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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. október 26-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, Fekete József, Halász 
Ferenc, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, Lestyán Ádám, 
Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton képviselık. 

                        
Távolmaradt képviselık: Hoffmann Dániel, Szilágyi Tibor (távolmaradás okát bejelentették) 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, meghívottak, a 

hivatal osztályvezetıje, csoportvezetık, intézményvezetık, 
érdeklıdık.  

 
 
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 15 fı. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.  
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Babinszki Szilárd és Barna Márton képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
492/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Napirend elıtt:   
        - Választási bizottság beszámolója munkájáról, új képviselı eskütétele 
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. Tudomásulvételt igénylı beszámolók a 60/2009./II.23./sz., 296/2009./VI.29./sz., 

297/2009./VI.29./sz., 298/2009./VI.29./sz., 353/2009./VII.13./sz., 
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365/2009./VII.13./sz., 394/2009./VIII.31./sz., 395/2009./VIII.31./sz., 
396/2009./VIII.31./sz., 397/2009./VIII.31./sz., 411/2009./VIII.31./sz., 
440/2009./IX.28./sz., 441/2009./IX.28./sz., 442/2009./IX.28./sz., 
448/2009./IX.28./sz., 449/2009./IX.28./sz., 467/2009./IX.28./sz., 
468/2009./IX.28./sz., 470/2009./IX.28./sz., 471/2009./IX.28./sz., 
474/2009./IX.28./sz., 478/2009./IX.28./sz., 481/2009./IX.28./sz., 
482/2009./IX.28./sz., 483/2009./IX.28./sz., 484/2009./IX.28./sz., 
485/2009./IX.28./sz., 318/2009./VI.29./sz., 375/2009./VIII.04./sz., 
479/2009./IX.28./sz., 486/2009./IX.28./sz., 228/2009./V.26./sz., 
324/2009./VI.29./sz., 333/2009./VI.29./sz., 354/2009./VII.13./sz., 
384/2009./VIII.31./sz., 431/2009./VIII.31./sz., 480/2009./IX.28./sz., határozatok 
végrehajtásáról. 

      II/2. 2010. évi városi nagy rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.) 
      II/3.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
      II/4. A XIII. Berényi Napok végleges elszámolása (319/2009./VI.29./sz.hat.) 
III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
        - 2010. évi kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabása 
        - az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet módosítása 
        - a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló rendelet módosítása 
        - az önkormányzati lakások lakbérérıl és a lakbértámogatásról szóló rendelet módosítása 
        - a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl         

szóló rendelet módosítása 
         - 2010. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítási díj 
V. Bejelentések 
     V/1. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
     V/2. MÖK támogatás lemondása (ÖTE) 
     V/3. Az OPSKK-nál 1 fı évközi létszámcsökkentés 2009. évi pénzügyi rendezése. 
            474/2009.(IX.28./sz. hat.) 
     V/4. Átcsoportosítás  
     V/5. Intézményi átcsoportosítások 
     V/6. A Városi Ifjúsági Fúvószenekar vezetıjének kérelme 
     V/7.Az általános iskola kérelme pályázaton való részvételhez a pedagógusok 

továbbképzésével kapcsolatban 
     V/8. Lakóház helyi védelem alá helyezése (Mb. Puskin u. 45. sz.) 
     V/9. A Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Iskolagyümölcs-programban 

való részvétele 
      V/10. Mezıberény, Széchenyi u. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlan beázása 
      V/11. A Mezıberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete pályázati 

elszámolása 
               V/12. Egyéb 

Tájékoztató anyag képviselıknek – Szabó Gábor  (Mb. Gyóni G. u. 14.)  „vélemény” tárgyú 
levele  
VI. Zárt ülés 
     VI/1. Átmeneti segély iránti fellebbezés (Nagy Károly István) 
     VI/2. Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévı tartozásokon belül az elévült és 

behajthatatlan követelésekrıl (432/2009./VIII.31./sz.hat.) 
     VI/3. Mentıállomás építéséhez ingatlan kiválasztása 
     VI/4. Helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosításának feltétele 
     VI/5. Hosszú-tó pályázata  
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     VI/6. Civil szervezetek háza (szóbeli) 
     VI/7. Közösségi tér pályázat (Közösségi közlekedés fejlesztése) 
     VI/8. Egyéb 
 
 
Napirend elıtt:   
        - Választási bizottság beszámolója munkájáról, új képviselı eskütétele 
 
 
Dr. Kugler József  a helyi választási bizottság elnöke ismertette, hogy 2009. június 29-én 
Balta Ádámné képviselı halála miatt, a helyi önkormányzati képviselı-testületben a 2. számú 
választó körzetet megilletı képviselıi mandátum betöltetlen maradt. A helyi választási 
bizottság ezért a törvényi elıírásoknak megfelelıen, illetve a törvényes elıírásokhoz 
kapcsolódó határidı betartásával, 2009. október 11-ére idıközi választást írt ki, amelyre 
mindössze két jelölt jelentkezett. Idırendi sorrendben Hajdú Ernıné, majd pedig Cservenák  
Pál Miklós regisztráltatta magát a megfelelı számú ajánlószelvény összegyőjtésével. A 2009. 
október 11-én megtartott választásokon a 2. sz. választókerületben 893 választópolgárt írtak 
össze. A 893 választópolgárból 138-an éltek szavazati jogukkal, ez 15,5 %-os részvételi 
aránynak felel meg. A 138 szavazatból 5 szavazat érvénytelen volt, így az érvényes 
szavazatok száma 133. A 133 érvényes szavazatból Cservenák Pál Miklós 70-et kapott, az 
összes érvényes szavazatnak az 52,6%-át, míg Hajdú Ernıné 63 szavazatot kapott, az összes 
érvényes szavaztatok 47,4 %-át. Mindkét jelölt függetlenként indult, ami azt jelenti, hogy párt 
vagy civil támogatást nem vállaltak fel. Mivel az önkormányzati választási törvény választási 
részvételi arányt, választási küszöböt nem ír elı, így az a képviselıjelölt szerzi meg a 
képviselıséget, aki a legtöbb szavazatot kapja. A helyi választási bizottsághoz választási 
kifogás nem érkezett, így a választás eredménye jogerıvé vált, és Cservenák Pál Miklós 
töltheti be a képviselıi helyet, aki a polgármesteri teendıi mellett vállalja az önkormányzati 
képviselı-testületben a 2. számú választókerület képviseletét. 2006. ıszén polgármesteri 
esküjét már letette, most a többé-kevésbé hasonló tartalmú képviselıi eskü letételére kerül 
sor.  
 
Felkérte a jelöltet a képviselıi esküje letételére, a jelenlévıket megkérte, hogy állva 
hallgassák azt meg.  
 
 
Cservenák Pál Miklós jelölt elmondta a Dr. Kugler József helyi választási bizottság elnöke 
által ismertetett eskü szövegét. 
 
„Én ……..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; 
önkormányzati képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Mezıberény fejlıdésének 
elımozdítására és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
(Isten engem úgy segéljen!)” 
 
