleg
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatát                megemeli    2087 eFt-tal
   /751 175 szakf. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
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(Európai parlamenti tagok 2009. évi választása)/
   ezen belül:
   - Személyi juttatások előirányzata                  1166eFt
   - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata  212eFt
   - Dologi kiadások előirányzata                         709eFt 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
      Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                         megemeli 3721 eFt-tal
      Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti
      kezelésű előirányzatból, /2008. évi jövedelemkülönbség
      mérséklés elszámolása/
és ezzel egyidejűleg
7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát    megemeli 3721 eFt-tal
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
        Támogatásértékű bev. Működési célra bevételi előirányzatát        megemeli   1026 eFt-tal
        /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc.GSZ-08-0115 

Idősek otthona energia költségek elszámolása/
és ezzel egyidejűleg
6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
         Dologi kiadások előirányzatát                                                        megemeli   1026 eFt-
tal                                                                                          
        / Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc.GSZ-08-0115 

Idősek otthona energia költségek elszámolása/
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
        Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      megemeli     357 eFt-tal
      /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc. EHS-08.0204, házi
      segítségnyújtás személyi juttatás támogatása./
és ezzel egyidejűleg
 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
       Személyi juttatások előirányzatát                                                   megemeli      357 eFt-tal
      /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc. EHS-08.0204, házi
      segítségnyújtás személyi juttatás támogatása./
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
        Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      megemeli  5 250 eFt-tal
        (Támogató szolgáltatás TSZ-037/0-2008)
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,

Felhalmozási kiadások előirányzatát       megemeli 5 250  eFt-tal
(Általános tartalék állomány emelés)

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester               
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

305/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
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7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
    Központosított előirányzat
    Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát           megemeli 2518 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./
    Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát                                        2518 e Ft-tal
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
    Központosított előirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás 
előirányzatának biztosítása)
    bevételi előirányzatát                     megemeli 275 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében 
  (Helyi közösségi közlekedés normatív tám. előirányzatának biztosítása)                275 eFt-tal
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
       Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát 
       Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás          csökkenti:  „-”   5992 eFt-tal 
       (Prémium évek program)
és ezzel egyidejűleg
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
    Központosított előirányzat
    Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás             megemeli:          5992 eFt-tal 
   (Prémium évek program)
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
       Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra előirányzatát 
       -Darft-Teut tám. 2008. évi üteme 
       Úthálózat felújítása Mb. belterületén    csökkenti:   „-”    16 803 eFt-tal   
       -LEKI-Pancsoló medence építése 2008. évi üteme
       Mb.Kálmán Fürdő fejl.      csökkenti:   „-„    19 979 eFt-tal
       -LEKI- Szilárd burkolat nélküli utcák leaszfaltozása         csökkenti:   „-„     13 435 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg
 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
    Önkormányzatok költségvetési támogatása
    Központosított előirányzat
        - Darft-Teut tám. 2008. évi üteme 
       Úthálózat felújítása Mb. belterületén    megemeli:            16 803 eFt-tal   
    Fejlesztési célú támogatások (Céljellegű decent.tám.:LEKI):
       -LEKI-Pancsoló medence építése 2008. évi üteme
       Mb.Kálmán Fürdő fejl.      megemeli:            19 979 eFt-tal
       -LEKI- Szilárd burkolat nélküli utcák leaszfaltozása            megemeli:         13 435 eFt-tal 
Felelős:     Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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306/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
    Központosított előirányzat
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok
    feladatalapú támogatása bevételi előirányzatát                                   megemeli  446 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
    Támogatásértékű kiadások Működési célra kiadási előirányzatát   446 e Ft-tal
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám.,
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

307/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
 - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát megemeli 57 eFt-tal

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
  támogatása

és ezzel egyidejűleg
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli        57 eFt-tal

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
  támogatása

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát megemeli      190 eFt-tal

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
  támogatása

és ezzel egyidejűleg
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli      190 eFt-tal

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
  támogatása

- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli      199 eFt-tal

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
  támogatása
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és ezzel egyidejűleg megemeli
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                        133 eFt-tal
     - Személyi juttatások 50 eFt-tal
     - Munkaadókat terhelő járulékok 16 eFt-tal

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
  támogatása

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

308/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
             Normatív hozzájárulások előirányzatát                               csökkenti  „-”  3 937 eFt-tal
 Kv. tv.:
             - Lemondás: „-” 3.sz.mell. 12.ac. sorsz. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
                 „-”3 937 250 Ft ~ „-”3 937 eFt (állami).
és ezzel egyidejűleg
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát
                                                                                                         csökkenti  „-” 3 937   eFt-tal
  Ezen belül:
      - Személyi juttatások előirányzatát                         „-”1 496 eFt-tal

- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”    479 eFt-tal
- Dologi kiadások előirányzatát                             „-” 1 962 eFt-tal

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

309/2009./VI.29./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, kiadási előirányzatán belül:
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát          
                                                                                                        csökkenti:   „-„ 7496  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:
      Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra
      Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére tám. előirányzatát 
                                                                                                        megemeli:          7496 eFt-tal
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- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül:
      Átvett pénzeszközök fejlesztési célra – Mezőberény Környezetvédelméért
      Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel
      kapcs. előirányzatát
                                                                                                         megemeli:         7496 eFt-tal
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:
      Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra
     - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (csatorna fejlesztéssel kapcs.)
       lakossági LTP számlákra előirányzatát                                    megemeli:         7496 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

310/2009./VI.29./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  „-„  693 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:

Felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli:       227 e Ft-tal
         (Mezőberény, Békési út Városháza – Szociális otthon 
         közötti tömbbelső út és parkoló építése,kialakítása …

– hatósági eljárási díj 227.200Ft)
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:

Felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli:        90 e Ft-tal
         (Városi strandon pancsoló medence építése …:
           - MÁK kezelési ktg. 35.960Ft
           - MÁK kezelési ktg. 35.256Ft
           - MÁK kezelési ktg. 18.688Ft
           Összesen:                  89.904Ft~90 eFt
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:

Felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli:        60 e Ft-tal
(Városi strandon pancsoló medence építése…:
- vízjogi üzemeltetési engedély 60.280Ft)

