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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. szeptember 28-án 
megtartott ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 

Szilárd, Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, 
Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, Lestyán 
Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner Márton 
képviselık. 

                        
Távolmaradt képviselı: Fekete József (távolmaradásának okát bejelentette) 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, meghívottak, a 

hivatal osztályvezetıje, csoportvezetık, intézményvezetık, 
érdeklıdık. A III. napirendnél Balog István a Békési Kistérségi 
Iroda vezetıje, a IV. napirendnél Tarné Marosvölgyi Anita belsı 
ellenır. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel 
TV. nézıit, képviselıket. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 17 képviselı közül jelen van 16 fı. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.  
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Kovács Lászlóné és Litvai György képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásban kiküldött napirendet, annyi 
módosítással, hogy nem 3, hanem 2 LEKI  pályázatnál történik meg önerı módosítás. A zárt 
ülésen az egyéb bejelentésnél szóbeli elıterjesztésekkel fog élni, mely bérleti díjjal, valamint 
a Békés Megyei Vízmővek Zrt. önköltségszámításának véleményezésével, illetve 
részvénykibocsátással kapcsolatos. A Vízmővek szeretne anyagiakban bıvülni, szeretne 
részvényeket kibocsátani, ezzel kapcsolatban kell majd a testületnek nyilatkoznia, 
szándékában áll-e részvényeket vásárolni. 
 
 
Javaslat a napirendi pontokhoz nem hangzott el a képviselık részérıl, a polgármester 
szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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436/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl         
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók 156/2009./IV.22./sz., 222/2009./V.26./sz., 

236/2009./V.26./sz., 261/2009./VI.11./sz., 264/2009./VI.11./sz., 
274/2009./VI.11./sz., 276/2009./VI.11./sz., 293/2009./VI.29./sz., 
339/2009./VI.29./sz., 341/2009./VI.29./sz., 343/2009./VI.29./sz., 
355/2009./VII.13./sz., 356/2009./VII.13./sz., 357/2009./VII.13./sz., 
358/2009./VII.13./sz., 359/2009./VII.13./sz., 360/2009./VII.13./sz., 
362/2009./VII.13./sz., 366/2009./VII.13./sz., 385/2009./VIII.31./sz., 
387/2009./VIII.31./sz., 388/2009./VIII.31./sz., 389/2009./VIII.31./sz., 
401/2009./VIII.31./sz., 402/2009./VIII.31./sz., 403/2009./VIII.31./sz., 
404/2009./VIII.31./sz., 406/2009./VIII.31./sz., 407/2009./VIII.31./sz., 
408/2009./VIII.31./sz., 410/2009./VIII.31./sz., 413/2009./VIII.31./sz., 
414/2009./VIII.31./sz., 415/2009./VIII.31./sz., 416/2009./VIII.31./sz., 
417/2009./VIII.31./sz., 418/2009./VIII.31./sz., 420/2009./VIII.31./sz., 
423/2009./VIII.31./sz., 424/2009./VIII.31./sz., 425/2009./VIII.31./sz., 
426/2009./VIII.31./sz., 427/2009./VIII.31./sz.,  428/2009./VIII.31./sz., 
429/2009./VIII.31./sz., 430/2009./VIII.31./sz., 435/2009./VIII.31./sz., 
344/2009./VI.29./sz., 419/2009./VIII.31./sz., 222/2009./V.26./sz., 
371/2009./VIII.4./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.        

II/2.  Mezıberény –Bélmegyeri Iskola intézkedési tervének jóváhagyása  
(409/2009.(VIII.31.) sz.hat.)          

II/3.  Mezıberény-Bélmegyeri Iskola SZMSZ mellékleteinek jóváhagyása   
(412/2009(VIII.31.)sz. hat.) 

          - Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Könyvtára  3. sz. melléklet 
         - FEUVE folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés 4. sz. melléklet          
II/4. Berényi Napokra érkezı külföldi delegáció ellátására biztosított támogatás 

elszámolása (299/2009./VI.29./ sz. hat.) 
II/5.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl    
II/6.GXD-823 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatáról kimutatás 

(421/2009./VIII.31./sz.hat.) 
III./ Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda tevékenységérıl 
IV./ 2010. évi ellenırzési terv elfogadása 
V./ Bejelentések 

V/1. A Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához való csatlakozás 

V/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  
V/3. Intézményi átcsoportosítások (gimnázium, közszolgáltató intézmény) 
V/4. A Városi Közszolgáltató Intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása 
V/5. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ SZMSZ módosításának jóváhagyása 
V/6. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének jóváhagyása 
V/7.  A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat házirendjének jóváhagyása 
V/8. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításának jóváhagyása 
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V/9. Hosszú-tó rehabilitációs munkálataihoz fedezet biztosítás 
V/10. Közbeszerzési lebonyolítási feladatok -Hosszú-tó rehabilitációs munkálatai  
V/11. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 1 fı évközi létszámleépítés 

végrehajtása 
V/12. Pályázati önerık megtárgyalása  
          - Városi Örökség pályázat önerı módosítás  
          - Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítéses pályázatának önerı meghatározása 
          - LEKI (2 db)pályázatok önerı módosítása 
V/13. Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés. 
VI/1. Szerzıdés-tervezet (Mucsi-féle tanya) + vételi ajánlat 
VI/2. Szabados és Társa Bt. fennálló tartozásának ügye 
VI/3. Mezıberény vállalkozási szerzıdés megkötése öltözık építésére, felújításra, 

bıvítésére, valamit épület homlokzat felújítási munkáira. 
VI/4. Vállalkozási szerzıdés megkötése belterületi utak felújítására Mezıberényben 
VI/5. Vállalkozási szerzıdés megkötése új bölcsıde építésére Mezıberényben 
VI/6. Egyéb bejelentés 

              - bérleti díjjal kapcsolatos bejelentés (szóbeli) 
              - Békés Megyei Vízmővek Zrt. önköltségszámításának véleményezése (szóbeli) 
              - Békés Megyei Vízmővek Zrt. részvénykibocsátásának terve (szóbeli) 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
            I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzıt, ismertesse a napirendet.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2009. augusztus 31-i zárt testületi ülésen meghozott 
határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
437/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009.augusztus 31-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
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Cservenák Pál Miklós polgármester a két ülés között történt fontosabb események írásos 
anyagát ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében. 
Kiegészítésként elıadta, hogy  
- a hét végén, ötödik alkalommal megrendezett motoros találkozón 6-7 ezer látogató vett 

részt. Jól sikerült a rendezvény, balesetmentes volt, a szervezıket köszönet illeti.  
- a Kábel TV-eknek beszámolt, hogy milyen jellegő pályázatoknál, milyen eredményeket ért 

el az önkormányzat. A mősor elsı része már bemutatásra is került. 
- Hoffmann Dániel képviselı is a Kábel TV mősorában számolt be álláspontjáról, a berényi 

viszonyokkal kapcsolatban. Az elmondottakkal kapcsolatban észrevétele van, amit 
megfelelı fórumon meg is fog tenni. Azok a kijelentések, amikkel az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonság Bizottság felelısségét próbálta enyhíteni, azok megítélése szerint nem állják 
meg a helyüket. Az Ügyrendi és Jogi, Közbiztonsági Bizottságnak minden esetben 
kötelessége lett volna azokat a dolgokat elbírálni, amelyek elıkerülnek. Pl. Tomka Mihály 
pályázó esetében a benyújtott bizonyítványnál az elért eredménye „kivakarásra” került, ez 
mindenféleképpen az okirat hamisítás magas iskola példája. Ennek alapján eleve feljelentést 
kellett volna tenni. Azzal, hogy az érintett ezt késıbb kijavította és elmondta, az ügyet ilyen 
formában nem lehetett lerendezni. A bizottság rovására azt is fel lehet hozni, hogy 
Benyovszki Pál pályázó által beadott pályázatnál a bizottságnak kötelessége lett volna azt a 
részt elıvezetni, hogy erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkezik. Nem helytálló az a rész 
sem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak abban a kérdésben nem kellett 
döntést hoznia, hogy egyáltalán meg van-e vagy nincs meg a szakmai végzettség s 
pályázónál. A bizottságnak minden jogi kérdésben, úgy az iskolai, mint a szakmai 
végzettség tekintetében megfelelı módon nyilatkozni kellett volna. A Kábel TV. 
nyilvánossága elıtt konkrétan is ki fog térni ezekre a kérdésekre. Mindenkinek saját joga, 
kötelessége és erkölcsi felfogása az, hogy kirıl milyen véleményt alkot, ezt megteheti. A 
polgármesternek is biztosítva van ez a jog, meg fogja tenni, úgy is, mint állampolgár. 