 
Dr. Kugler József a helyi választási bizottság elnöke felkérte az esküt tett képviselıt a 
megbízólevél aláírására. Cservenák Pál Miklós tisztségéhez gratulált, a helyi választási 
bizottság nevében  eredményes munkát kívánt  
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Cservenák Pál Miklós polgármester elıadta, hogy amikor jelentkezett erre a feladatra, egy 
dolog lebegett a szeme elıtt, nevezetesen az, amit az esküben is fogadott, hogy Mezıberény 
város javát miként tudja szolgálni. A polgármester a mindenkori testületnek a tagja, attól 
függetlenül, hogy egyéni választókerületben indult-e vagy nem, nyertes lett-e vagy nem. 
Vállalta a megmérettetést azért, mert úgy gondolta, valamit tenni is kellene annak érdekében  
-országos szintéren sokan hangoztatják-, hogy valamilyen formában a közigazgatás olcsóbb 
legyen, akár a kisebb parlament, akár a kisebb önkormányzati testületek árán is. Itt volt az 
alkalom, hogy amennyiben elindul és nyer a választáson, akkor ezt a maga módján 
megvalósítsa. Eggyel csökkent a városi képviselı-testület létszáma. Kihangsúlyozta, hogy 
ezért több pénzt nem kap a polgármesteri javadalmazásához, tehát egy képviselıi tiszteletdíj 
és járulékai megfizetése alól a város mentesül, ez a következı választásig 1,2 millióFt körüli 
megtakarítást jelent. 
 
 
I. napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
           I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzıt, ismertesse az I/1. napirendet.  
 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2009. szeptember 28-i zárt, valamint 2009. október 12-i 
rendkívüli nyílt testületi ülésen meghozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
493/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. szeptember 28-i zárt, valamint 
október 12-i rendkívüli nyílt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a két ülés között történt fontosabb események írásos 
anyagát ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében. 
Kiegészítésként elıadta, hogy  
- október 22-én Békésen ünnepi megemlékezésre került sor, amelyen Harmati László 
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alpolgármester képviselte az önkormányzatot. 
- október 23-án délután az Orlai Petrics Soma festmények kiállítása megnyitója történt meg 

Dr. Keserő Katalin közremőködésével. Irodalmi kávéház címen Tomanek Gábor és barátai 
léptek fel. 

- október 25-én a Mezıberényi Nyugdíjas Klub 25 éves évfordulóját ünnepelték, üdvözölte 
Borgula Györgyné vezetıt is, aki nélkül ez a klub nem mőködött volna. 

- október 25-én nemzetközi konferencia volt a városban. Az Európai Mazsorett Szövetség 
tartotta itt a közgyőlését hét ország részvételével. Ez köszönhetı annak, hogy a mazsorettek 
szép eredményeket értek el az Európai Bajnokságon.  

- a Munkaügyi Bíróságon az önkormányzatot érintıen  egy másik per is lezárásra került. Az 
ügyvéd tájékoztatást adott arról, hogy a Békés Megyei Fıügyészség által tett feljelentés –
Onodyné kinevezése – esetében a Munkaügyi Bíróság megállapította illetékesség hiányát, 
nevezetesen azt, hogy az ügyészségnek nincs jogképessége, és az ügyet így áttette a megyei 
bíróságra. A per határozata nem érkezett még meg az önkormányzathoz.  

Több képviselı jelezte írásban, hogy észrevétele van a két ülés között történt fontosabb 
eseményekhez, megadja a szót a hozzászólásokhoz. 
 
 
Barna Márton képviselı azt szeretné tudni, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt. a  tıke 
növeléssel, alapszabály módosítással védte-e magát, hogy idegen kézbe ne kerüljön a 
tulajdon? Mezıberény vásárolt-e a részvényekbıl, és ha igen, mennyiért? 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a képviselı-testület nem szavazta meg, hogy 
részvények vásárlása történjen, sıt felhatalmazták, hogy az irányba próbáljon döntést hozatni, 
hogy ne kerüljön sor tıkeemelésre. A Vízmővek zártkörő részvénytársaság, csak a 
részvényesek vásárolhattak. A privatizáció iránti veszély mindenhol megvan, de ez a mostani 
döntést nem érinti. A megye azt szeretné, hogy a víz, mint a legnagyobb magyar kincs, ne 
kerüljön a gáz, áram stb. szolgáltatás sorsára, ne kerüljön idegen kézbe. 
Csávás István képviselı  
- tájékoztatást kért a hivatal akadálymentesítése pályázatról, és a három támogató javaslatról. 
  Válasz: a szeghalmi OPTI-PLAN Kft-vel lett megkötve a szerzıdés, ık tették a legjobb 

ajánlatot, ezen kívül a Fajzi Építészeti Stúdió Békéscsabáról, valamint a békéscsabai 
Struktúra Bau Kft. tett ajánlatot.  

- kérdése: az ÉGÁZ, DÉGÁZ helyett melyik szolgáltató biztosítja az energiát? 
  Válasz: az EMFESZ (Elsı Magyar Földgáz és Energia Kereskedelmi és Szolgáltató) Kft-vel 

kötötte meg a megyei önkormányzat a szerzıdést. 43 település érdekében történt az 
egyesülés. Megfelelı kondíció mellett sikerült árakat kiharcolni.  

- kérdése: az Innosystem Kft. melyik településrıl való, melyik képviselıjével történt 
tárgyalás? 

   Válasz: szentendrei és pesti tulajdonosi körhöz tartozik a kft., területi képviselıjük van 
Békéscsabán, Papp Gábor, vele történt a tárgyalás a csapadékvíz-elvezetı csatornák építése 
érdekében. 

- kérdése: ha netán az aradi vízbázisból kapja a település a vizet, akkor az ivóvízprogram 
hatályát veszti? 

  Válasz: az ivóvízminıség programban a város szeretne benne maradni, mert ha nem valósul 
meg az aradi vízbázisról való vízvétel lehetısége, akkor gondok lennének. Az ötvözésen 
folyik az egyeztetés. 

- kérdése: a Gyulai Bíróság 46 esetben helyt adott az önkormányzati tájékoztatás mikéntjének, 
melyik a 47-ik? 
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  Válasz: az ügyvéd olyan tájékoztatást adott, hogy a Tappe közremőködésével kapcsolatos a 
kérdés, de még nem ismeri a pontos témakört. Jelenleg még a határozatot nem kapta meg az 
önkormányzat. A késıbbiekben kerülhet eldöntésre, hogy a testület kíván-e fellebbezést 
benyújtani a költségmegoszlást illetıen. Személy szerint azon az állásponton lesz, hogy a 
költség tekintetében Tomka Mihály vállalja legalább arányosan, a válaszok tekintetében az 
összes költséget, beleértve az ügyvédi költséget is. 

- kérdése: a civil szervezetek milyen mértékben hajlandóak együttmőködni a civil szervezetek 
házának a létrehozásában? 

  Válasz: általában a civil szervezetek örömmel üdvözölték a lehetıséget. Van, akinek már 
megoldott a léte, vannak, akik nem igen látják a jövıt. 24.600 eFt összegő támogatást kíván 
nyújtani a LEADER ilyen célra. Zárt ülésen várható további döntés. 