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli:    316 e Ft-tal

         (Geotermikus energia felhasználására pályázathoz kapcsolódó:
           - Körny.véd.,Term.véd. és Vízügyif. 36.280 Ft
           - Előzetes vizsgálati eljárás             250.280 Ft
          - ÁNTSZ Szakh.közreműk.szolg.      29.900 Ft
       Összesen:                                             316.460 Ft~316 eFt
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

311/2009./VI.29./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, kiadási előirányzatán belül:

Felújítási kiadások előirányzatát csökkenti:      30408 e Ft-tal
         (Városi utak, járdák felújítása)
és ezzel egyidejűleg megemeli
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:

Felújítási kiadások előirányzatát           13529 e Ft-tal
(Városi utak, járdák felújítása: LEKI Szilárd burkolat nélküli utcák 
leaszfaltozása c. pályázathoz kapcsolódó (Hattyú u.,Sas u.,Óvodaköz u.):

 – eljárási díj 33.300Ft 
                            - MÁK kezelési ktg. 1.897Ft

- MÁK kezelési ktg. 58.562Ft
- Colas Debrecen,aszfaltozás 13.435.200Ft)

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Felújítási kiadások előirányzatát                       16879 e Ft-tal
(Városi utak, járdák felújítása: TEUT Úthálózat felújítása c. pályázathoz 
kapcsolódó (Deák u.,Puskin u., Madách u.):

- MÁK kezelési ktg. 74374Ft
- Colas Debrecen,aszfaltozás 16.803.372Ft
- MÁK kezelési ktg. 1241Ft)

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

312/2009./VI.29./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, kiadási előirányzatán belül:

Felhalmozási kiadások előirányzatát csökkenti:      14604 e Ft-tal
(Tervezési munkálatok fedezetére)

és ezzel egyidejűleg megemeli
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:

Felhalmozási kiadások előirányzatát                           240 e Ft-tal
(Városi strandon pancsoló medence építése:
- vízjogi üzemeltetési terv tervezési díja 240.000Ft /Lúczi Gergely vállalkozó/)

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Felújítási kiadások előirányzatát                           300 e Ft-tal

         (268/2009./VI.11./ MÖK sz. határozattal elfogadott pályázat
 fedezet biztosításához kapcsolódó -Sportpályán lévő öltöző felújítása,
 bővítése és új szociális  blokk kialakítása – tervezési díj 300.000Ft)
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7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Felhalmozási kiadások előirányzatát                           840 e Ft-tal
(266/2009./VI.11./ MÖK sz. határozattal elfogadott pályázat fedezet biztosításához 
kapcsolódó - 120-140m2 alapterületű nyári öltöző építése
- tervezési díj 840.000Ft)

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Felújítási kiadások előirányzatát                             72 e Ft-tal
(Sporttelep lelátótribün felújítása – tervezési díj 72.000 Ft)

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Felhalmozási kiadások előirányzatát                         7463 e Ft-tal
(Geotermikus energia felhasználására pályázathoz kapcsolódó:
 – tervezési munkáira fedezet biztosítás)

Alap ÁFA
        6.000.000Ft+1.462.500Ft

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Felhalmozási kiadások előirányzatát                         5689 e Ft-tal
(Település fejlesztés rendezési terv- tervezési munkáira fedezet biztosítás)

Alap ÁFA
        4.615.000Ft +1.073.750Ft

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

313/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát megemeli  :     45 eFt-tal

(2007. évi normatíva elszámolásának MÁK által  történő helyszíni  felülvizsgálat  során 
illetve az önrevízió alapján a megállapított a MÁK általi visszafizetési kötelezettség)

és ezzel egyidejűleg
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül:
             - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
               előirányzatát     megemeli         45 eFt-tal
               2007. évi normatíva visszafizetés:    40 eFt
                                                kamatfizetés:      5 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

314/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
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Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra előirányzat megemeli     4672 e Ft-tal

(Petőfi u. 27. Családsegítő Központ akadálymentesítése 
          DARFT által kiírt –Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  DAOP.

2007.4.3.1. pályázat)
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:

Felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli:    4672 e Ft-tal
         (Petőfi u. 27. Családsegítő Központ akadálymentesítése
          DARFT által kiírt –Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  DAOP.

2007.4.3.1. pályázat)
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

V/6.  ÁFA  változás  miatt  helyi  rendeletek,  határozatok  (kistérségi  busz,  strandbelépő) 
módosítása

- az önkormányzat által megállapított helyi díjakról 
- a köztemetőről és temetkezés rendjéről 
      

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az ÁFA változás miatt helyi rendeletek 
módosítása vált szükségessé. A Városi Közszolgáltató Intézmény az előterjesztést benyújtotta, 
melyet a Pénzügyi, Gazdasági; valamint az Ügyrendi, Jogi Bizottság is elfogadásra ajánlott.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelete

Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról  szóló 30/2007.(X.29.)  MÖK sz. rendelet 
módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú  rendelet 
módosításáról 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete./
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Dr. Baji Mihály jegyző felhívta a figyelmet, hogy két határozathozatal is szükséges a Városi 
Közszolgáltató Intézményt érintően, a kistérségi busz díjszabását, valamint a strandbelépőket 
szükséges megemelni az ÁFA változás miatt. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a határozatok 
meghozatalát is támogatta.

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

315/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény 
kezelésében lévő közösségi busz díjszabását 2009. július 1-től 100 Ft/km-ben fogadja el. 
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 120 Ft/km.
A díjtételen felül  a megrendelő közvetlenül  köteles  megfizetni  az igénybevétel  helyszínén 
esetlegesen  felmerülő  autópálya,  parkolási,  őrzésvédelmi,  komp  és  az  egyéb  használattal 
kapcsolatos  költségeket,  valamint  több  napos  út  esetén  a  gépjárművezető  szállás 
elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni. 
Az intézmény a felmerült (lekönyvelt) költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a 
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni a következő díjtételt.
Felelős: Fekete József igazgató
Határidő: értelem szerint  