- a városban vita tárgya volt, egyes emberek szeretik azt a példát hozni, hogy Mezıberényben 
minden milyen rosszul megy, mert itt a legmagasabb a víz-, szennyvízdíj, kommunális adó, 
itt kell legtöbben fizetni a szemétdíjért. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. megküldte a 
fennhatósága alá tartozó települések vízdíj kategóriába tartozását. Az anyaghoz csatolva lett 
az egész országra kiterjedı kimutatásuk is. Kell egy összehasonlítást készíteni, ezek után áll 
a vita elébe.  

Közölte,hogy a kommunális adóval kapcsolatban az alpolgármester úr kimutatást készített, 
bemutatva, hogy a környezı településekrıl milyen adatokat szolgáltattak.  
 
 
Harmati László alpolgármester az írásos kimutatást ismertette a jelenlévık, érdeklıdık 
tájékoztatása érdekében. Véleménye szerint a kimutatás is bizonyítja, hogy Mezıberényben 
nem kerül kétszer annyiba a közszolgáltatás, mint máshol, hanem ugyanannyi, vagy még jóval 
olcsóbb. Tehát amit állítottak néhányan, leírták sajtóban is, az valótlanság, magyarul 
hazugság.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy Magyarország dunántúli részén, van 
ahol duplájánál is több a víz-, szennyvízdíj mértéke, mint ezen a területen. A rekonstrukciós 
munkákra szánni kell pénzt, mert a vízveszteségeket nem a Zrt. fizeti meg. 
Jelezte, hogy a két ülés között történt eseményekrıl ennyiben kívánt beszámolni, a testületi 
tagok közül nem élt senki annak a lehetıségével, hogy valamelyik témával kapcsolatban 
kérdést, észrevételt tegyen. 
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Hoffmann Dániel képviselı ügyrendi kérdésként vetette fel, hogy ami elhangzott a beszámoló 
végén, néhány perc alatt, az messze nem a kiadott napirendi pontokhoz kötıdik, mert a díjak 
ismertetése külön napirendet érdemelt volna. Tartsa magát a testület a kiadott napirendhez. 
Azt tudja, hogy az SZMSZ szerint csak akkor szólhat hozzá a napirendhez, ha azt elızıleg 
bejelenti, de ha nem tudja mirıl lesz szó, akkor ahhoz nem tud hozzászólást bejelenteni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a két ülés között történt eseményekhez 
hozzátartozik minden olyan dolog, amivel a polgármester foglalkozik, errıl joga és 
kötelessége beszámolni.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
438/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
II. Napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl   
 
 
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók 156/2009./IV.22./sz., 222/2009./V.26./sz., 

236/2009./V.26./sz., 261/2009./VI.11./sz., 264/2009./VI.11./sz., 274/2009./VI.11./sz., 
276/2009./VI.11./sz., 293/2009./VI.29./sz., 339/2009./VI.29./sz., 341/2009./VI.29./sz., 
343/2009./VI.29./sz., 355/2009./VII.13./sz., 356/2009./VII.13./sz., 
357/2009./VII.13./sz., 358/2009./VII.13./sz., 359/2009./VII.13./sz., 
360/2009./VII.13./sz., 362/2009./VII.13./sz., 366/2009./VII.13./sz., 
385/2009./VIII.31./sz., 387/2009./VIII.31./sz., 388/2009./VIII.31./sz., 
389/2009./VIII.31./sz., 401/2009./VIII.31./sz., 402/2009./VIII.31./sz., 
403/2009./VIII.31./sz., 404/2009./VIII.31./sz., 406/2009./VIII.31./sz., 
407/2009./VIII.31./sz., 408/2009./VIII.31./sz., 410/2009./VIII.31./sz., 
413/2009./VIII.31./sz., 414/2009./VIII.31./sz., 415/2009./VIII.31./sz., 
416/2009./VIII.31./sz., 417/2009./VIII.31./sz., 418/2009./VIII.31./sz., 
420/2009./VIII.31./sz., 423/2009./VIII.31./sz., 424/2009./VIII.31./sz., 
425/2009./VIII.31./sz., 426/2009./VIII.31./sz., 427/2009./VIII.31./sz.,  
428/2009./VIII.31./sz., 429/2009./VIII.31./sz., 430/2009./VIII.31./sz., 
435/2009./VIII.31./sz., 344/2009./VI.29./sz., 419/2009./VIII.31./sz., 
222/2009./V.26./sz., 371/2009./VIII.4./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
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Cservenák Pál Miklós  polgármester az 51 db további intézkedést nem igénylı, lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását kérte, mivel észrevétel a 
képviselık részérıl nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
439/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 156/2009./IV.22./sz., 
222/2009./V.26./sz., 236/2009./V.26./sz., 261/2009./VI.11./sz., 264/2009./VI.11./sz., 
274/2009./VI.11./sz., 276/2009./VI.11./sz., 293/2009./VI.29./sz., 339/2009./VI.29./sz., 
341/2009./VI.29./sz., 343/2009./VI.29./sz., 355/2009./VII.13./sz., 356/2009./VII.13./sz., 
357/2009./VII.13./sz., 358/2009./VII.13./sz., 359/2009./VII.13./sz., 360/2009./VII.13./sz., 
362/2009./VII.13./sz., 366/2009./VII.13./sz., 385/2009./VIII.31./sz., 387/2009./VIII.31./sz., 
388/2009./VIII.31./sz., 389/2009./VIII.31./sz., 401/2009./VIII.31./sz., 402/2009./VIII.31./sz., 
403/2009./VIII.31./sz., 404/2009./VIII.31./sz., 406/2009./VIII.31./sz., 407/2009./VIII.31./sz., 
408/2009./VIII.31./sz., 410/2009./VIII.31./sz., 413/2009./VIII.31./sz., 414/2009./VIII.31./sz., 
415/2009./VIII.31./sz., 416/2009./VIII.31./sz., 417/2009./VIII.31./sz., 418/2009./VIII.31./sz., 
420/2009./VIII.31./sz., 423/2009./VIII.31./sz., 424/2009./VIII.31./sz., 425/2009./VIII.31./sz., 
426/2009./VIII.31./sz., 427/2009./VIII.31./sz.,  428/2009./VIII.31./sz., 429/2009./VIII.31./sz., 
430/2009./VIII.31./sz., 435/2009./VIII.31./sz., 344/2009./VI.29./sz., 419/2009./VIII.31./sz., 
222/2009./V.26./sz., 371/2009./VIII.4./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
 
II/2.  Mezıberény –Bélmegyeri Iskola intézkedési tervének jóváhagyása  (409/2009.(VIII.31.) 

sz.hat.)          
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Egy szép, részletes terv készült, bizottsága elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
440/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény-Bélmegyeri Iskola 
Intézményi minıségirányítási program értékelésébıl adódó feladatok alapján készített 
intézkedési tervét jóváhagyja a folyó tanévre. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/3.Mezıberény-Bélmegyeri Iskola SZMSZ mellékleteinek jóváhagyása (412/2009.(VIII.31.) 

sz. hat.) 
- Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Könyvtára  3. sz. melléklet 
- FEUVE folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés 4. sz. melléklet       
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, hogy az 
Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását, a két melléklet sorszámának megcserélésével. Azaz a FEUVE lesz a 
4. számú melléklet, a Könyvtár Győjtıköri Szabályzata a 3. számú melléklet. Az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság is támogatta a határozatok meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
441/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény-Bélmegyeri Iskola 
módosított szervezeti és mőködési szabályzata 3. sz. mellékletét (az iskolai könyvtár 
mőködésével kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja és a korábbi szabályozást hatályon kívül 
helyezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: 2009. október 1. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
442/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény-Bélmegyeri Iskola 
módosított szervezeti és mőködési szabályzata 4. sz. mellékletét (FEUVE) kapcsolatos 
szabályozás) jóváhagyja és a korábbi szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: 2009. október 1. 
 