 
 
Harmati László alpolgármester beszámolt arról, hogy a vízmő részvények eladásával, 
vásárlásával a megye elérte azt, hogy több mint 25% részesedése van a Vízmővek Zrt-nél. 
Egyáltalán nincs szó privatizációról. A Szlovák Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválon sajnos 
nem tudott részt venni. Néhány internetezı szerint ott „dızsölt”, ott reprezentált közpénzen és 
nem a tüntetésen volt Budapesten. Tudni kell, hogy október 10-én önkormányzati tüntetést 
szerveztek a jövı évi megszorítások ellen, és igen is részt vett rajta néhány „fideszes” 
társával, egy-két közalkalmazottal, nyugdíjassal. Saját pénzbıl mentek fel, úgy érezték ott a 
helyük, mert a jövı évi megszorítások olyan döntéseket tartalmaznak, amelyek igen csak 
nehézzé teszik az önkormányzat költségvetésének összeállítását, intézmények mőködését. A 
tüntetés napján már tudták, hogy a diákélelmezési normatívát nem csökkentik 1/3-ad részére, 
a két tannyelvő gimnáziumnak is marad a kiemelt normatívája. Remélhetıleg további 
engedmények is lesznek.   
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megerısítette, hogy valóban nagyon szép volt a szlovák 
kulturális amatır fesztivál. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı is kijelentette, hogy ı sem a szlovák napon „dorbézolt”, hanem a 
tüntetésen volt Budapesten. Az internet hozzászólók akkor állítsanak róla dolgokat, amikor 
meggyızıdnek arról, hogy igaz. A tüntetésen elmondták világosan, hogy már hány 
önkormányzat ment csıdbe, és ha ezt a költségvetést elfogadják, akkor még hány 
önkormányzat kerül csıdhelyzetbe. Arra hívná fel Mezıberény lakosságának figyelmét, hogy 
azért a település még mindig nyugodt lehet, mert van egy szilárd költségvetése a városnak. 
Talán ez a 19-20 év még sem volt olyan hiába való, még sem volt annyira rossz, mint ahogy 
többen próbálják beállítani. Nem vitatja az elızı képviselı-testületek munkáját, de kikéri az 
itteni és most dolgozó képviselık nevében a sok rágalmat és alaptalan vádaskodást, amit most 
el kell szenvedniük. Az idıközi választás esetében pedig azt gondolja, hogy ott nem választási 
kampány zajlott, hanem rágalomhadjárat, ugyanis Mezıberényt „megszórták” elfogadhatatlan 
minıségő, tartalmú, mocskos rágalmakat szóró szórólapokkal, plakátokkal. Vajon meddig tőri 
még Mezıberény lakossága, meddig tőri még ezt a fajta stílust, ezt a fajta, egész Mezıberény 
lakosságát lejárató dolgokat. Megkérdezné, hogy akkor kiépíti le Mezıberényben a kultúrát, 
kitıl kell félteni a kultúrát, mert azok az írások és képek, melyek megjelentek az interneten is, 
meg a plakátokon, azok nem a kultúrát terjesztik. És valóban félni Mezıberényben akkor, 
amikor ilyen dolgokat mernek kiakasztani, teleszórni az utcákat, a házak falát, óvodafalát, 
villanykarókat, olyan személyek is, akik önkormányzati intézménynek a dolgozói, akkor 
megkérdezi költıi kérdésként, kinek kell félni Mezıberényben? A továbbiakban a bírósági 
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döntéssel kapcsolatban fejtette ki álláspontját. Folyamatosan kérdésekkel ostromolták a 
testületet, elıször több mint 120 kérdés volt, ami igen csak akadályozta sok esetben az érdemi 
munkát, aztán érdekes módon ez a sok kérdés a bírósághoz már csak 47-re apadt. Azt is 
érdekesnek ítélte, hogy úgy tőnik, a 47 kérdés 1 híján teljes egészében megválaszolásra került. 
Így megkérdezi, hogy amikor a képviselı-testületet úgy állítják be, hogy ez egy törvénytelen, 
rosszindulatú, próbálja a lakosságot félrevezetni, illetve tisztességtelen, akkor talán azoknak, 
akik ezt állítják, nem kellene-e bocsánatot kérni a testülettıl? 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, hogy a beszámolónál az SZMSZ szabályai szerint 
vitának nincs helye, a napirend tárgyalását bezárta. Kérte beszámolójának tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
494/2009./X.26./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 a 60/2009./II.23./sz., 296/2009./VI.29./sz., 

297/2009./VI.29./sz., 298/2009./VI.29./sz., 353/2009./VII.13./sz., 365/2009./VII.13./sz., 
394/2009./VIII.31./sz,395/2009./VIII.31./sz,396/2009./VIII.31./sz, 397/2009./VIII.31./sz., 
411/2009./VIII.31./sz., 440/2009./IX.28./sz., 441/2009./IX.28./sz., 442/2009./IX.28./sz., 
448/2009./IX.28./sz., 449/2009./IX.28./sz., 467/2009./IX.28./sz., 468/2009./IX.28./sz., 
470/2009./IX.28./sz., 471/2009./IX.28./sz., 474/2009./IX.28./sz., 478/2009./IX.28./sz., 
481/2009./IX.28./sz., 482/2009./IX.28./sz., 483/2009./IX.28./sz., 484/2009./IX.28./sz., 
485/2009./IX.28./sz., 318/2009./VI.29./sz., 375/2009./VIII.04./sz., 479/2009./IX.28./sz., 
486/2009./IX.28./sz., 228/2009./V.26./sz., 324/2009./VI.29./sz., 333/2009./VI.29./sz., 
354/2009./VII.13./sz., 384/2009./VIII.31./sz., 431/2009./VIII.31./sz., 480/2009./IX.28./sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 38 db további intézkedést nem igénylı, lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását kérte, mivel észrevétel a képviselık 
részérıl nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