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

316/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  223/2008./V.6./sz.  határozatát 
módosítja, a Kálmán-fürdő belépő jegyeinek 2009. július 1-től érvényes, 25%-os ÁFA kulcs 
figyelembe vételével számított (10 Ft-ra kerekített) mértékét visszavonásig az alábbiak szerint 
állapítja meg, és egyben felkéri Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az 
árak alkalmazásáról intézkedjen:
Jegyárak:
     a) Felnőtt napi jegy   680 Ft
     b) Felnőtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig     420 Ft
     c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 260 Ft
     d) Diák, nyugdíjas napi jegy 470 Ft
     e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 360 Ft
     f) Felnőtt úszójegy 360 Ft
     g) Diák, nyugdíjas úszójegy 310 Ft
Bérletek: 
     a) Heti felnőtt bérlet 3.960 Ft
     b) Heti diák, nyugdíjas bérlet 2.920 Ft
     c) Havi felnőtt bérlet 13.540 Ft
     d) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                             10.420 Ft
     e) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 5.730 Ft
     f) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 3.960 Ft
     g) 10  alkalomra szóló úszóbérlet 2920 Ft
         (felnőtt, diák, nyugdíjas)
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Csoportos belépő 10 fő felett:
(szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok, versenyek, edzőtáborok, külföldi – 
testvérvárosi delegációk, stb.)
     a) Úszó (egységesen)     290 Ft/fő
     b) Napi (egységesen)     420 Ft/fő
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák.
A nyugdíjas kedvezményt csak az öregségi nyugellátásban részesülők vehetik igénybe. 
Felelős: Fekete József igazgató
Határidő: értelem szerint

V/7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítása

Dr. Baji Mihály jegyző elővezette, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
helyi  rendszeréről  szóló  rendelet  módosítása  esetében  is  az  ÁFA  rendezése  miatt  kellett 
változtatni a térítési díjakon. Mind a Pénzügyi, Gazdasági; a Szociális és Egészségügyi; az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta az előterjesztést.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelete

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

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

V/8. A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. 10,9%-os tarifa emelkedésre tett javaslata

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  előadta,  hogy  a  helyi  járatú  autóbusz-közlekedés 
átgondolásra  szorul  az  elkövetkezendő  időszakban,  a  jelenlegi  térítési  díjból  nem 
finanszírozható.  Ennek  ellenére  az  idei  évre  nem javasolja  az  ármódosítást.  Az  elutasító 
javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet támogatott a Pénzügyi, Gazdasági bizottság. 

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

317/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös Volán Autóbuszközlekedési 
Zrt-nek  a  tarifaemelkedésre  (menetjegy,  bérlet)  vonatkozó javaslatát  (2009.07.01-től)  nem 
támogatja, elutasítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnal.
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Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy  bizottsága  e  témában  olyan  javaslattal  él  a  képviselő-testület  felé,  hogy  2009.  év 
második felében a helyi járatú autóbusz-közlekedés felülvizsgálata történjen meg.
 

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

318/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szükségesnek tartja 2009. év második 
felében a helyi járatú autóbusz-közlekedés felülvizsgálatát.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

(Hoffmann Dániel eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma:16 fő.)

V/9. A Berényi Napok költségvetése

Onody  Gyuláné  képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke ismertette,  hogy  a 
képviselő-testület  a  tárgyhoz  kapcsolódóan a  májusi  ülésén  úgy döntött,  hogy nem kíván 
abban  a  kérdésben  állást  foglalni,  hogy  a  2009.  évi  Berényi  Napok  keretében  legyen-e 
tűzijáték,  a  döntést  az  OPSKK-ra  bízta.  Az  OPSKK  az  eltelt  időszakban  módosította  a 
rendezvény  költségvetését  a  májusi  testületi  ülésre  beterjesztetthez  képest.  Az  írásos 
előterjesztéshez képest  az a hiány,  amit  kérnének a városi  kiemelt  rendezvények keretből, 
1.147 eFt.  Ennél  már  nem tudja kevesebbért  az OPSKK intézmény a Berényi  Napok idei 
rendezvényeit megrendezni.

Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja közölte, hogy bizottsága 
támogatta a határozati javaslat megszavazását.

Cservenák Pál Miklós  polgármester a jelenlévők tájékoztatása érdekében a Berényi  Napok 
költségtervezetét  ismertette  az  írásos  kimutatásból.  Szavazásra  bocsátotta  a  határozati 
javaslatot.

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

319/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Berényi  napok  költségvetését  az 
előterjesztés szerint elfogadja. A tervezetben hiányként jelentkező 1.147.000,-Ft összeget az 
OPSKK részére utólagos (tételes) elszámolás mellett biztosítja a városi költségvetésben a vá-
rosi kiemelt rendezvényekre megállapított 1.759.000,-Ft összeg terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítá-
sokról rendelkezik:
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Mezőberény Város Önkormányzata  2009. évi költségvetése:
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül:
Végleges  pénzeszköz átadások működési célra:Városi rendezvény kiemelt előirányzatát
                                                                                                            csökkenti: 1.147 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg 
5 .cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát
                                                                                                          megemeli: 1.147 e Ft-tal
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint,illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

V/10. Intézményi átcsoportosítások (4)
     

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője négy intézményt érintő 
átcsoportosítást  ismertetett.  A Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elfogadásra ajánlotta  a  négy 
határozati javaslatot.

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

320/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
- 1. cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
 - Dologi kiadási előirányzatát növeli    500 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg
 - Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát  megemeli       500 e Ft-tal
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester

  Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

321/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése:
- 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán be-

lül:
- Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 420 eFt-al

- kamatbevétel 120 eFt
- áfa bevétel 300 eFt

- Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli 95 eFt-al
- Átvett pénzeszközök bevételek működési célra előirányzatát megemeli 1.028 eFt-al
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- pályázati bevétel 1.028 eFt
és ezzel egyidejűleg megemeli
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül:

- Személyi juttatások előirányzatát  34 eFt-al
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  11 eFt-al
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  1.498 eFt-al

- 2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül:
- Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 816 eFt-al

- kamatbevétel 120 eFt
-ÁFA bevétel 696 eFt

- Átvett pénzeszközök bevételek működési célra előirányzatát megemeli 261 eFt-al
- pályázati bevétel 261 eFt

és ezzel egyidejűleg megemeli
- Az Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül:

- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  1.077 eFt-al
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester

  intézményvezetők
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

322/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról 
rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése:

• 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
          Kiadási előirányzatán  belül:

            Személyi juttatások előirányzatát csökkenti      868. eFt-al
            (Külső személyi juttatások)
     Kiadási előirányzatán belül:
         -   Dologi kiadások előirányzatát megemeli:         868. eFt-al
             (Vásárolt közszolgáltatás kiadások)

Felelős: Cservenák Pál Miklós
              Onody Gyuláné igazgató
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

323/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli   348 eFt
   - Közhasznú foglalkoztatás támogatása   281 eFt
   - HEFOP pályázat elszámolása     67 eFt
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és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
- Személyi juttatások előirányzatát megemeli   260 eFt-tal
- Dologi kiadások és folyó kiadások előirányzatát megemeli     88 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Kovács Edina igazgató
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés

V/11. Nemzetközi ifjúsági tábor 2010.