 
II/4. Berényi Napokra érkezı külföldi delegáció ellátására biztosított támogatás elszámolása 

(299/2009./VI.29./ sz. hat.) 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, a bizottságuk által támogatott határozati javaslatot, melyet kért megszavazni. 
 
Onody Gyuláné képviselı az OPS Kulturális Központ igazgatója kiegészítésként elmondta, 
hogy az öt testvérváros közül csak két testvérvárosból érkezett delegáció. Igaz, hogy ık egy 
kicsit nagyobb létszámmal, mint amennyire egy-egy testvérvárosból számítottak, és ezért 
alakult így a költségvetés. Amennyiben az egyéb testvérvárosokból is érkezetek volna 
vendégek, valószínő, hogy akkor is belefértek volna az 500 eFt-os keretbe. Köszönetet 
mondott azon képviselıtársainak, akik közremőködtek a vendégek fogadásában, különösen a 
Granuóból repülıvel érkezı delegáció utaztatásában segítı Halász Ferenc és Hoffmann 
Dániel képviselıknek. Hoffmann Dániel képviselı ezért anyagi ellenszolgáltatást sem 
fogadott el.   
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
443/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Kiadási elıirányzatán belül,  
Dologi kiadások elıirányzatát                                                        csökkenti:    „-„    191 eFt-tal 
Berény-Napokra érkezı külföldi hivatalos delegációk szállásának,  
étkezésének és egyéb felmerülı költségeinek biztosítására kapott  
támogatás elszámolása alapján, maradvány. 
és ezzel egyidejőleg: 
7-5.cím:PH Egyéb mőködési kiadások, Mőködési célú pénzeszköz átadások: 
    - Hivatalos városi szintő kapcsolatok finanszírozására  
      biztosított elıirányzatát                                                                       megemeli:  191 eFt-tal 
     Berény-Napokra érkezı külföldi hivatalos delegációk szállásának,  
     étkezésének és egyéb felmerülı költségeinek biztosítására kapott  
     támogatás elszámolása alapján, maradvány. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
II/5.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl    
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tudatta, hogy a 
kérelmek folyamatosan nınek. Továbbra is arra buzdította a lakosságot, hogy akinek jogos a 
lakásfenntartási támogatás, kérje. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál a címre adott 
elıirányzat vészesen fogy, jelzi, hogy átcsoportosítást fognak kérni a testülettıl. Az 
idıarányos felhasználás most még jó. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy egyre több a kérelmezı. A krízisalaphoz 
szükséges az átmeneti segély kérelemnek a léte, jelenleg a támogatásban részesülık száma 
120 fı. A temetési kölcsön is már 11 esetben lett kérve, ez is magasabb, mint a korábbi 
években volt. A teljesítés közel arányos az eltelt idıhöz, de pótköltségvetés biztosítására itt is 
szükség lehet. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
444/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
445/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a polgármester által, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/6.GXD-823 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatáról kimutatás 

(421/2009./VIII.31./sz.hat.) 
  
 

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elıvezette, hogy olyan 
kérése volt a képviselı-testületnek az elmúlt ülésen, hogy készüljön három formában 
kimutatás a gépkocsi használatáról. A kimutatást ismertette az írásos elıterjesztés szerint. A 
jelenlegi formában történı mőködtetés a legolcsóbb. A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság  a 
korábbi  421/2009./VIII.31./ számú határozatot megerısítésre javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a számokat nézve egyetértett a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javaslatával. Megjegyezte, hogy a számok azért egy kicsit torzítanak, mert egy öreg autóról 
van szó, nincs amortizáció. Egy fiatalabb autó (kb. 5 millió Ft értékő) esetében még számolni 
kellene olyan 1 millió Ft-nyi amortizációs költséggel, olajcsere, szőrıcsere, stb. Számítása 
szerint 2.400 eFt-ba kerülne egy új autó futása. Személyes véleménye, hogy a saját gépkocsi 
használata olcsóbb egy új autó esetében. Jelen helyzetben elfogadja a polgármester úr részére 
biztosított gépkocsi használatát. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke hiányolta és 
szeretné megkapni annak a testületi ülésnek a határozatát, amely szerint a személyi 
használatra kiadták a gépkocsit, mert abba akár több dolgot bele lehetett volna írni. Tisztázni 
kell a következı választásig a gépkocsi használatának szabályait, és a jegyzınek legyen 
kötelessége tudatosítani azt a képviselı-testület tagjaival. Kifejtette, hogy a személyi 
használatra kiadott személygépkocsik vállalati körben SZJA alapba természetbeli juttatások 
körébe tartoznak. 2009. február 1-tıl már a cégautó adó lép be, ez nincs beleszámítva a 
kimutatásba. A polgármester úr tájékoztatása szerint nem tartozik ebbe a körbe, de akkor meg 
jó lenne tudni annak a rendeletnek a számát, ami mentesítést ad. Rendbe kell tenni ezt az 
ügyet is. Személy szerint támogatja a személyi használatú gépjármő engedélyezését. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát tette fel 
szavazásra. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı kérte, hogy a testület hozzon arra határozatot, hogy a mentességre 
vonatkozó tájékoztatás is legyen megjelölve törvényhely által, és az elızı, bármely testület 
által rendelkezésre bocsátott, személyi használatra vonatkozó határozat kerüljön a képviselı-
testület elé. Amennyiben nincs határozat, most kerüljenek kidolgozásra a feltételek. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta, hogy most kerüljön kidolgozva, mi hogyan 
mőködjön. Esetleg annyiban megkönnyítheti a testület dolgát, hogy visszaadja a személyi 
használatot, és akkor nincs más lehetıség, csak a hivatali gépkocsi használata gépkocsivezetı 
alkalmazásával. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı kérte, hogy történjen meg a leszabályozás. 
 
 
Csávás István képviselı javasolta, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a jogi 
szabályokat, míg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a gazdasági számításokat készítse el.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzott javaslatok alapján határozati javaslatot 
ismertetett, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
446/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságot, dolgozza ki jogi részét annak, hogy a polgármester részére a 
személyi használatú gépjármő milyen feltételekkel legyen biztosítva. Az elıterjesztés 
ismeretében a gazdasági számításokat a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság készítse el, és az 
kerüljön a testület elé döntéshozatalra. 
Felelıs: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
              Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke  
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kérte az általuk javasolt, 
korábbi határozat megerısítését az újabb elıterjesztés megtárgyalásáig. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
447/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 421/2009./VIII.31./sz. határozatát 
megerısíti a 446/2009./IX.28./sz. határozat végrehajtásáig arról, hogy a polgármester részére 
a személyi használatú gépjármő engedélyezése a továbbiak folyamán is megmaradjon. 
 
 
III./ Napirend  
 
Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda tevékenységérıl 
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Balog István a Békési Kistérségi Iroda vezetıje az írásos elıterjesztéshez nem élt szóbeli 
kiegészítéssel. 
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, hogyan lehetne összehangolni, hogy a kistérség által 
sporttevékenységre nyert pályázatokból esetleg hasznot húzhatnának a mezıberényi 
sportegyesületek is? 
 
 
Balog István a Békési Kistérség Iroda vezetıje válaszként közölte, eddig is megkérdezték az 
önkormányzatokat. Elıször is a társulási tanács eldöntötte, hogy az adott pályázaton a társulás 
indulni fog, akkor megkérdezték a településeket, hogy hol, milyen sporteseménnyel tudnak 
részt venni. Sajnos ezek a pályázatok igen kevés támogatást kapnak összegszerően, de 
megpróbálják az igényeket a lehetı legteljesebb mértékben kielégíteni. A pályázatot az adott 
települések szakembereivel szokták elvégezni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Balog István irodavezetıt, az érdeklıdık 
tájékoztatása érdekében mondja el, miért is érdemes Mezıberénynek a kistérségi társulás 
tagjának lenni. 
 