 8 

495/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 60/2009./II.23./sz., 
296/2009./VI.29./sz., 297/2009./VI.29./sz., 298/2009./VI.29./sz., 353/2009./VII.13./sz., 
365/2009./VII.13./sz., 394/2009./VIII.31./sz., 395/2009./VIII.31./sz., 396/2009./VIII.31./sz., 
397/2009./VIII.31./sz., 411/2009./VIII.31./sz., 440/2009./IX.28./sz., 441/2009./IX.28./sz., 
442/2009./IX.28./sz., 448/2009./IX.28./sz., 449/2009./IX.28./sz., 467/2009./IX.28./sz., 
468/2009./IX.28./sz., 470/2009./IX.28./sz., 471/2009./IX.28./sz., 474/2009./IX.28./sz., 
478/2009./IX.28./sz., 481/2009./IX.28./sz., 482/2009./IX.28./sz., 483/2009./IX.28./sz., 
484/2009./IX.28./sz., 485/2009./IX.28./sz., 318/2009./VI.29./sz., 375/2009./VIII.04./sz., 
479/2009./IX.28./sz., 486/2009./IX.28./sz., 228/2009./V.26./sz., 324/2009./VI.29./sz., 
333/2009./VI.29./sz., 354/2009./VII.13./sz., 384/2009./VIII.31./sz., 431/2009./VIII.31./sz., 
480/2009./IX.28./sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. 2010. évi városi nagy rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, bizottsága javaslatát. A korábbi évekhez hasonlóan állapították meg a város 
nagyrendezvényeit. A Berényi Napok rendezvényeit 3 napban (aug. 20-22-ig.) javasolják 
meghatározni, a munkaszüneti napokhoz igazodva. A következı évben a „berény” utónevő 
települések találkozóját Mezıberénynek kellene megrendezni, javasolják, hogy az ünnepség a 
Berényi Napok rendezvény sorozathoz legyen kapcsolva. Korábbi határozat értelmében ehhez 
pályázat is lett benyújtva, bele illene a rendezvénysorozatba. Amennyiben nem nyerne a 
pályázat vagy a testület másként dönt, akkor esetleg a májusi rendezvényhez lehetne a 
találkozót szervezni. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy az Oktatási 
és Kulturális Bizottság javaslatának csak az elsı részét támogatták elfogadásra, mivel azt, 
hogy anyagiakat miként lehet hozzárendelni a rendezvényeknek, a költségvetés tárgyalásánál 
lehet látni.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatával értett egyet, 
mert azt még nem lehet tudni, hogy a költségvetés milyen rendezvényt bír el, és attól is függ, 
hogy a benyújtott pályázat milyen eredménnyel fog zárulni. 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja megjegyezte, a bizottsága 
nem kért pénzt, abban kér állásfoglalást, hogy a Berényi Napok rendezvénysorozat hány 
napos legyen. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint sem követ el szabálytalanságot a testület, ha 
elfogadja az idıpontokat. A Berény utónevő települések találkozójának sem kell 
hivalkodónak lenni. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke véleménye szerint a 
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testület ráér a költségvetés ismeretében eldönteni, hogy hány napos legyen az augusztusi 
rendezvény. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hiába kerül meghatározásra a 3 nap, lehet, hogy 
egy napra sem lesz pénz. A képviselıket önmérsékletre intette, de mivel mind a két bizottság 
tartja magát álláspontjához, az SZMSZ értelmében a szakbizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen (Onody Gyuláné, Barna Márton, Csávás István, Litvai György, 
Halász Ferenc, Wagner Márton, Babinszki Szilárd) szavazat, és 8 nem (Harmati László, 
Lestyán Ádám, Cservenák Pál Miklós, Debreczeni Gábor, Szekeres Józsefné, Kovács 
Lászlóné, Fekete József, Koncsag Ferenc) szavazat értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
496/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem értett egyet az Oktatási és 
Kulturális Bizottság azon javaslatával, hogy a testület kimondja, hogy a Berényi Napok 
rendezvényei 2010-ben 3 nap idıtartamban kerüljön meghatározásra. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra azzal, hogy a 2010. évi költségvetés tárgyalásakor dönt a Berényi Napok 
rendezvényei idıtartamáról a testület. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Wagner Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
497/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2010-ben is a három nemzeti 
ünnephez (március 15., augusztus 20. és október 23.) és a május 1-jéhez kapcsolódó 
rendezvényeket tekinti „nagy rendezvényeknek”. A Képviselı-testület a 2010. évi 
költségvetés tárgyalásakor dönt a Berényi Napok rendezvényei idıtartamáról. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/3.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Megállapítható, hogy a pénz felhasználása idıarányosan jó. A legszorosabb a 
gyógyszertámogatás felhasználása, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra megkapott 
keretösszeg felhasználása. Amennyiben a jövı hónapban is ilyen mértékő lesz az igény, 
próbálnak átcsoportosítást kérni. A normatív lakásfenntartási támogatásnál felhívta a 
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figyelmet, hogy értesítést nem küld az önkormányzat, kérni kell azoknak, akiknek lejárt, de a 
rendelet feltételeinek megfelelnek. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a szociális kölcsön formájában nyújtott 
átmeneti segélynél már az egész évi keret túl lett lépve, átcsoportosításra lesz szükség. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
498/2009./X.26./sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
II/4. A XIII. Berényi Napok végleges elszámolása (319/2009./VI.29./sz.hat.) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést jelezte, hogy mostanra állt rendelkezésükre minden számla. Képviselı-testületi 
döntés értelmében két nap a központi költségvetésbıl lett finanszírozva, a harmadik napot 
pedig a kulturális intézmény próbálta meg saját költségvetésébıl kiegészíteni. Mivel a jogdíj 
és a villanyszámla sokkal magasabb lett az elıre tervezettnél, 77.616,-Ft-tal meghaladták a 
tervezett költségeket, pótelıirányzatként ezt az összeget biztosítani kellene az intézmény felé 
a képviselı-testületnek. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként felolvasta a Berényi Napok rendezvényre 
fordított költségeket.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága elıtt is ismertetve lettek a kiadások, két határozati javaslatot fogalmaztak meg, 
melyeknek elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
499/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központnak a XIII. Berényi Napokról készített beszámolóját, pénzügyi elszámolását 
elfogadja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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500/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ részére a XIII. Berényi Napok rendezvénysorozat szervezési, lebonyolítási 
munkálatai fedezetére pótelıirányzatként, dologi kiadási elıirányzatként 77.616,-Ft kereken 
78.000,-Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
 
 
Czirbuly Zoltánné a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási vezetı-fıtanácsosa elıadta, hogy a 
korábbi években készített adómérték emelésére vonatkozó elıterjesztések alapján a 
polgármesteri hivatal azt a  határozati javaslatot terjeszti a képviselı-testület elé, hogy 2010. 
évre vonatkozóan adómértéket ne emeljen. Indoklása az anyagban részletesen leírásra került 
minden egyes adónemnél. 2006. évben Mezıberény városban valamennyi helyi adó 
tekintetében adómérték emelésére került sor. 2007-ben a magánszemélyek kommunális adója 
került a jelenlegi mértékre megemelésre. A gazdasági válság a település lakosait, vállalkozóit 
is érintette, ebbıl kifolyólag nem célszerő adómérték emelésben gondolkodni. A gépjármőadó 
a központi adók körébe tartozó adó, így a helyi képviselı-testületnek itt nincs adómérték 
megállapítási joga, de már most látható, hogy 2010. január 1-tıl adómérték emelés várható, 
mértéke 15%. Az iparőzési adó vonatkozásában azt kell tudni, hogy  az APEH-hoz kerülnek 
át a 2010-re vonatkozó adóbevallások. Ezek után nem a helyi önkormányzatokhoz kell majd a 
vállalkozásoknak az adóbevallásukat megtenni, ezt az APEH felé tudják teljesíteni. 2010. elsı 
félévében az elsı félévi adó megfizetése még a helyi önkormányzatokhoz történik, azonban a 
második félévi adót, amennyiben jogszabályváltozásra nem kerül sor, már az APEH felé kell 
teljesíteni. Tájékoztatásként ismertette, hogy a folyó évi adókból származó elıírás 310 millió 
Ft volt, ami tulajdonképpen a 2009. szeptember 30-i befizetések szerint 85,6%-os 
teljesítettségnek felel meg. Az önkormányzat tervezett adóbevétele 260,2 millió Ft, a befolyt 
bevételekbıl ennek 88%-a teljesült. Több kiegészítéssel nem élt, kérte az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága megtárgyalta az anyagot, megállapítható volt, hogy idıarányosan teljesültek az 
adóbevételek. A magánszemélyek kommunális adójánál tudni kell, hogy a 14 eFt-os adóból 
igazából 11.400 Ft lakásonként a Tappe Kft-nek kerül átutalásra, városi szinten 2009. évben 
51.155.057 Ft kifizetése történik meg szemétszállításra. Igazából 2.600 Ft az, ami 
kommunális adó jellegő, amibıl a közvilágítást, hó eltakarítást, stb., tud fedezni az 
önkormányzat.  Az írásos anyagban annyi javításra hívta fel a figyelmet, hogy a tartózkodási 
idı utáni  idegenforgalmi adónál a tervezett évi elıirányzat 450 eFt volt, és a bevétel, a 
teljesítés pedig 268.050 Ft. Bizottsága is úgy döntött, hogy 2010-re nem javasol adóemelést, 
pontosan azért, mert a lakosságot is, a vállalkozásokat is eléggé sújtja a gazdasági válság. 
 