Onody Gyuláné  képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke előadta, hogy Gronau 
testvérvárosban már  többször  sor került  ifjúsági  tábor  megszervezésére.  Az idén tavasszal 
Münsingenben volt  ilyen  tábor,  amin  nem a gimnazisták,  hanem az általános  iskola  négy 
tanulója és egy kísérő vett részt. Ez a találkozó nagyon sikeres volt, és ennek hatására kapott 
az  önkormányzat  egy  levelet,  amelyben  felvetették  a  münsingeniek,  hogy  talán  jó  lenne 
Mezőberényben is  egy ilyen  ifjúsági  tábort  megvalósítani.  A bizottsági  ülésen elhangzott, 
hogy ha a testület úgy dönt, hogy ifjúsági tábort szervezzen a város, akkor bele kellene építeni 
az  OPS  Kulturális  Központ  által  készített,  a  testvérvárosi  programok  vonatkozásában 
benyújtásra kerülő pályázatba, össze kellene ezt a két dolgot kötni. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság végül is az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát javasolja elfogadásra, ne legyen 
növelve az önkormányzat költsége és feladata. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy 2010-ben nem kíván ifjúsági 
tábort szervezni az önkormányzat.

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

324/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Münsingenből érkező megkeresésre 
közli, hogy nem szervez nemzetközi ifjúsági tábort testvérvárosainak, illetve azok testvérvá-
rosainak.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

 

V/12. A Mezőberényi Hírmondó hirdetési tarifái 

Hidasi  Zoltán  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának vezetője  ismertette  az írásos 
elterjesztés alapján  a Mezőberényi Hírmondó újság hirdetési tarifáit, melyeket  az ÁFA kulcs 
változás  miatt  kellett  megemelni.  A Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elfogadta  a  határozati 
javaslatot.
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A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

325/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Mezőberényi  Hírmondó hirdetési 
tarifáit  az  ÁFA kulcs  változás  (20%-ról  25%-ra)  miatt  2009.07.01-től  az  alábbiak  szerint 
fogadja el:

Méret 
(oldal)

Alapdíj 
(Ft)

25 % ÁFA 
(Ft)

Összesen 
(Ft)

1/1 (A4 190*252mm) 24000 6000 30000
1/2  (190*126 mm) 12000 3000 15000
1/4  (93*126 mm) 6000 1500 7500
1/8  (93*61,2 mm) 3000 750 3750
1/16 (44,7*61,2 mm) 1500 375 1875

Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző               
Határidő: értelem szerint

 V/13. Költségvetési szervek alapító okiratai

Dr. Baji Mihály jegyző elővezette, hogy a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény végrehajtásával már áprilisban és májusban is foglalkozott a testület, határidőre 
az  ütemezett  feladatoknak  eleget  tett.  Májusban  már  jelezve  lett,  hogy  nagyon  sok 
végrehajtási rendelet, illetve szabályozás még nem ismert. Menetközben derült ki, hogy eddig 
a  Magyar  Államkincstár,  Illetve  a  Pénzügyminisztérium  által  kiadott  útmutatóban  nem 
szereplő előírások miatt újabb módosítás szükséges.  A Magyar Államkincstár jelezte, hogy 
nem  elégséges  csak  a  jogszabályban  meghatározott  közfeladat  megnevezése,  hanem 
hivatkozni kell arra a jogszabályra is, ami alapján a feladatot végzi az intézmény, függetlenül 
attól,  hogy  ez   szerepel  az  alapító  okiratok  preambulumában.  Az  OPSKK  esetében  a 
jogelődöknek nemcsak a nevét, hanem – az útmutatóval ellentétesen – a székhelyét is fel kell 
tüntetni.  Kérte az alapító  okiratok elfogadását,  a hivatal  el  fogja juttatni  azokat  a Magyar 
Államkincstárhoz. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság 
támogatásával kérte megszavazni az alapító okiratokat.

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

326/2009./VI.29./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 az előterjesztésben foglaltak szerint,  egységes 
szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

327/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Összevont  Óvodák  alapító 
okiratának  módosítását  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint,  egységes  szerkezetben 
jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

328/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Petőfi  Sándor  Gimnázium, 
Kollégium  és  Közétkeztetési  Központ  alapító  okiratának  módosítását  az  előterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

329/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális 
Központ  alapító  okiratának  módosítását  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint,  egységes 
szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

330/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a Mezőberény Város  Polgármesteri 
Hivatala  alapító  okiratának  módosítását  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint,  egységes 
szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

331/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  a Városi  Humánsegítő  és  Szociális 
Szolgálat  alapító  okiratának  módosítását  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint,  egységes 
szerkezetben jóváhagyja.
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

332/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény 
alapító  okiratának módosítását  az  előterjesztésben foglaltak  szerint,  egységes  szerkezetben 
jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

V/14. Az OPSKK könyvtárhasználati szabályzata

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az OPS 
Kulturális  Központban  tavaly  nyáron  volt  egy  szakfelügyeleti  vizsgálat,  az  intézmény-
felügyelő  módosításokat  javasolt  a  könyvtárhasználati  és  szolgáltatási  szabályzatban.  Ez 
viszont  önkormányzati  rendeletben  van  szabályozva,  ezért  kell  a  testület  elé  hozni.  Az 
előterjesztett anyagban dőlt betűvel vannak írva az újonnan bekerülő részek, amelyek főként 
finomítások, valamint időközben az ÁFA miatt a díjak is változtatva lettek. Annyi módosítást 
kért még megtenni és elfogadni , hogy a szabályzat 9.) pontjában – Kölcsönzés: Kedden és 
pénteken:  de.  10-12-ig   du.  14-18-ig.  (az  is  értelemszerűen  kimarad)  meghatározás 
szerepeljen.  Úgy,  mint  bizottsága,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  is  a 
módosításokat  eredeti  előterjesztésként  kezelve,  támogatta  a  rendelet  megalkotásával  a 
szabályzat elfogadását. 