 
Balog István a Békési Kistérségi Iroda vezetıje elıadta, hogy a társulásnak önálló irodája 
nincs, egy feladatot, a belsı ellenırzést végzi saját dolgozóival. A többi feladatot un. mikro-
társulásokban, tehát intézményfenntartó társulásokban végzi, mint pl. a Mezıberény-
Bélmegyer Kistérségi Iskola mőködtetése. Az állami normatívák a feladatra, a költségvetési 
törvényben biztosított összegeket, támogatást adják az önkormányzatoknak, és amennyiben 
ezt többcélú kistérségi társulás keretén belül látják el, akkor un. kistérségi kiegészítı 
normatívát kap a társulás. Ez úgy mőködik, hogy a társulás a beadott igényeket továbbítja, 
ezeket a normatív mutatószámokkal kiszámítja, erre megjön az állami támogatás, amelyet az 
adott intézményi társulásnak, illetve a gesztor önkormányzatnak a társulás kiutal. Semminemő 
visszatartás ezekbıl a támogatásokból nincsen. Ez plusz pénz az adott települési 
normatívához, az adott feladatra. Ezt még meg lehet olyan értelemben fejelni, amennyiben a 
feladatot nem mikrotérségi intézményfenntartó társulás keretében, hanem a társulás által 
fenntartott intézmény útján látja el. A jövı évi költségvetési törvény számait figyelembe véve 
úgy néz ki, hogy egyre jobban erısödik ez a kistérségi normatíva nagyságrendje a társulás 
által fenntartott intézményeknél, illetve a többi normatívát csökkenteni fogják.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester összegezte, hogy a meghatározott, megpályázott 
feladatokra a kiegészítı normatívával kap többet egy település, hogy a társulás tagja.  
 
 
Csávás István képviselı megkérdezte, hogy a társulásnak volt-e ráhatása, hogy munkahelyek 
ne szőnjenek meg, ahol pedig leépítés történt, bizonyos anyagi támogatásba részesüljenek? 
 
 
Balog István a Békési Kistérségi Iroda vezetıje kiemelte, hogy a társulás 9 önkormányzat 
összefogása. Sem az önkormányzatoknak, sem az általuk létrehozott társulásnak nincs olyan 
ráhatása, hogy bizonyos munkahelyek ne szőnjenek meg. Erre nincs anyagi forráslehetıség, 



 12 

hogy segítse az adott vállalkozásokat. Egy dolog van, amiben próbáltak eddig is segíteni, a 
vállalkozások figyelmét felhívni, hogy milyen pályázati lehetıségek vannak arra, hogy 
megtartsák a munkaerıt, hogy fejlesszenek. A társulás is inkább a kárenyhítésben tud részt 
venni, tehát a már munkanélkülivé váltakat, közmunkával, közhasznú munkával és egyéb 
olyan támogatásban részesülı foglalkoztatási formával próbálja segíteni, ami az 
önkormányzatok rendelkezésére áll.  
 
 
Harmati László alpolgármester tudatta, hogy a társulás életében az egyik legnagyobb projekt a 
szélessávú internet-hálózat kiépítése volt a kistérségben, és most már a lakosság felé is kezd 
mőködni a szolgáltatás. Tájékoztatást kért arról, hogy milyen elınyei vannak a lakosság 
számára. 
 
 
Balog István a Békési Kistérségi Iroda vezetıje tájékoztatásként elmondta, hogy a kialakított 
hálózat a legmodernebb technológiával lett felépítve, mőszakilag megállja a helyét a 
térségben eddig mőködı szélessávú internet szolgáltatóval. A mőködtetését az Antenna 
Hungária Zrt. végzi, amely kiadja, illetve felengedi azokat a szolgáltatókat, akik erre igényt 
tartana, a térségben szolgáltatni akarnak. Mezıberényben is van a szolgáltatónak irodája, 
viszonylag jó áron lehet a szolgáltatásra jelentkezni. Kábel TV-ét és telefont is tud ezen a 
hálózaton a lakosság felé biztosítani. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiegészítésként, az 
írásos elıterjesztésbıl felolvasta a társulás eredményességét, 74,52 %-os volt a benyújtott 
pályázatok  sikeressége. Bizottsága a kistérségi iroda tájékoztatóját elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
448/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Iroda 
tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
IV./ Napirend 
 
Tárgy: 2010. évi ellenırzési terv elfogadása 
 
 
Tarné Marosvölgyi Anita belsı ellenır ismertette írásos elıterjesztését, felsorolta, hogy 
milyen  ellenırzéseket terveztek 2010.évre Mezıberényben. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy az Államháztartási Tv. alapján kétévente 
kötelezı az intézmények átfogó ellenırzését elvégezni.  
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Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága megtárgyalta az anyagot, a mellékletben felsorolt ütemezés alapján a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlották. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
449/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzatának 2010. évi éves 
ellenırzési tervét az elıterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: folyamatos, beszámolásra: 2010. évi zárszámadás idıpontja 
 