 
Harmati László alpolgármester elfogadásra ajánlotta a látványos elıterjesztést. Kiemelte, 
hogy a fizetési morál jónak mondható a városban, a %-os teljesítés megfelelı. Mint ahogy 
már elhangzott, a helyi iparőzési adót az APEH fogja jövı év második felétıl beszedni. Bár ez 
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még nem biztos, mert Alkotmánybíróságon van az ügy, a Települési Önkormányzatok 
Szövetsége megfellebbezte, hisz a helyi iparőzési adó kivetése, a beszedésének az elvétele, az 
önkormányzatiság alapértékeit sérti. Több bevételkiesés is várható, kevesebb fedezet lesz a 
mőködtetésre. Az SZJA-ból is kevesebbet lehet visszaigényelni, a 45% helyett csak 37% lesz. 
A magánszemélyek kommunális adójának összegét nem lehet összehasonlítani más 
településekkel, mert itt a szemétszállítás díja is beleértendı. Magáért a szemétszállításért 
környezı települések általában többet fizetnek a Mezıberényben megállapított díjnál.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı is érthetınek ítélte meg a hivatal elıterjesztését, elfogadásra 
ajánlotta. Kérdése, hogy az iparőzési adóból mennyit fog visszakapni az önkormányzat, és 
mikor? A magánszemélyek kommunális adóját érintıen elmondta, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén szembesülnek azzal, hogy több családnak tartozása van. 
Vannak még kezelhetı hátralékok, ezért kérte a hivatal adócsoportját, mivel helyi rendelet 
értelmében, megállapodás köthetı részletfizetésre, tegyék meg.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, hogy a részletfizetés, fizetési halasztás az adózás rendjérıl 
szóló jogszabály alapján jegyzıi hatáskörbe tartozik. Eddig is, ha ilyen kérelemmel fordultak 
a polgármesteri hivatalhoz, szinte teljes egészében a hozzájárulást megadta. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megköszönte az 
elıterjesztés elkészítését, és kérte annak elfogadását a képviselı-testülettıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester összegzésképpen egyetértett azzal, hogy jelen 
körülmények között nem szabad adót emelni. A képviselık majd a költségvetésnél 
szembesülni fognak a kieséssel, azt majd a kiadásoknál kell kompenzálni.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot 
bocsátotta szavazásra. 
 
 
501/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010.-es évre vonatkozóan 
adómértéket egyetlen bevezetett helyi adó esetében sem kíván emelni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 

 
 
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
        - 2010. évi kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabása 
        - a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló rendelet módosítása 
        - az önkormányzati lakások lakbérérıl és a lakbértámogatásról szóló rendelet módosítása 
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Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette az írásos 
elıterjesztéseket. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntött a díjak mértékérıl, amit 
mindegyik díjtételnél el tud fogadni intézménye. 
2010. évi kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabásánál 10 Ft/km, utánfutó 
használatánál 12 Ft/km emelés történne meg a különbözı díjak, járulékos költségek 
emelkedése miatt. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az intézmény által 
elıterjesztett határozati javaslatot, bizottsága támogatásával, kérte megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
502/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
kezelésében lévı közösségi busz 2010. évre vonatkozó díjszabását 110 Ft/km-ben fogadja el.  
Amennyiben a jármő utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 132 Ft/km. 
A díjtételen felül a megrendelı közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülı autópálya, parkolási, ırzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjármővezetı szállás 
elhelyezésérıl, 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 elıterjeszteni a következı díjtételt. 
A határozat 2010. január 1-tıl lép hatályba. 
Felelıs: Fekete József igazgató 
Határidı: értelem szerint   
 
 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a 
helyi díjaknál 5, 10, 6%-os emelésre végeztek számításokat. Egyetértenek a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság döntésével, a piaci, vásári helypénzek, díjak 5%-os emelésével. A 
helypénz díjak „d” pontjánál, jármőrıl történı árusításnál: 3,5 t vagy nagyobb teherbírású 
gépkocsiról 2.000,-Ft/nap; 3,5 tonnánál kisebb teherbírású  tehergépkocsi, személygépkocsi, 
személygépkocsi utánfutóval, lovas kocsi díjszabásnál 900,-Ft/nap; a hirdetési díjak hirdetési 
helyenként, hirdetı táblánként „b” pontnál 945,- Ft a helyes összeg. A javaslatban szereplı 
árak a kerekítési szabályok figyelembe vételével (5 Ft-ra) lettek meghatározva. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az elmondottak alapján 
javasolta a díjak meghatározását, bizottsága ilyen döntést hozott. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
503/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére, 
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2010. évre 5%-os emelést fogad el a  bérleti díjaknál, a helypénz díjaknál, a parkolási díjnál és 
a hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdetı táblánként azzal, hogy a helypénz díjak „d” 
pontjánál, jármőrıl történı árusításnál: 3,5 t vagy nagyobb teherbírású gépkocsiról 2.000,-
Ft/nap; 3,5 tonnánál kisebb teherbírású  tehergépkocsi, személygépkocsi, személygépkocsi 
utánfutóval, lovas kocsi díjszabásnál 900,-Ft/nap; a hirdetési díjak hirdetési helyenként, 
hirdetı táblánként „b” pontnál 945,- Ft a helyes összeg. 
 
 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója közölte, hogy a 
temetıdíjaknál is többféle emelési javaslatot tettek. Tudni kell, hogy a temetı fenntartása 
évrıl évre bizonyos mértékig növekszik a megfelelı színvonal fenntartása érdekében. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az 5%-os emelés mellett tette le voksát, amit az intézmény el 
tud fogadni.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottság az 5%-os emelést támogatja. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
504/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a köztemetırıl és a temetkezés 
rendjérıl szóló rendelet-tervezetben meghatározott díjak emelésére, 2010. évre 5%-os emelést 
fogad el. 

 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, hogy a 
lakásfenntartási költségek is növekednek a jövıt illetıen. A bérlık anyagi terhei is 
növekednek, ennek tudatában a 7,5%-os emelést el tudnák fogadni, ez a nagyságrend kb. az 
inflációs költségeket tudná fedezni. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
is a 7,5%-os emelést javasolta. 
 
 
Harmati László alpolgármester kiemelte, hogy a bérlakásban nem a legjobb jövedelmő 
emberek laknak, ezért az 5%-os emelés mellett szól. Éves szinten 900 eFt az eltérés, ha a 
testület a 7,5% helyett az 5%-os emelést szavazza meg. Indítványozta az 5% emelésrıl 
szavazni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az SZMSZ rendelkezése értelmében elsıként a 
szakbizottság javaslatát bocsátotta szavazásra, a 7,5%-os emelésrıl. 
 
A képviselı-testület 7 igen (Lestyán Ádám, Cservenák Pál Miklós, Debreczeni Gábor, 
Szekeres Józsefné, Kovács Lászlóné, Fekete József, Koncsag Ferenc) szavazat, és 8 nem 
(Harmati László, Onody Gyuláné, Barna Márton, Csávás István, Litvai György, Halász 
Ferenc, Wagner Márton, Babinszki Sziráld) szavazat értelmében az alábbi határozatot hozta: 
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505/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta az önkormányzati 
lakások lakbérének 7,5%-al történı emelését. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal,  7 ellenszavazat (Lestyán Ádám, Cservenák Pál 
Miklós, Debreczeni Gábor, Szekeres Józsefné, Kovács Lászlóné, Fekete József, Koncsag 
Ferenc)  mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
506/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati lakások lakbérérıl 
és a lakbértámogatásról szóló rendelet-tervezetben meghatározott díjak emelésére, 2010. évre 
5%-os emelést fogad el. 