Dr. Baji Mihály jegyző annyi módosításra hívta a fel a figyelmet, hogy a rendelet 2009. július 
1. napján lép hatályba, az ÁFA változás miatt.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2009.(VI.30.) számú rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a mezőberényi Városi Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló

5/2006.(II.27.) MÖK számú rendelet ( a továbbiakban:R.)
módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete./

V/15. Münsingeni meghívás a „Leg a láb” néptánccsoport részére
          - Münsingeni utazás (218/2009./V.26/ sz. hat.) –II/6.
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Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy  a 
münsingeni út szervezése úgy indult meg, hogy egy nagy busz, ami 44 fő utast tud vinni, 40 
főt fog kiutaztatni. Időközben érkezett egy újabb levél Münsingenből, amely megerősítette a 
20 fős delegáció és mazsorett csoport meghívását, de ugyanakkor kiegészítette azzal, hogy a 
Leg a láb Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény tánccsoportját  is szívesen látnák zenekari 
kísérettel együtt. Ki lett számítva, ha a tánccsoport is részt venne, akkor hogyan módosul a 
költség. Bizottsága azt javasolta, hogy mivel a mazsorett is városi támogatással megy, akkor a 
táncegyüttestől  se  kellene  ezt  a  lehetőséget  elvonni,  hiszen  ez  talán  szorosabban  kötődik 
Mezőberény hagyományaihoz, a magyar gyökerekhez. A Leg a láb Együttes 24 fővel szeretne 
részt venni a kiutazáson, így összesen 61 fő (20 fő mazsorett, 24 fő a táncegyüttes, 17 fő a 
delegáció tolmáccsal) lenne a delegáció + 4 fő sofőr. A nagybuszra adott árajánlat 679 eFt, a 
19 fős kisbuszra 120 Ft/km, valamint kiegészítő költségek (pályadíjak, külföldi adók, sofőrök 
napidíja) kimutatásáról kapott ajánlatot, és ha valóban olyan adatot kapott a tájékoztatóban, 
ami megfelel a valóságnak, akkor 362 eFt lenne a költsége a kisbusznak. Összköltség 1.041 
eFt, osztva a kiutazók létszámával 17.100 Ft lenne az a költség, ami a fejenkénti kiutazást 
jelentené.  Bizottsága javaslata,  hogy a Leg a láb Berény Táncegyüttes is részt  vehessen a 
münsingeni utazáson. Konkrét határozati javaslatokkal a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság élt.

Szekeres  Józsefné képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  ismertette,  hogy 
bizottsága is javasolta a néptánccsoport részvételét, ennek érdekében költségátcsoportosításra 
is javaslattal éltek.

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

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

333/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Leg a láb” néptánc 
csoport 24 fővel részt vegyen a testváros Münsingen jubileumi hétvégéjén 2009. július 17-19. 
között a hivatalos városi delegáció tagjaként. A hivatalos városi delegáció („Leg a láb”) úti-
költség finanszírozása a hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozására biztosított elő-
irányzatok terhére történik.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester

  Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

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

334/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-5. cím: PH Egyéb működési kiadások, Működési célú pénzeszköz átadások, 
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              Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása 
              előirányzatát                                                                     csökkenti:      „-812”   eFt-tal
              A hivatalos városi delegáció Münsingen testvérváros 
              jubileumi hétvégéjére történő kiutazásához fedezet biztosítás.
20 fő mazsorett, 1 fő tolmács, 24 fő  „Leg a láb” néptánc csoport tag 
( 45 x 17,1 eFt = 769,5 eFt)
5 fő képviselői delegált
(5 x 8,55 eFt = 42,75 eFt)           =  812,25 eFt ~ 812 eFt    
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Kiadási előirányzatán belül:
            Dologi kiadások előirányzatát                                                                    812      eFt-tal
            -  A hivatalos városi delegáció Münsingen testvérváros 
               jubileumi hétvégéjére történő kiutazásához fedezet biztosítás
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

V/16. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a Képviselő-testület 2008. június 30-i, valamint 2008. 
augusztus  25-i  ülésén  tárgyalta  a  helyi  önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálatáról, 
deregulációjáról  szóló  előterjesztéseket,  amelyek  alapján  a  19/2008.  (VII.  2.)  számú 
rendelettel  hatályon  kívül  helyezett,  illetve  módosított  néhány  önkormányzati  rendeletet. 
Ezzel  egyidejűleg  az  akkor  még  Közigazgatási  Hivatal  vizsgálta  az  önkormányzati 
rendeleteknek a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Uniós irányelv rendelkezéseinek 
való megfelelőségét. Ez nem csak Mezőberényt érintette, hanem valamennyi magyarországi 
önkormányzatot. A jelenlegi rendelet megalkotásával jogalkotási kötelezettségének tesz eleget 
a  képviselő-testület,  záradékolni  kell  az  előterjesztésben  szerepelő  jogszabályokat. 
Folyamatos felülvizsgálat történik, most 16 rendeletet érint a felülvizsgálat.  Az irányelvvel 
érintett és fenntartani indokolt korlátozás, engedélyezés esetében a minisztériumi állásfoglalás 
szerint a közérdekű célt az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell, de az erre feljogosító 
jogszabály még nem született meg, így azt majd annak elfogadása után kell végrehajtani a 
zajvédelemről, valamint a város címere és zászlója használatáról szóló helyi rendeletekben. 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági bizottság támogatta a rendelet megalkotását.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének    
15/2009. (VI.30.) számú rendelete

egyes helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete./

V/17. Mezőberény város integrált városfejlesztési stratégia (IVS) és antiszegregációs terve
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  köszöntötte  Kugler  Józsefet,  aki  az  integrált 
városfejlesztési stratégia előkészítésében tevőlegesen részt vett.