 
V./ Napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 

 
V/1. A Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010. évi 

fordulójához való csatlakozás 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A települési önkormányzati 
támogatás, valamint a megyei önkormányzati támogatás adja ki elıször is az önkormányzati 
ösztöndíjrészt. Az intézményi támogatás, amit az állam egészít ki, 2009. évi fordulójában 
5000 Ft/fı/hó volt, valószínősíthetı, hogy 2010. évre is ez az összeg fog rendelkezésre állni. 
Minden önkormányzat maga dönti el egyénileg a hallgatók száma alapján, hogy kinek mennyi 
pénzt biztosít. Az alpolgármester úr tájékoztatása szerint a megyei önkormányzat 2000 Ft/fı 
kiegészítést ad, azt a kiegészített összeget duplázza meg a Magyar Állam. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, az 
ösztöndíj pályázat visszatérı támogatási fajta, egyszer csatlakozott az önkormányzat, 10 fıt 
tudott támogatni. Nagyon nehéz volt a kiválasztás. Bizottsága sok elvet megbeszélt most is, 
végül is arra döntöttek, hogy ne támogassa a testület a csatlakozást a korábbi éveknek 
megfelelıen. Az igazságos elosztás, a tanulók kiválasztása nagyon nehéz. A rászoruló 
tanulókat, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben szokta a bizottság évente egyszer 
részesíteni, ha kérik.   
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
egyetértett a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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450/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata nem kíván csatlakozni az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
V/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztéseket, határozati javaslatokat, melyek elfogadását a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
451/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.) 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
         Támogatásértékő bevételek felhalmozási célra elıirányzatát  megemeli:  1140 eFt-tal    
  - Otthonteremtési támogatás 
és ezzel egyidejőleg: 
7-5 cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
         Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra elıirányzatát       megemeli: 1140  eFt-tal 
        - Otthonteremtési támogatás  
          (Fejlesztési célú pénzeszköz átadás lakosságnak)  
2.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
       Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát                            
       Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet kiadások támogatása  
       (Prémium évek program)                                                             csökkenti: „-„ 2996 eFt-tal                                            
és ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat 
    Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet kiadások támogatása megemeli:     2996 eFt-tal       
   (Prémium évek program) 
3.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
        Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célra  
        - GKM Közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének 
          tám. Békés-Mezıberény között kerékpárút építése. 
          (elıfinanszírozott támogatás) elıirányzatát                           csökkenti:  „-„ 10996 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg  
7-5 cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
        Támogatás értékő kiadás felhalmozási célra elıirányzatát  
        Békés Város Önkormányzata részére a Békés-Mezıberény 
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        közötti kerékpárút építését célzó beruházás finanszírozása,  
        elıfinanszírozása elıirányzatát                                               csökkenti: „-„  10996  eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
452/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
      Békés megyei Vízmővek Zrt. hálózat karbantartás és  
      felújítás (Bérleti díjként kapott Nó összeg: 5090 eFt (4242 eFt+Áfa) 
      munkálatok fedezetére biztosított dologi kiadási elıirányzatot csökkenti: „-„  2290  eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
   elıirányzatát                                                                                                             625  eFt-tal 
   (Békés megyei Vízmővek Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munkák 
   Dologi kiadási elıirányzat terhére biztosítva) 
   Gép értéknövelı beruházás:     
         - szivattyú javítás                          329.777 Ft 
         - búvármotoros beemelı javítás    295.226 Ft 
                                                               625.003 Ft  
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások 
   elıirányzatát                                                                                                           1665  eFt-tal 
     (Békés megyei Vízmővek Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munkák 
     Dologi kiadási elıirányzat terhére biztosítva) 
      - Mezıberény, Zrínyi u. 7. bekötıvezeték:    182.663 Ft 
      - Ivóvíz bekötı vezetékek cseréje:              1.482.581 Ft 
                                                                          1.665.244 Ft                                                                                                           
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
453/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1. 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, Dologi kiadások elıirányzatát csökkenti: „-„  2208 eFt-tal    
 Békési Kistérségi Iroda részére költségvetési hozzájárulás 
és ezzel egyidejőleg: 
7-5 cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
         Támogatás értékő kiadások Mőködési célra elıirányzatát            megemeli: 2208  eFt-tal 
        Békési Kistérségi Iroda részére költségvetési hozzájárulás 
2.) 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül 
       Felújítási kiadások elıirányzatát  csökkenti:  „-„ 300 eFt-tal 
       Sportpályán lévı öltözı felújítása, bıvítése és új szociális blokk kialakítása. 
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       312/2009.VI.29. sz. hat. alapján elıirányzat emelés.                                                                                  
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül 
       Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                                   300 eFt-tal                                                                                                                                                                        
       Sportpályán lévı öltözı felújítása, bıvítése és új szociális blokk kialakítása. 
       312/2009.VI.29. sz. hat. alapján elıirányzat emelés.   
       / DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet biztosítás./                                                                               
3.) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül 
     Felújítási kiadások – Városháza belsı felújítása elıirányzatát         csökkenti:  „-„ 70eFt-tal       
és ezzel egyidejőleg  
7-5 cím: 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül 
     Felhalmozási kiadások – PH-ba bútor, berendezés, felszerelés  
     elıirányzatát                                                                                       megemeli:     70  eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
454/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
    Dologi kiadások elıirányzatát                                                      csökkenti:  „-„ 188 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra 
    Mezıberényi Szlovákok Szervezete részére tám. elıirányzatát   megemeli:       188 eFt-tal 
    (Egyéb tám.: 125 eFt, Szlovák nap tám.: 25 eFt, Gáz, villany tám.: 38 eFt) 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                       csökkenti:  „-„ 70 eFt.tal 
és ezzel egyidejőleg 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
     - Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra elıirányzatát     megemeli:        20 eFt-tal 
       (Húsvéti rendezvény támogatása) 
     - Támogatásértékő kiadások Mőködési célra elıirányzatát           megemeli:        50 eFt-tal 
       (Útiköltség támogatás Münsingeni úthoz)      
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
455/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
      a Pénzforgalom nélküli bevételek - Elızı évi elıirányzat maradvány, 
      felhasználás  elıirányzatát           
                                                                                                        megemeli:       27357  eFt-tal           
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
      Támogatás értékő kiadások Mőködési célra,  
      Elızı évi elıirányzat maradvány átadás intézményeknek  
      kiadási elıirányzatát                                                                                          27357 eFt-tal                                  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
456/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
         Támogatásértékő bevételek, Mőködési célra elıirányzatát  megemeli:  1179 eFt-tal    
  - 751845-6 Közhasznú foglalkoztatás 
         (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás)                                                                                                                                        
és ezzel egyidejőleg: 
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
         751845-06 szakf. Város és községgazdálkodás  
         -Közhasznú foglalkoztatás elıirányzatát                   megemeli:   1179 eFt-tal 
Ezen belül: 
         - személyi juttatások            1103 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok   76 eFt  
         (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás) 
B) 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
       Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása,  
       Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi  
       támogatás elıirányzatát                                                                  megemeli:  21475 eFt-tal      
       (Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása)                    
és ezzel egyidejőleg: 
- 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatán belül, 
      Város és Községgazdálkodás:  
       - 751845-7 Közcélú foglalkoztatottak támogatása elıirányzatát   megemeli:  19190 eFt-tal 
    Ezen belül: 
         - személyi juttatások                  22305 eFt-tal 
         - munkaadókat terhelı járulékok:  300 eFt-tal  
         - dologi kiadások                   „-„ 3415 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
         Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                           megemeli:      985 eFt-tal            
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         Város és Községgazdálkodás, Közcélú foglalkoztatottak, 
         Dologi kiadási elıirányzat terhére. 
         Közcélú munkavégzéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése: 
         - Főnyíró beszerzés:   985 eFt 
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra (Társ. szoc. pol. jutt.) 
    - Közgyógy igazolvány elıirányzatát                                             csökkenti:   „-„ 200 eFt-tal  
    - Szociális kölcsön elıirányzatát                                                    megemeli:         200 eFt-tal 
    - Rendszeres szociális segély elıirányzatát                                    megemeli:      5000 eFt-tal 
    - Rendelkezésre állási támogatás elıirányzatát   
      (Szt. 37 § (1) bek.)                                                                        megemeli:      9794 eFt-tal 
    - Önkormányzat által folyósított ellátás keresıtevékenység 
       mellett (Szt. 37/E § (1) bek.) elıirányzatát                                 csökkenti: „-„ 5794 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
     Támogatások – Önkormányzatok költségvetési támogatása 
     - Normatív kötött felhasználású állami támogatás – Rendszeres 
       szociális segély tartós: (Rszs. 4500 eFt, Rát. 3200 eFt) elıirányzatát               7700 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
457/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások elıirányzatán belül 
   - 701015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                        megemeli         25 eFt-tal 
   - Cukorbetegek gyógyszertámogatása elıirányzatát                         megemeli:        25 eFt-tal  
   - 749914 szakf. Közv. Szolg. AHT-n kívül 
      Mezııri ırszolgálat + lakossági telefon kiadások továbbszáml.  
      elıirányzatát  (2009.08.31.)                                                            megemeli:     852 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül:  
     Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát   csökkenti: „-„ 902 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
458/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
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7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
  Felhalmozási kiadások, Tervezési munkálatok fedezetére elıirányzatát                                                      
                                                                                                             csökkenti  „-„ 9875 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg  
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások, Bölcsıdei férıhely növelése elıirányzatát megemeli:      3000 e Ft-tal        
   Mezıberény DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázathoz  
   Építési engedély terv készítéshez fedezet biztosítás. 
   2201-22/2009. Struktúra-Bau-Holding Szerkezetépítı Kft. 
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások, A Városi Örökség megırzése és  
   korszerősítésére kiírt pályázathoz engedélyes terv elıirányzatát      megemeli:    5000 e Ft-tal        
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások, Akadálymentesítés pályázat, 
   Mezıberény Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 
   2009.4.3.1-09 elıirányzatát                       megemeli:     1875 e Ft-tal                     
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
459/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek mőködési célra, elıirányzatát  megemeli:   1130 eFt-tal 
       Szakértıi Bizottság támogatása                                                                                     
és ezzel egyidejőleg 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási elıirányzatát  
 (Szakértıi Bizottság támogatása)                                                           megemeli:    1130 eFt-tal                                                                                                                
 ezen belül:  
− Dologi kiadások elıirányzatát                                                  226 eFt 
− Személyi juttatások elıirányzatát                                            727  eFt 
− Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                          177 eFt  
2.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
        Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát                      megemeli  1125 eFt-tal 
        (Támogató szolgáltatás TSZ-037/0-2008) 
és ezzel egyidejőleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások elıirányzatát          megemeli 1125  eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