 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a közterület-használati 
díjak emelésénél a 7,5%-os emelést kérte. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
intézmény által elıterjesztett javaslatot bizottsága támogatta, 7,5%-os emelést javasol. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
507/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott közterületek használati díjak 
emelésére, 2010. évre 7,5 %-os emelést fogad el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elfogadott díjak alapján rendeletalkotást kért a 
képviselıktıl. A rendelet-tervezetek elfogadását jogilag az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság támogatta. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı a rendelet-tervezeteket ismertette. Elsıként a helyi díjakról szóló 
rendelet módosítását kérte megszavazni az elfogadott díjtételekkel, majd a  köztemetırıl és a 
temetkezés rendjérıl szóló rendeletet kellene megalkotni. Felhívta a figyelmet, hogy a 
rendeletek megalkotásához minısített többségi igen szavazat (9 igen) szükséges, a lakások 
lakbérérıl és a lakbértámogatásról a díjtételek határozattal történı meghozatalánál 8 igen 
szavazat volt, nem lesz elég a rendeletalkotáshoz. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
21/2009.(X.27.) MÖK számú rendelete 

az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 
30/2007.(X.29.) MÖK számú rendelete  – továbbiakban R. – módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 

22/2009.(X.27.) MÖK számú rendelete 
A köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 

25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelet – továbbiakban R. - módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Babinszki Szilárd, Szekeres 
Józsefné, Wagner Márton) mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
23/2009.(X.27.) MÖK számú rendelete 

 
Az önkormányzati lakások lakbérérıl és a lakbértámogatásról szóló 

13/2006.(IV.3.) MÖK számú rendelet – továbbiakban R. – módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
- a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl         

szóló rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A Tappe Kft. 15%-os emelést 
javasolt, de az egyeztetı tárgyalások alkalmával sikerült ezt 9%-ra lealkudni. A 9%-os emelés 
alapján lettek az árak megállapítva a rendelet-tervezetben. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette az 
elmondottakat. A bizottsági ülésen részt vett a Tappe képviselıje, ahol sikerült a 9%-os 
emelésben megegyezni. Tájékoztatásként elmondta, hogy korábban volt arra lehetıség, hogy 
egy konténerbe a lakosok a házkörüli hulladékot elhelyezzék, most az új megállapodásnál ez 
kikerül. A Tappe szerint a magánszemélyek nem vették igénybe ezt a szolgáltatást, de nem is 
tudják fogadni, illetve elszállítani az ilyen jellegő hulladékot. Azt javasolják, hogy a 
békéscsabai lerakóhelyre vigyék az ilyen jellegő hulladékot, mert Mezıberényben nem tudják 
fogadni. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
24/2009.(X.27.) MÖK számú rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 
14/2002.(VI.24.) MÖK számú rendelete  – továbbiakban R módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
- 2010. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítási díj 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a 2010. évi lakossági kommunális szilárd 
hulladékszállítási díjra megtette a Tappe Kft. az ajánlatát, hivatkozva a Statisztikai Hivatal 
hulladékszállításra vonatkozó fogyasztói árindexére. 15%-os áremelést javasolt. Azonban a 
közszolgáltatási szerzıdés értelmében a díj emelésére egy képlet van meghatározva, 
átszámolás után 9%-os emelés jött ki, ezt célszerő megszavazni. A Tappe Kft. elfogadta a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén a 9%-os emelést. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a javaslat alapján a 10.240 Ft+ÁFA 
összegben történı díjmegállapítást. Tovább szőkül az a rész, amit a kommunális adóból még 
fel tud használni az önkormányzat. 
 
 
Harmati László alpolgármester a polgármester által elmondottakat fejtette ki. A kommunális 
adóból fennmaradó rész (1.200 Ft) összességében durván 5,5 millió Ft. Azt nézve, hogy 20 
millió Ft Mezıberény közvilágítása, akkor egynegyed évi közvilágítás díjának fedezetére 
szolgál az összeg, és akkor még nem lehet beszélni egyéb kiadásokról, pl. parkosítás, 
szúnyoggyérítés, hó eltakarítás, stb. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
508/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi lakossági kommunális 
szilárd hulladékszállítás díját nettó 10.240,-Ft+Áfa/lakás/év, bruttó 12.800,-Ft/lakás/év 
összegben határozza meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát 
ismertette, fel kellene kérni a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot, számolja ki, hogy saját 
közremőködéssel miként lehetne végezni a települési szilárd hulladék győjtését, szállítását és 
elhelyezését, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
509/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottságot, hogy 2010. május 30-ig készítsen számításokat arra vonatkozóan, hogy milyen 
költségeket jelentene, ha a települési szilárd hulladék győjtését, szállítását és elhelyezését, 
valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást az 
önkormányzat látná el. 
Felelıs: Szekeres Józsefné PGBiz.elnöke 
Határidı: 2010. május 30. 
 
 
/Debreczeni Gábor képviselı eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 14 fı./ 
 
 
V. napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, jogszabályi kötelezettségnek tesz 
eleget a testület a rendelet megalkotásával. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
tárgyalta a rendelet-tervezetet, kisebb korrigálásokkal -SZMSZ 59. §. (1) bekezdésének 
második mondata kerüljön törlésre; - az SZMSZ 3. számú mellékleténél "A képviselık, 
polgármester neve és címe" helyesen úgy szerepeljen, hogy "A polgármester és a képviselık 
neve és címe"; - Csávás István képviselı címe helyesen Mezıberény, Fı út. 10., Babinszki 
Szilárd képviselı címe helyesen Mezıberény, Hunyadi utca 9/C.-, melyet kért eredeti 
elıterjesztésként kezelni, elfogadásra ajánlotta a rendelet megalkotását.  
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének     
25/2009. (X.27.) számú rendelete 

Egyes helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5 . sz. melléklete./ 
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V/2. MÖK támogatás lemondása (ÖTE) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertetette az írásos 
elıterjesztést. A Mezıberényi  Önkéntes Tőzoltó Egyesület önkormányzati támogatást nem 
tudta felhasználni, így arról lemond. A bizottság a megmaradt összeggel a 2010. évi 
nemzetközi kapcsolatok támogatásának pályázati alapját kéri megemelni. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
a támogatásként megítélt és fel nem használt 40.000,- Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelését javasolta.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Onody Gyuláné, Barna Márton, 
Babinszki Szilárd) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
510/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy ebben az évben 
sem a csantavéri, sem a szovátai tőzoltók nem jönnek városunkba. A városi Önkéntes Tőzoltó 
Egyesület – aki a delegációkat fogadta volna – az ezzel kapcsolatos önkormányzati 
támogatást nem használhatta fel, így arról lemond. A támogatásként megítélt és fel nem 
használt 40.000,- Ft összeggel a 2009. évi költségvetés általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 

 
 
V/3. Az OPSKK-nál 1 fı évközi létszámcsökkentés 2009. évi pénzügyi rendezése. 
            474/2009.(IX.28./sz. hat.) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje közölte, hogy az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központnál 1 fı évközi létszámleépítés történt. A 
474/2009.(IX.28.)MÖK sz. határozathoz kapcsolódóan a létszámcsökkentés 2009. évi 
pénzügyi hatása miatt elıirányzat rendezésre van szükség. A határozati javaslatot a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
511/2009./X.26./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 elıirányzatát  csökkenti:  „-„ 27 eFt-tal 
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    Ezen belül: 
                - Személyi juttatások elıirányzatát:                      „-„ 21 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát:    „-„  6 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül:  
     Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát   megemeli:       27 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/4. Átcsoportosítás  
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette, hogy az 
elıterjesztett átcsoportosítási javaslattal a 2009. július 31-i normatív lemondás és pótigénylés 
elıirányzat rendezése történne meg. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozat 
meghozatalát.  
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
512/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
--7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül, 