Kugler József a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tu-
dományos Intézet munkatársa tájékoztatásként elmondta, hogy intézetük nyert megbízást Me-
zőberény város integrált városfejlesztési stratégia és antiszegregációs terve elkészítésére. A 
város honlapján a teljes, több mint 138 oldalas dokumentum elérhető. A jelenlévők tájékozta-
tása érdekében rövid összefoglalót adott. Nagyon sok területfejlesztési dokumentumra szük-
ség van, most az uniós pályázati források elérése érdekében kell az integrált városfejlesztési 
stratégiát elkészíteni. Ennek a célja, területi alapú és területi szemléletű tervezés, amelynek az 
a lényege, hogy középtávú (7, 8, max: 10 évre szóló), és a korábbi területfejlesztési dokumen-
tumokban szereplő fejlesztési terveket területileg próbálja összehangolni. Az uniós pályázatok 
elsősorban a város rehabilitációt, illetve a városon belül különböző szociális kérdések területi 
rendezését próbálják elősegíteni. Az IVS felépítése más településfejlesztési dokumentumok-
hoz hasonlóan egy részletesebb helyzetelemzés, amelyben a település gazdasági, környezeti, 
népesedési, foglalkoztatási viszonyai kerülnek bemutatásra. Megfogalmaznak olyan kérdése-
ket, hogy az intézményellátottság, illetve az intézmények milyen térséget látnak el. Jelen eset-
ben nem csak a helyi lakosságot, hanem főként az oktatás és egészségügyi ellátás terén Mező-
berény bizonyos szempontból kistérségi feladatokat is ellát. A helyzetelemzést követően a te-
lepülés belterületét a történelmi fejlődés és a jelenlegi területfejlesztési adatok alapján külön-
böző részekre kellett felosztani, intézete ezt elvégezte. Mezőberény nemzetiségi település, há-
rom nemzetiség által lakott településrészt jelöltek ki (tótvég, németvég, magyarvég), és vi-
szonylag nagy városközpontból belvárost határoltak le. Ehhez két kertvárost -a Kinizsi utcától 
északra, illetve a Vésztői úttól keletre- alakítottak ki. Megfogalmazták 4 pontban, hogy az in-
tegrált városfejlesztési stratégia milyen kitörési pontokat jelent Mezőberény számára. 1./  fog-
lalkoztatás növelése, a megszűnő munkahelyek pótlása. 2./ a város viszonylag kedvező közle-
kedés-földrajzi helyzetéből milyen feladatok adódnak. 3./ belterület, főleg a városközpont fej-
lesztése, az intézmények felújítása, intézmények rehabilitációja. 4./ környezetvédelmi felada-
tok, illetve bizonyos leromlott városrészeknek, vagy lakhatási feltételeinek a javítása. Ehhez 
az IVS-hez kapcsolódik az antiszegregációs program.  A 2004. évi népszámlálás alapján a 
KSH jelölte ki, bizonyos mutatók, elsősorban a foglalkoztatási, részben demográfiai mutatók, 
iskolai végzettségi mutatók alapján, azokat a területeket, amelyeket úgynevezett szegregátum-
ként,  szegregált  területenként  vesznek  számításba.  Négy szegregált  terület  lett  kijelölve  a 
KSH részéről: 1. Gárdonyi u., Rózsa u., Szent János u. környéke, 2./ belvárosban nem valódi 
a szegregátum, a demográfiai összetétel miatt került kijelölésre a Juhász Gy. u. idősek otthona 
–ettől el is tekintettek.  3./ az egykori Párizs rész, 4./ az egykori London rész. Ezeknek a terü-
leteknek a fejlesztése –a foglalkoztatási, jövedelmi mutatók rosszak- fogalmazódik meg, illet-
ve bizonyos szempontból a hátrányos helyzetű lakosság életszínvonalának emelése területtől 
függetlenül. Mezőberény már évtizedek óta viszonylag eredményes tevékenységet folytat. In-
tézete ügyelt arra, hogy ezek az inszegregációs tevékenységek, aminek egészségügyi, oktatási, 
lakhatási, infrastrukrúra fejlesztési vonzata van,  a korábban már folyó programokra épüljön. 
Megköszönte a Polgármester Hivatal, az önkormányzati intézmények segítségnyújtását, min-
den adatbázis rendelkezésükre állt.

Cservenák Pál Miklós polgármester is azt emelte ki, hogy integrált városfejlesztési stratégia 
nélkül a jövőben pályázatot nem tud benyújtani az önkormányzat, elfogadása szükséges.

42



Barna Márton képviselő megkérdezte, hogy a gazdasági fejlesztés terén, az intézet esetleg egy 
ipari park kijelölésére talált-e területet?

Kugler József a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tu-
dományos Intézet munkatársának válasza, hogy több terület is felmerült ipari park létrehozá-
sa, főként a főközlekedési utak mentén. Befektetőktől függ majd, hogy milyen területet szeret-
nének. A barnamezős ipari területek rehabilitálása is szerepel,  ha erre pályázati   lehetőség 
vagy befektető lenne. Kérdésként vetette fel, hogy mentőállomás szerepeljen-e, megfelelő te-
rületet fel tud-e ajánlani az önkormányzat? Ezen túlmenően Mezőberényben az elkövetkezen-
dő években reményeik szerint jelentős idegenforgalmi beruházások valósulnak meg, és ezzel 
kapcsolatban a kollégiumnál szerepeljen-e olyan típusú felújítás, amely lehetővé tesz esetleg 
egy magasabb igényt kielégítő nyári szállást is?

Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy a mentőállomásnak mindképpen szerepelni-
e-e, attól függetlenül, hogy tud-e megfelelő helyet biztosítani az önkormányzat, mert Mezőbe-
rény abba a körbe tartozik, hogy 15 percen belül nem lehet a legközelebbi kórházat elérni. Pár 
évvel ezelőtt egy területet felajánlott a testület, azt nem fogadták el, nem tud jelenleg megfele-
lő helyet.

Szilágyi Tibor képviselő, mint a gimnázium igazgatója előadta, hogy jó néhány évvel ezelőtt 
beadásra került pályázat, az általános iskolai kollégiummal került volna kibővítésre a gimná-
zium kollégiuma, új férőhelyek, tantermek építésére,  akkor az nem nyert. Jelenleg a kollégi-
umban 8 főig tudnak szállodai szintű szolgáltatást biztosítani. Természetesen, ha lenne rá le-
hetőség, jó lenne ezt a kapacitást bővíteni. Javasolja, hogy a stratégiába kerüljön be, az pénz-
be nem kerül.

Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett az elmondottakkal, mind a két felvetés kerül-
jön be  a stratégiába.

Dr. Baji Mihály jegyző felívta a figyelmet arra, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottsági ülésen 
ismertetett két kiegészítést -foglalkoztatáshoz kerüljön be a közfoglalkoztatási terv, a kereske-
delmi kiszolgáló egységeknél a Penny Market kimaradt, az kerüljön beírása-, melyeket kéri 
beépíteni a tervbe.

Harmati László alpolgármester megkérdezte, milyen időközönként van lehetőség az IVS mó-
dosítására?

Kugler József a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tu-
dományos Intézet munkatársa válaszként elmondta, hogy 2-3 éves felülvizsgálatot írnak elő. 
Annak utána nézhet, ha korábbi változtatást szeretnének, az hogyan mehet végbe.

Harmati László alpolgármester megköszönte a választ, jónak tartja a 2-3 év meghatározást.
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Barna Márton képviselő megkérdezte, hogy a Pik-nik Park szóba került a stranddal együtt az 
idegenforgalomnál, mint komplexum kiépítése?

Kugler József a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tu-
dományos Intézet munkatársa válaszként közölte, úgy szerepel a park, hogy a stranddal össze-
épül, tehát a Kálmán Fürdő fejlesztése, bővítése kapcsán került szóba.

Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy a Pik-nik Park területe össze van vonva a 
stranddal, az úttal együtt az egységes strandnak a részét képezi.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az elhangzott ismeretek bővítésével elfoga-
dásra bocsátotta a  város integrált városfejlesztési stratégia (IVS) és antiszegregációs tervét.

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

335/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város integrált városfej-
lesztési stratégia (IVS) és antiszegregációs tervét megtárgyalta és a szóban tett kiegészítések-
kel együtt eredeti előterjesztésként elfogadja

V/18.  Mezőberényi  CKÖ  kérése  a  cigány  közösségi  ház  riasztóberendezés  értékének 
visszatérítésére

     

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  ismertette,  hogy  a 
Mezőberényi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  azzal  a  kérelemmel  élt,  hogy  a  cigány 
közösségi  házba  beszerelt  riasztóberendezés  ára  részére  legyen  visszatérítve.  A 
riasztóberendezés telepítési költsége 114 eFt volt, 50-50%-ban a kisebbségi önkormányzat, 
illetve  a  városi  önkormányzat  biztosította  a  fedezetet.  Ez  bruttó  érték,  2005-ben  került 
megvásárlásra,  a leírt  amortizációval  is  számolni  kell.  A szükséges lineáris  kulcsot  vették 
figyelembe,  és  annak  megfelelően  történt  az  elszámolás.  Nettó  érték  most  53.407  Ft.  A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén a kisebbségi önkormányzat elnöke szóban visszavonta 
kérelmét.  Kérték tőle, hogy a mai napra írásban is erősítse meg a visszavonást,  összeült a 
kisebbségi  önkormányzat,  és  más  jellegű  döntést  hozott.  Továbbra  is  szeretnék,  ha 
visszatérítésre kerülne az őket megillető összeg. A nettó érték 50%-a 27 eFt kerekítve,  ez 
illetné meg a kisebbséget. A bizottsági ülésen felvetődött, ha bérlakásként lesz hasznosítva az 
ingatlan, a többi bérlakásban sincs riasztó, erre itt se legyen igény tartva. 

Szekeres  Józsefné képviselő  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  tagja  az  előbbiekben 
elmondottakat megerősítette, a bizottság döntést nem hozott a kérdésben, mivel vártak arra, 
hogy írásban is beadásra kerüljön a kérelem visszavonása. Véleménye szerint kiszerelni nem 
érdemes a riasztót, de ha lakásnak lesz kiadva, nem sok szükség lesz rá. A testület döntése 
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szükséges a kérelem elbírálásához.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint sem kellene bérlakásba riasztó.

Barna Márton képviselő kifizetné a nettó összeget, nem nagy összegről van szó.

Harmati  László alpolgármester  javasolta  a  riasztót  az  ingatlanban  meghagyni,  az  nincs 
bekötve sehova, csak lokálisan helyben villog és szirénázik, fenntartási költsége nincsen. A 27 
eFt-ot kapja meg a kisebbségi önkormányzat.

Csávás  István képviselő  más  véleményen  volt.  A  Mezőberényi  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzatnál a riasztónak leltárban kell, hogy legyen, az összeg maximum két év alatt 
leírható, de a leltárból nem lehet törölni. Náluk ez szerepel, a városi önkormányzat nem tart rá 
igényt, szereltessék ki, és vigyék magukkal.

Fekete József képviselő javasolta, hogy mivel az ingatlanban be van szerelve a riasztó, vegye 
meg az önkormányzat 27 eFt-ért, mert lehet a kiszerelés, a bontás helyreállítása többe kerülne.

Csávás  István képviselő  nehezményezte,  hogy  örök  áron  fogja  megvásárolni  a  testület  a 
riasztót,  mert az önkormányzat egyszer adott 56.500 Ft támogatást,  most 27 eFt-ot adna a 
visszavásárlásért. Elég drága vétel lenne ennyi év után. Semmi szükség nincs a riasztóra.

Harmati  László alpolgármester Fekete József képviselő javaslatával értett  egyet,  ez még is 
csak egy önkormányzati ingatlanba került beszerelésre.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, az is igaz, hogy az önkormányzatnak is volt 
hátránya  abból,  hogy  4  évig  ingyen  a  kisebbségnek  átadta  az  ingatlant,  nem  volt 
lakbérbevétel, ez kb. 2,5 millió Ft-ot jelent. Ennek ellenére javasolta, hogy 27 eFt-ot ajánljon 
fel a testület a riasztó megvételére.