3.) 
 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán 
belül 
 Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát 
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 (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)     
   megemeli:         4.756 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra   
               – 853355 szakfeladat (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
               elıirányzatát megemeli:         4.756 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
460/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A) 
- 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
        elıirányzatát                                                                                   megemeli:       95 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 9-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási 
       elıirányzatát                                                                                  csökkenti: „-„   95 eFt-tal 
B) 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, Támogatás értékő kiad. Mőködési célra  
               Kisebbségi Önk. részére állami tám.ei. biztosítása  
               +városi rendezvények ei. bizt. + nemzetközi kapcsolatok  
                ei.bizt., egyéb tám. ei. bizt. -  kiadási elıirányzatát              csökkenti: „-„  95 eFt-tal  
és ezzel egyidejőleg                                                
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, bevételi elıirányzatán belül:  
                  Támogatás értékő bevétel mőködési célra elıirányzatát               csökkenti:   „-„ 95 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nem 
volt megfelelı az önkormányzat által nyújtott közösségi ház bérleti díj nélkül, ma bért és 
rezsit fizet, nem tudja, hogy ez mennyivel olcsóbb. 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetıje a 11-es számú 
átcsoportosítás ismertetésével folytatta a bejelentést. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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461/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat 
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 
    feladatalapú támogatása bevételi elıirányzatát                                   megemeli   447 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
    Támogatásértékő kiadások Mőködési célra kiadási elıirányzatát     447 e Ft-tal 
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám., 
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/ 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
462/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
    - Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát    megemeli 57 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejőleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                      megemeli 57 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
    Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát   megemeli  191  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejőleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                  megemeli   191  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát     megemeli   199   eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
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     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                         199 eFt-tal  
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
463/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat 
    Lakossági közmőfejlesztési támogatása bevételi elıirányzatát           megemeli 390 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közmőfejlesztési tám. kiadási elıirányzatát                                        390 e Ft-tal 
2.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
     Önkormányzatok költségvetési támogatása 

 Központosított elıirányzat 
 Könyvtári és Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, 
múzeumok szakmai támogatása;  
Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatása elıirányzatát          megemeli    140 e Ft-tal 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
  - Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                                     140 e Ft-tal 
     /Közmővelıdési Érdekeltségnövelı támogatás/ 
3.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás 
elıirányzatának biztosítása) 
    bevételi elıirányzatát                          megemeli 91 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra 
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében  
  (Helyi közösségi közlekedés normatív tám. elıirányzatának biztosítása)                91 eFt-tal 
4. A.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzatát       megemeli             1.402 e Ft-tal 
    (Alapfokú mővészet oktatás támogatása) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2.B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül 
    (Alapfokú mővészet oktatás támogatása) 
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    - Dologi kiadások elıirányzatát               1.402 e Ft-tal 
B.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzatát            megemeli             824 e Ft-tal 
    (Kieg.tám. nemzetiségi nevelési, oktatási faladatokhoz.  
     Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatás.) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2.B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
kiadási elıirányzatán belül (Kieg.tám. nemzetiségi nevelési,  
oktatási faladatokhoz. Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatás.) 
- Dologi kiadások elıirányzatát                    824 e Ft-tal 
5.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzatát                megemeli:  1116 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2009. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítási, szervezési költségekhez / 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási elıirányzatán belül  
- Személyi juttatások elıirányzatát 845 e Ft-tal 
- Munkaadói járulékok elıirányzatát 271 e Ft-tal 
6.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzatát          megemeli:  7462 eFt-tal 
    -képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá  
     óvodai fejlesztés program szerkesztésének támogatása  
     tagintézményenként,      4909 eFt 
    -az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó 
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként       2553 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül: 
      - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként elıirányzatát  
 - dologi kiadások elıirányzatát 1096 e Ft-tal 

o Kálvin u. óvoda  329 eFt 
o Kinizsi u. óvoda 356 eFt 
o Mátyás K. u. óvoda 411 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként elıirányzatát 760 e Ft-tal 
 - személyi juttatások elıirányzatát   576 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát   184 eFt 

o Kálvin u. óvoda       228 eFt (Szjut:173,Maj:55) 
o Kinizsi u. óvoda      247 eFt  (Szjut:187,Maj:60) 
o Mátyás K. u. óvoda 285 eFt  (Szjut:216,Maj:69) 

2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. kiadási elıirányzatán belül: 
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként elıirányzatát  
          - dologi kiadások elıirányzatát  3100 e Ft-tal 
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o Bélmegyer tagintézmény  271 eFt 
o Petıfi u. tagintézmény 1328 eFt 
o Luther u. tagintézmény 1501 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként elıirányzatát 1793 e Ft-tal 
 - személyi juttatások elıirányzatát   1358 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát     435 eFt 

o Bélmegyer tagint.  156 eFt (Szjut:118,Maj:38) 
o Petıfi u. tagint. 769 eFt (Szjut:582,Maj:187) 
o Luther u. tagint. 868 eFt (Szjut:658,Maj:210)               

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási elıirányzatán belül  
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként 713 e Ft-tal 
  - dologi kiadások elıirányzatát        515 eFt   
               - személyi juttatások elıirányzatát            150 eFt 
               - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát  48 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/3. Intézményi átcsoportosítások (gimnázium, közszolgáltató intézmény) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztéseket, határozati javaslatokat, melyek elfogadását a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
464/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításáról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 

- államháztartáson kívüli, mőködési célú átvett pénzeszköz elıirányzatát  
- (non-profit) szervtıl) megemeli 703 eFt 
- mőködési célú, támogatás pénzeszköz átvételi elıirányzatát  
- (helyi önkormányzati szervtıl) megemeli 57 eFt 
- intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 5.974 eFt  

Ezzel egyidejőleg megemelni: 
- személyi kiadások elıirányzatát 944 eFt 
- járulékok elıirányzatát 227 eFt 
- dologi kiadások elıirányzatát 4.302 eFt 
- felhalmozási kiadások elıirányzatát 476 eFt 
- felújítási kiadások elıirányzatát 785 eFt 

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor gimnázium igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
465/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 1 cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül:       
- Dologi kiadási elıirányzatát                                                 csökkenti   4.410 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- Felhalmozási (ingatlanok felújítása) kiadási elıirányzatát   megemeli  4.410 eFt-tal. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/4. A Városi Közszolgáltató Intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a 2008. évi CV. törvény végrehajtásából fakadó 
feladatok végrehajtása alapján már elfogadta a képviselı-testület az önkormányzati 
intézmények egységes szerkezető Alapító Okiratát. Jelezve lett, hogy van egy plusz 
jogszabályi kötelezettség, aminek a határideje szeptember 30., az összes intézmény SZMSZ-ét 
felül kellett vizsgálni. Az oktatási intézményeknél már az elmúlt ülésen ez megtörtént.  Most 
került elıterjesztésre a testület elé a többi intézményi SZMSZ. Az államháztartás mőködési 
rendjérıl  szóló 217/1998. Korm. rendelet meghatározza, hogy minek kell egy SZMSZ-ben 
benne lennie, ezen jogszabálynak 145/A szakaszában szerepel az, hogy az ellenırzési 
nyomvonalnak és  a FEUVE-nek is meg kell lennie. A szabályzatok az SZMSZ mellékletét 
kell, hogy képezzék. A FEUEVE szabályzatok az idı rövidségére való tekintettel, teljes 
mértékben nem kerültek felülvizsgálatra, ennek elvégzésére az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslattal fog élni. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette,  
annak okán, hogy még hiányoznak rendelkezések, amelyeket nem lehetett keresztül vezetni, 
bizottsága javasolta, hogy a novemberi testületi ülésre kerüljön elıterjesztésre a még hiányzó 
rész. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
közszolgáltató intézmény SZMSZ-ét megtárgyalta bizottsága, azt jóváhagyásra ajánlották az 
Ügyrendi, Jogi Bizottság javaslatai alapján. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatait 
szavazásra bocsátotta. 
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
466/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri érintett önkormányzati 
intézményeit, hogy a novemberi testületi ülésre terjesszék elı SZMSZ-ük mellékleteként 
FEUVE szabályzatukat. 
Felelıs: érintett intézményvezetık 
Határidı: 2009. novemberi testületi ülés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
467/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Fekete József igazgató 
Határidı: 2009. október 1. 
 