  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
    Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                         megemeli:     327 eFt-tal 
    Kv. tv.:   
  - 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2009. évi költségvetési tv. alapján: 

         15.b(2)2 sorsz. 1-2. évfolyam 
                     84.667  Ft   ~       85  eFt (állami). 
         15.b(4)2 sorsz. 4. évfolyam 
              „-”  84.667  Ft   ~ „-” 85  eFt (állami) 
         15.b(6)2 sorsz. 5-6. évfolyam 
              „-„ 169.333  Ft  ~ „-„169  eFt (állami) 
         15.b(8)2 sorsz. 8. évfolyam 
                   169.333  Ft  ~      169  eFt (állami) 

- 3. sz. mell. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének 
organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényő gyermekek, tanulók 

                  16.2.1.d (3)2 Általános Iskola 
                            127.467 Ft  ~  127 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi 
oktatás. Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma 
kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás. 

                 16.3 (3)2 Általános Iskola 
                           157.667 Ft   ~  158 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. Intézményi társulás óvodájában, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatása, 16.6.2.b A már mőködı társulások esetén 
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             16.6.2.b(3)2 Általános iskola 1-4. évfolyam 
                     28.533 Ft   ~     29 eFt (állami) 
             16.6.2.b(4)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 
                    14.267 Ft    ~     14 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 
            17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
               „-„  1.000 Ft  ~     „-„1 eFt (állami) 
és ezzel egyidejőleg 
- 2B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatát  
                                                                                                                megemeli:   327  eFt-tal 

Ezen belül: 
- Személyi juttatások elıirányzatát                           249 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát           79 e Ft-tal 
- Ellátottak juttatása elıirányzatát                             „-„1 e Ft-tal 

- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                            megemeli:     3416 eFt-tal 
 Kv. tv.: 

- 3. sz. mell. Középfokú iskola 15.c A 2009. évi költségvetési tv. alapján.   
          15.c(2)2 Gimnázium 9-10. évfolyam 
                338.667 Ft   ~      339 eFt (állami) 
          15.c(9)2 Gimnázium 12-13. évfolyam 
                  84.667 Ft    ~       85 eFt (állami) 
     - 3. sz. mell. Kollégiumok közoktatási feladatai 
       15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás.  

   A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
              15.f(4)2 Gimnázium 
                      677.333 Ft ~ 677 eFt (állami)    

- 3. sz. mell. Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı 
   oktatás. Nappali rendszerő iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két  
   tanítási nyelven folyó oktatás. 

       16.4 A 2009. évi költségvetési tv. alapján. 
              16.4.(3)2 Gimnázium 

               362.667 Ft   ~   362 eFt (állami)                                              
   Nyelvi elıkészítı évfolyamok 

             16.4.(7)2 Gimnázium 
                       90.667 Ft    ~    91 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása. Hátrányos 
   helyzető tanulók iskolai programban való képzése. (AJTP keretében)  
   A 2009. évi költségvetési tv. alapján 

             16.5.1.b(1)2 Gimnázium 
                    228.000 Ft  ~      228 eFt (állami) 
       Hátrányos helyzető  tanulók kollégiumi nevelése (AJTP keretében) 

  A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
        16.5.1.c(1)2 Gimnázium 
                304.000 Ft   ~     304 eFt (állami) 

     - 3. sz. mell. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások.  
       Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés.  
       17.1  A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
            17.1.a(4) Gimnázium 
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                    260.000 Ft  ~     260 eFt (állami) 
       Nappali tanulók tankönyvellátásnak támogatása 
            17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása. 
                   120.000 Ft  ~     120 eFt (állami) 
            17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
                      6.000 Ft   ~         6 eFt (állami) 
      Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
      17.3 A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
            17.3.(4)2 Gimnázium 
                  944.000 Ft   ~    944 eFt (állami) 
A Normatív kötött  felhasználású támogatások elıirányzatát               megemeli:       1   eFt-tal 
  - 8.sz.mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, 
     kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvény 
     8. számú melléklete szerint) 
     I. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
     I.4. sorsz. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
     I.4.2 2009/2010-es tanév 
               860  Ft   ~  1  eFt (állami) 
és ezzel egyidejőleg 
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát 
                                                                                                             megemeli:    3417  eFt-tal 
     Ezen belül: 

    - Dologi kiadások elıirányzatát                    3417 e Ft-tal 
-- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
- Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül: 
    Átengedett központi adók: SZJA bevétel elıirányzatát             csökkenti: „-„ 
1665 eFt- tal 
    (A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése) 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, 
   Általános tartalék elıirányzatát                                                     csökkenti:   „-„ 1665 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/5. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje 4 db intézményi 
átcsoportosítást ismertetett az írásos elıterjesztés szerint, melyet a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság megtárgyalt, és a határozati javaslatok elfogadását  támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
513/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése: 
- Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
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 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 6004 eFt-al 
 - kamatbevétel 425 eFt 
 - áfa bevétel 2379 eFt 
 - tankönyv 3200 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
- Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  6.004 eFt-al 
- Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

 - Személyi juttatás elıirányzatát csökkenti 2.000 eFt-al 
 - Munkaadói járulék elıirányzatát csökkenti    640 eFt-al 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
 - Felhalmozási  kiadások elıirányzatát  2.640 eFt-al 

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
514/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése: 
- Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül: 

 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 1.180 eFt-al 
 - kamatbevétel 117 eFt 
 - áfa bevétel 1063 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  1.180 eFt-al 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
515/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi saját hatáskörő elıirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát   megemeli   1039 eFt 
   - Közhasznú foglalkoztatás támogatása    1039 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli kiadásait 
6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatások elıirányzatát   megemeli     886 eFt-tal 
- Munkaadót terhelı járulékok  megemeli     153 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
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A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
516/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi elıirányzatán belül:                   
                   Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli:         700. eFt-al 
                      (Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevétel) 
                   Támogatás értékő mőködési bevételi elıirányzatát megemeli: 590. eFt-al 
        Kiadási elıirányzatán belül 
                   Személyi juttatások elıirányzatát csökkenti:                           1.900. eFt-al 
                   Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát csökkenti:        1.200. eFt-al 
                   Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:                                4.390. eFt-al 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 

 
 