A képviselő-testület  15 igen szavazattal,  1 ellenszavazat  (Csávás István)  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

336/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2435-3/2009.  06.18.  ikt.  sz.  kérelme  alapján,  a  Mezőberény,  Kérhalom  u.  10.  sz.  alatti 
önkormányzati  ingatlan  2009.  május  30-ával  önkormányzati  tulajdonba  kerülésével 
kapcsolatosan,  az  épületbe  beépített  riasztóberendezés  miatt  a  jelenlegi  Nettó  érték 
összegét  /53.407  Ft/  illetve  a  riasztóberendezés  beszerzéséhez  való  hozzájárulás  arányait 
figyelembe véve, a Mb-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 26.704Ft ~27 eFt-ot ajánl 
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a 2009. évi  költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

V/19. Az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2207.(VI.19.) sz. rendelet módosítása
     

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette,  hogy a vagyonrendeletben félévente át kell 
vezetni  az ingatlanmozgásokat.  Az elmúlt  időszakban több irányú mozgás volt,  van olyan 
bejegyzés,  hogy új megosztás,  ezek a külterületi  beruházássokkal kapcsolatosak, részarány 
kimutatások vannak. A rendelet-tervezet a mostani állapotot tükrözi.

Dr. Baji Mihály jegyző kiegészítést kért a 2. § 152. sorszám alatt, a megnevezés Madárház 
helyett  Madarakháza,  és  a  megjegyzés  részében  pedig  Liget  tér  1-3.  szerepeljen.  Az 
intézményi alapító okiratok most már teljesen szinkronban vannak a vagyonrendelettel.  Az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Kovács Lászlóné képviselő a 106-os pontnál vett észre hibát, a Deák F. u. 1. sz. ingatlan nem 
a Leg a láb Egyesületnek van kiadva, hanem a Mécses Szolgáló Közösség Egyesületnek.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  kiegészítéseket  eredeti  előterjesztésként  kezelve,  a 
rendelet módosítást kérte megszavazni.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2009.(VI.30) MÖK számú rendelete

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

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete./

V/20. Közös beszerzésre (gáz, villamosenergia) vonatkozó szindikátusi szerződés-tervezet 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  megyei  önkormányzat  megkeresését, 
valamennyi  településnek  testületi  döntéssel  alátámasztottan  ki  kell  nyilvánítani  az 
együttműködési  szándékot.  Javasolta,  hogy  csatlakozzon  az  önkormányzat  a  Megyei 
Önkormányzat által koordinált energia (gáz, villany) beszerzéshez.

Barna Márton   képviselő megkérdezte,  mennyire  van beleszólási  jogosultság, hogy melyik 
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alternatíva lenne  kedvező egy helyi településnek a beszerzésnél?

Litvai György képviselő véleménye szerint a már kidolgozott közös beszerzések előnyösek, 
kedvezőbbek lesznek az önkormányzatok számára.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  felolvasta  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  határozati 
javaslatát, melynek megszavazását kérte.

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

337/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Megyei  Önkor-
mányzat által koordinált energia (gáz, villany) beszerzéshez, ehhez a Szindikátusi Szerződést 
elfogadja és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

V/21. Pályázati önerő módosítás (Mezőberényi sportpálya öltözőépületének felújítása és bőví-
tése. LEKI pályázat.) 

V/22. Pályázati  önerő módosítás ( Öltöző építése a Mezőberényi  Kálmán Fürdőben. LEKI 
pályázat.) 

V/23.  Pályázati  önerő  módosítás  (Családsegítő  Szolgálat,  Petőfi  u.  27.  sz.  alatti  ingatlan 
homlokzatának felújítása. LEKI pályázat.) 

Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási csoportvezetője ismertette, hogy a korábban 
már beadott LEKI pályázatoknál, a Magyar Államkincstár levele alapján, Mezőberény Város 
Önkormányzata nem igényelhet többlettámogatást, ezért a támogatás arányát max. 85%-ban 
lehet meghatározni. Új határozatok meghozatala szükséges, amennyiben továbbra is pályázni 
kíván a testület.

Dr. Baji Mihály  jegyző felhívta a figyelmet, hogy  a határozatok meghozatala előtt a korábbi 
határozatokat hatályon kívül kell helyezni.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elmondottak alapján szavazást kért a képviselőktől.

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

338/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  268/2009./VI.11./sz.  határozatát  - 
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Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk kialakítása - hatályon kívül 
helyezi.

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

339/2009./VI.29./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  – 3.279.855,-  Ft-ot  –  a  2009. évi  költségvetése   általános 
tartaléka előirányzata  terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós
Határidő: intézkedésre azonnal

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

340/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  266/2009./VI.11./sz.  határozatát  - 
strandon 120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése - hatályon kívül helyezi.

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

341/2009./VI.29./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  -  melynek  fedezetét  – 
3.235.398,-  Ft-ot  –  a  2009.  évi  költségvetése  általános  tartaléka  előirányzata   terhére 
biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós
Határidő: intézkedésre azonnal

Kovács  Lászlóné  képviselő  a  Családsegítő  Szolgálat  pályázati  önerő  módosításról  az 
előterjesztést hiányosnak tartotta.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Kovács Lászlóné) mellett az alábbi 
határozatot hozta:

342/2009./VI.29./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  270/2009./VI.11./sz.  határozatát  - 
Családsegítő  Szolgálat,  Petőfi  utca  27.  szám  alatti  ingatlan  homlokzatának  felújítása  - 
hatályon kívül helyezi.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Kovács Lászlóné) mellett az alábbi 
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határozatot hozta:

343/2009./VI.29./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  –  631.035,-  Ft-ot  –  a  2009.  évi  költségvetése  előirányzata 
(általános tartalék) terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós
Határidő: intézkedésre azonnal

V/24. Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a következő testületi ülés időpontja: 
2009. augusztus 31. Napirendje: 1./ Településrendezési terv módosítása, mely közmeghallga-
tás keretében kerül megtárgyalásra. Előadója Adamik Jánosné építéshatósági vezető főtaná-
csos 2./ Beszámoló Mezőberény Város 2009. I. félévi költségvetésének teljesítéséről, előadója 
Cservenák Pál Miklós polgármester.

Tudatta,  hogy  várhatóan  júliusban  rendkívüli  ülés  is  összehívásra  fog  kerülni  pályázatok 
benyújtási határideje miatt. 

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

               Harmati László                                                             Halász Ferenc
                alpolgármester                                                                  képviselő
                 jkv.hitelesítő                                                                  jkv.hitelesítő     
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