(Az SZMSZ a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
V/5. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ SZMSZ módosításának jóváhagyása 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette,  
hogy bizottsága támogatta a határozati javaslat elfogadását, az a rendszer, ami felépítésre 
került, a jogszabályoknak megfelel. A létszámadatok rendelkezésre állnak. A kulturális 
központnál is kérik a FEUVE szabályzat benyújtását november hónapban. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
468/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné igazgató 
Határidı: 2009. október 1. 
 
(Az SZMSZ a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
V/6. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének jóváhagyása 
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke eredeti 
elıterjesztésként kezelve az intézmény SZMSZ-ét elfogadásra ajánlották. A FEUVE 
szabályzat benyújtását novemberre itt is kérik. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta az SZMSZ elfogadását. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy átnézte 
az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t. Az 1/B mellékletnél –intézményvezetı munkaköri 
leírása- talált pontatlanságokat, kérte, hogy az kerüljön szinkronba a 18/2008.(V.26.) MÖK 
rendelet 6.§ és 7.§-ával.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy ez az anyag nincs a képviselık elıtt, errıl 
nem tudnak most véleményt alkotni. Legyen levéve napirendrıl az SZMSZ jóváhagyása. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı felhívta a figyelmet, hogy az intézmények SZMSZ-eit szeptember 30-
ig el kellene fogadni. 
 
 
Kovács Edina  a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója emlékeztetett arra, 
hogy a munkaköri leírását a testület pár hónappal ezelıtt elfogadta, akkor ilyen észrevétel 
nem érkezett. Saját maga sem vette észre a pontatlanságot. Kérte, hogy a testület fogadja el 
intézménye SZMSZ-ét, és novemberre a  FEUVE-vel együtt benyújtja a 2. sz. mellékletet 
átdolgozva.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
469/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja azzal, hogy az SZMSZ 2. sz. melléklete -az intézményvezetı munkaköri leírása- 
módosítása után kerüljön elıterjesztésre a novemberi testületi ülésre. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: 2009. október 1.,  
               ill. novemberi testületi ülés 
 
(Az SZMSZ a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
V/7.  A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat házirendjének jóváhagyása 
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottságának egy észrevétele volt az elıterjesztéshez, azóta az átvezetésre került, elfogadásra 
ajánlja a házirendet. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
470/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat házirendjét jóváhagyja.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: 2009. október 1. 
 
(A házirend a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
V/8. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításának jóváhagyása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az elıterjesztést, az SZMSZ-t a kiegészítésben leírtak 
szerint kérte elfogadni. A hivatal is elkészíti FEUVE szabályzatát novemberre. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és  Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
hogy bizottsága annyi módosítással élt, hogy az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje egyezzen 
meg a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével, kivéve a hétfıi napot, amikor az 
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje az eddigiekkel megegyezıen 17 óráig tartson. A 
kiegészítést, módosítást, eredeti elıterjesztésként kezelve, javasolta a hivatal SZMSZ-ét 
elfogadásra. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármesteri hivatal esetében is 
a Szociális, Egészségügyi feladatokból adódó önkormányzati döntések elıkészítésével 
összefüggı kötelezettség címszó alatt a 7) pont nem egyezik meg a 18/2008.(V.26.) MÖK 
rendeletben foglaltakkal, mivel a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményi 
beutalást, áthelyezést, a szociális intézményi személyi térítési díjak megállapítását a Városi 
Humánsegítı Szociális Szolgálat végzi. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester eredeti elıterjesztésként kérte kezelni, hogy a Szociális, 
Egészségügyi feladatokból adódó önkormányzati döntések elıkészítésével összefüggı 
kötelezettség címszó alatt a 7) pont kihúzásra kerül, és a számozás értelemszerően változik. 
Az SZMSZ elfogadását szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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471/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2009. október 1. 
 
(AZ SZMSZ a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete.) 
 
 
V/9. Hosszú-tó rehabilitációs munkálataihoz fedezet biztosítás 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Hosszú-tó rehabilitációjára beadott 
pályázat nyertes lett, de nem 100%, hanem 65%-os támogatást biztosítottak, és az 
önkormányzatnak kell továbbra is az ÁFA-t biztosítani. Ez annyit jelent, hogy 54.988 eFt-os 
bekerülési költségbıl 28.593 eFt támogatást kap a beruházás és a saját, önerı részként 26.395 
eFt-ot kell biztosítani. A költségvetésben 10 millió Ft szerepel erre a célra, tehát további 
16.395 eFt-ot kell hozzátenni, ha a beruházást meg akarja a testület valósítani. Ismertette az 
írásos elıterjesztést az átcsoportosításról, ami azért szükséges, mert közbeszerzésre meg van 
hirdetve a munka végzése, eredményt hirdetni csak akkor lehet, ha a fedezet rendelkezésre áll. 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozati javaslatot. Személy szerint is 
támogatja a terület rendbehozatalát. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı is fontosnak tartotta a terület rendezését, a bejövı utak 
megjelenítése minden településnél eldönti az idelátogatók városról alkotott véleményét. A 
város számára a csapadékvíz-elvezetés a fontos kérdés, a mostani lehetıséget ki kell 
használni. 
 
 
Csávás István képviselı is támogatta az elképzelést, Sarkadon is remek pihenıhely lett 
kialakítva hasonló területen. Visszautasítani nem szabad ezt a lehetıséget. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a csapadékvíz-elvezetést emelte ki, mint a legfontosabb funkcióját 
a halastónak, nem a szórakozás a fı cél. A tavat ki kell takarítani, mert egyre inkább benövi a 
nád. Támogatja a pályázatot. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı is azt emelte ki, hogy a tó csapadékvíz-elvezetı. A Közbeszerzési, 
Bíráló Bizottság is támogatta a pályázatot. A környezet rendbetételével javulni fog az ott 
lakók közérzete, a városba bejövık is rendezett részt láthatnak majd. 
 
 
Barna Márton képviselı az állagmegtartásra hívta fel a figyelmet. Pl. Újkígyóson is a tó körül 
kialakított terület már el van hanyagolva. A fenntartás is elég komoly feladat lesz. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
472/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A.) 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
        Felhalmozási kiadások,  
        A Kálmán fürdı területén 600-800 m2 közötti fedett épület  
         létesítéséhez fedezet biztosítás  
         (három medence, és kiszolgáló létesítmény) elıirányzatát     csökkenti:   „-„20000 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg  
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások: 
   Általános tartalék állomány elıirányzatát                                     megemeli:        20000 eFt-tal        
B.) 
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások: 
   Általános tartalék állomány elıirányzatát                                     csökkenti:   „-„ 16395 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg         
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások,  
   Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges  
   kivitelezési és mőszaki ellenırzési munkálatok 
   /pályázati önerı fedezetére/ elıirányzatát                                      megemeli:     16395 eFt-tal                       
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/10. Közbeszerzési lebonyolítási feladatok -Hosszú-tó rehabilitációs munkálatai  
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztést, miszerint az általános tartalék terhére szükséges lenne még 550 eFt a Hosszú-tó 
tájrendezési munkálataival kapcsolatosan biztosítani, a közbeszerzési lebonyolítási feladatok 
végrehajtásához. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy Dr. Varga Imre ügyvéd lett megbízva, és 
bruttó 550 eFt-ért vállalja a közbeszerzési feladatok elvégzését. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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473/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, 
        Általános tartalék állomány elıirányzatát                                   csökkenti:   „-„550 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg        
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
      Felhalmozási kiadások,  
      Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges  
      kivitelezési és mőszaki ellenırzési munkálatok, 
      Közbeszerzési lebonyolítási feladatok elıirányzatát                      megemeli:       550 eFt-tal                 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/11. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 1 fı évközi létszámleépítés végrehajtása 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje elmondta, hogy a 
Képviselı-testület a 2009. évi költségvetésében a kulturális központnál 1 fı évközi 
létszámleépítést rendel el. Az elıterjesztés mellékleteként szerepel az intézmény levele az 
álláshely megszüntetésérıl. Ennek megfelelıen lett elıterjesztve a határozati javaslat, melyet 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatott. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
474/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központnál az intézmény engedélyezett dolgozói állományi létszámát (álláshely szám) 2009. 
szeptember 1-tıl 1 fıvel csökkenti a Képviselı-testület a 2009. évi költségvetésrıl szóló 
2/2009.(II.24.) sz. MÖK rendelet 5. §-a alapján és az OPSKK 3032-8/2009. iktatószámú 
jelentése figyelembe vételével.  
Felelıs: Onody Gyuláné az OPSKK igazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/12. Pályázati önerık megtárgyalása  
 
- Városi Örökség pályázat önerı módosítás  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a pályázat bekerülési összköltsége 
95.271.924,-Ft. Megpályázható maximális támogatás 85.744.731,-Ft, az önkormányzatnak 
9.527.193,-Ft önerıt kellene biztosítania. A határozati javaslat elfogadását kérte 9.600 eFt 
önerı meghatározásával. 
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Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási csoportjának vezetıje tájékoztatásként 
elıadta, hogy a Kossuth tér járda és útburkolat cseréjét, térburkolását, zöld övezetek 
kialakítását, parkosítását, a Fı utca térburkolását, a könyvtár homlokzatának felújítását, 
nyílászáró cseréjét, valamint a mővelıdési ház nyílászáró cseréjét, továbbá a fejlesztési 
helyszínek kiviteli tervének elkészítését, mőszaki ellenırzését és az egyéb költségeket 
tartalmazza a pályázat. A júliusi rendkívüli testületi ülésen a pályázat önereje 8 millióFt 
értékben már elfogadásra került, ezt kellene kiegészíteni 1.600 eFt-al, a mai végleges költség 
szerint. A 2009-2010-es költségvetés terhére kellene megszavazni az összeget, mivel a 
pályázat ebben az évben kerül benyújtásra. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
475/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-5.1.2.B 
pályázati kiíráson részt kíván venni „A városkép javítása a lakosság identitástudatának 
növelése érdekében Mezıberényben” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 9.600 e.,-
Ft-ot – a 2009.-2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja. Ezzel egyidejőleg 
hatályon kívül helyezi a 362/2009./VII.13./sz. határozatát. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, hogy a városban többen hangoztatták, minek ilyen 
beruházásokba fogni a nehéz körülmények között Az a véleménye, hogy pályázni akkor kell 
valamire, amikor azt a pályázatot kiírják, és lehetıleg olyan pályázatokon részt venni, ahol a 
saját erı a nullához konvergál, és ez többé-kevésbé abba a kategóriába tartozik. 
  
 
- Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítéses pályázatának önerı meghatározása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a Városháza akadálymentesítésének 
megvalósítása beindításra került. 35 millió Ft a becsült bekerülési költség, 30 millió Ft-ot 
kellene pályázati úton elnyerni, 5 millió Ft saját erı biztosításával. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı javasolta támogatni a pályázat beadását, a testület már egyszer az 
esélyegyenlıségi program keretei között elfogadta, hogy Mezıberényben akadálymentesítés 
történjen ahol csak mód, és lehetıség van rá.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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476/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-4.3.1-09 
pályázati kiíráson részt kíván venni „A mezıberényi Polgármesteri Hivatal komplex 
akadálymentesítése” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 5.000.000,-Ft-ot – a 2009.-
2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
- LEKI (2 db)pályázatok önerı módosítása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elıvezette, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által hirdetett pályázaton a Kálmán fürdı területén 120 m2-es új nyári öltözı építését, 
valamint a Sportpályán lévı öltözı felújítását is kedvezıen bírálták el. A pályázat 
benyújtásakor a tervezıi költségbecslés alapján az épület bekerülési költsége nettó 
16.088.779,- Ft-ból valósulhatott volna meg, viszont a lefolytatott egyszerő közbeszerzési 
eljárás során kiderült, hogy a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás (nettó 20.024.954,-Ft) 
is meghaladja ezen összeget. A különbség nettó 3.936.175,- Ft, azaz bruttó 4.920.219,- Ft. A 
sportpályán lévı öltözı épületének felújításakor a tervezı által kalkulált összeg nettó 
16.320.845,- Ft, a lefolytatott egyszerő közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatás összege nettó 20.721.767,-, vagyis a különbség nettó 4.400.922,- Ft , azaz 
5.501.152,- Ft. Tehát 10.421.371 Ft szükséges ahhoz, hogy a beruházási költségek 
megvalósuljanak. Javasolta a határozati javaslat elfogadását, mind a két beruházást meg 
kellene valósítani, a pályázat ki van hirdetve, megküldték szerzıdés aláírása végett. 
 
 
Harmati László alpolgármester javasolta támogatni a beruházások megvalósításához a 
hiányzó összeg biztosítását.  
 
 
Lestyán Ádám képviselı a Közbeszerzési, Bíráló Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
javasolta elfogadásra a képviselı-testület felé a 10.421.371 Ft biztosítását, mert egyébként 
nem tudnak nyertest hirdetni.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
477/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázati önerejét 
kiegészíti, melynek fedezetét, 10.421.371,- Ft-ot (Kálmán fürdı területén új nyári öltözı 
építése 4.920.219,-, Sportpályán lévı öltözı felújítása 5.501.152,-) a 2009. évi költségvetése 
általános tartaléka elıirányzata  terhére biztosítja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
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V/13. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy október 23-án 10 órakor megemlékezés 
lesz tartva a köztemetıben. Erdıs Norbert országgyőlési képviselı tart ünnepi beszédet. A 
köztemetıben ezen a napon kerül felavatásra a Frey Ádám emlékére készített kopjafa is. A 
Mezıberényi Szlovákok Szervezete október 10-én amatır mővészeti és nemzetiségi fesztivált 
tart. A II. Kerületi Evangélikus Egyházközség október 11-én 10 órakor a templomban 
tartandó Ökomenikus Istentiszteletre hívja az állampolgárokat. 
Ismertette, hogy a képviselı-testület következı soros ülésére 2009. október 26-án kerül sor. 
Napirendje: 1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése, elıadója Czirbuly Zoltánné adóügyi 
fıtanácsos. 2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata, melynek 
elıadói: Szekeres Józsefné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czirbuly 
Zoltánné adóügyi fıtanácsos.  
Tájékoztatásként elmondta, hogy a lakbéreknél is az egyéb díjaknál, az elképzelések szerint, 
maximálisan az inflációmértékő emelés jöhet számba, az önkormányzati adók megállapítása 
tekintetében pedig nem kíván az önkormányzat semmiféle adóemeléssel élni.  
A mezıberényi állampolgárok egy része így is elég nehéz körülmények között van, nap mint 
nap szembesülni lehet azzal, hogy pl. áramszolgáltatásnál mennyi hátralékos van. Legalább 
300 ingatlantulajdonost fenyegeti annak a veszélye, hogy az áramot ki fogják kötni. A Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. felügyelı bizottság ülésén a vízzel kapcsolatban is felvetette a 
problémát. Jó lenne, ha az önkormányzatnak alapítványban egy összeghez hozzá lehetne 
járulni, lehetıség lenne arra, hogy azt az összeget, ami az alapítványba kerül, saját keretek 
között szét lehetne osztani azok között, akik valóban rászorulnának.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy van egy alapítvány, amely ez 
irányba felhasználható lenne, ez a Valentinyi Károly által alapított Mezıberény Környezetéért 
Alapítvány. Vállalta, hogy az alapítót megkeresi ez ügyben. Tudomása szerint november 1-
tıl, Kormányrendelet szerint nem lehet senkit kilakoltatni, sem áramot levágni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, befejezettnek 
nyilvánította a testületi ülést. A képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
 
             Kovács Lászlóné                                                             Litvai György   
                 képviselı                                                                          képviselı 
               jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı    
 