V/6. A Városi Ifjúsági Fúvószenekar vezetıjének kérelme 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
zenekarvezetı, Matajsz János nem régen megkereste az OPS Kulturális Központot is azzal, 
hogy az Artisjus Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület Mősorengedélyezési Fıosztályától 
kapott egy felhívást arra, hogy bizonyos mősorok, fellépések után nem fizetett jogdíjat, ezt 
utólag rendezze. Mivel a Városi Ifjúsági Fúvószenekarnak nincs önálló költségvetése, és 
eddig ilyen jellegő befizetéseket nem is alkalmaztak, kéréssel fordult a testülethez, hogy mi a 
további teendı.  Bizottsága azt javasolta, hogy Matajsz János legyen a kapcsolattartó az 
Artisjus-al, és amikor a város érdekében történı fellépésük lesz, akkor küldje el a jogvédı 
iroda felé a jelzést, a visszaküldött számlával pedig keresse meg a hivatal pénzügyi osztályát.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, hogy 
bizottsága annak érdekében, hogy ne legyen annyi útja a számlának, intézkedésnek, 
egyszerősítette a dolgot. Javasolják tudomásul venni, hogy a Városi Ifjúsági Zenekar 
fellépéseihez esetenként szerzıi jogdíj befizetési költség kapcsolódhat. Ezen költségek 
alkalmankénti kifizetésérıl az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézkedjen, utólagos 
fedezet biztosítása mellett. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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517/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Városi ifjúsági 
zenekar fellépéseihez esetenként szerzıi jogdíj befizetési költség kapcsolódhat. Ezen 
költségek alkalmankénti kifizetésérıl az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézkedik, 
utólagos fedezet biztosítása mellett. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester,  
             Onody Gyuláné igazgató Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/7. Az általános iskola kérelme pályázaton való részvételhez a pedagógusok 

továbbképzésével kapcsolatban 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
támogatta a kérelmet. A pályázaton való támogatás mértéke 100 %-os, mértéke minimum 3 
millió Ft. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
518/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Mezıberényi-Bélmegyeri 
Iskola pályázati részvételét TÁMOP-3-1.5-09/A/2 kódszámú pályázaton, melyet a 
pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) 
támogatására írtak ki. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István fıigazgató 
Határidı: a pályázat beadására 2010. január 15. 
 
 
V/8. Lakóház helyi védelem alá helyezése (Mb. Puskin u. 45. sz.) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette Kisari Miklósné írásban benyújtott kérelmét. A berényi 
hagyományoknak megfelelıen újították fel a volt Vogel-féle német nagygazdaházat, és az 
épületet helyi védelem alá szeretnék helyeztetni. Az eljárás során muzeológus, illetve 
építészeti szakértı véleménye lett bekérve. Két bizottság megtárgyalta a kérelmet, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogató javaslattal élt. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
a Kmetykó János építész szakértı véleménye alapján nem javasolta az ingatlan védelem alá 
helyezését. Az utcai homlokzatnál az ablakok keretezésére, szemöldök párkányára nem 
kerültek vissza az eredeti motívumok. Az épület lábazata sem az eredeti megoldással került 
helyreállításra. Az acélszerkezető kapuzat teljesen idegen az épület stílusától. 
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Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint támogatni kellene a kérést, látta, nagyon szépen 
rendbe hozták az ingatlant, sok pénzt költöttek rá. Belülrıl minden helyre van állítva, minden 
mellékhelyiség is a régi, a kemencéket is visszaépítették. A vaskaput nem ık készíttették, így 
vásárolták meg az ingatlant. Amennyiben ismertetve lenne velük, hogy mi a kívánalom a 
külsı homlokzatnál, biztosan megvalósítanák, az ilyen lelkes emberek munkáját tolerálni 
kellene. Megérdemelnék az elismerést, ami gyakorlatilag a városnak pénzébe nem kerül.   
 
 
Csávás István képviselı furcsának tartotta, hogy a három szakértınek merıben más a 
véleménye, de az biztos, hogy az eredetiséghez ragaszkodni kell. Legyen lehetıség adva a 
helyreállításra. 
 
 
Fekete József képviselı véleménye szerint is, ha mutatkozik a tulajdonosok részérıl 
hajlandóság az eredeti állapot visszaállítására, akkor egy újbóli kérelmüknek helye legyen a 
testületnél. Addig az elutasítás történjen meg.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta napirendrıl levenni az ügyet, legyen 
megkeresve az ingatlan tulajdonosa, egyeztetetésre kerüljön az építész véleménye. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
519/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıberény, Puskin 
u. 45. szám, 1154 hrsz.-ú lakóház helyi védelem alá helyezés tárgyában benyújtott kérelmet 
leveszi napirendrıl, további tárgyalást tart szükségesnek a kérelmezıvel az építészeti 
szakvélemény egyeztetése érdekében. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/9. A Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Iskolagyümölcs-programban való 

részvétele 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a Földmővelési és Vidékfejlesztési Miniszter október 
8-án kihirdette a 129/2009.(X.8.) FVM rendeletét, mely az iskolagyümölcs-program 
2009/2010. tanévi végrehajtásáról szól. A program elsıdleges célja, hogy  az általános iskolák 
1-4. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását. A programban 
minimálisan 3 hónapig kell részt venni, amely 2010. január 4-tıl június 30-ig tart. Az iskola 
kéri a testületet, járuljon hozzá az Iskolagyümölcs-programban való részvételéhez. Heti két 
alkalommal kellene gyümölcsöt osztani a gyerekeknek, és a gyümölcsosztáson kívül még a 
termelı egy kísérıi intézkedést kell, hogy biztosítson az iskola számára. A szervezésen és a 
gyümölcskiosztáson kívül semmilyen más anyagi fedezetet ez nem kíván az iskolától. Itt 
elsıdlegesen  a termelıt terheli minden felelısség, ık az államtól támogatást tudnak 
visszaigényelni az almák után. 
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közölte, hogy 
bizottsága támogatta a programot. Megkérdezte az iskola képviselıjétıl, találtak-e már 
termelıt? 
 
 
Makoviczkiné Thurzó Irén az általános iskola képviseletében igen választ adott.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a támogató határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
520/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Mezıberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola – amennyiben talál olyan termelıi csoportot, aki megfelel a 
129/2009.(X.8.) FVM rendeletben foglaltaknak – részt vegyen az iskolagyümölcs-
programban. 
Felelıs: Öreg István fıigazgató 
Határidı: 2009. október 30. 
 
 
V/10. Mezıberény, Széchenyi u. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlan beázása 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága úgy határozott a beadott kérelem esetében, hogy a felújításhoz a bekerülési költség 
50%-ának erejéig, illetve maximum 200 eFt-tal járuljon hozzá a testület a 2009. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére 
 
 
Halász Ferenc képviselı megkérdezte, hogy az ajánlatban szereplı cserepelés és faragás 60 
fm-re van kimutatva, belefér a munka ára az ajánlatba? 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója tudatta, hogy az 
árajánlatban az egész javítás benne van, tehát a tetı átrakása is ahol szükséges, de igazából a 
tetıcserepek nem rongálódtak meg, csak a bádogrész. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. A munkát az intézmény fogja lebonyolítani. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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521/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat részére a Mezıberény Széchenyi u. 1. szám alatti telephely tetıbeázásának 
helyreállítási munkálatai fedezetéhez felújítási, kiadási elıirányzatként a kivitelezési 
költségek 50 %-át, maximum 200.000,-Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
V/11. A Mezıberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete pályázati 

elszámolása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Az egyesület pályázatot nyújtott be az Esélyegyenlıségi és információs napra, 
amelynek elızetesen 53 eFt lett volna a költségvetése. A rendezvényhez a bizottság 20 eFt 
támogatást ítélt meg. A ténylegesen elszámolt költsége a rendezvénynek 18.257,-Ft, 
kevesebb, mint a  bizottság által megítélt támogatás. Azt kérik, hogy arányosan, 30-70%-ban 
használhassák fel a bizottság által megítélt támogatást. Az Oktatási és Kulturális Bizottság az 
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a 
tényleges és tervezett költségek arányának megfelelı rész legyen felhasználható a 
támogatásból. Az Oktatási és Kulturális Bizottság kéri a képviselı-testületet, hogy a  fel nem 
használható támogatással (ez az összeg = 13.111,-Ft) a jövı évi városi rendezvények 
támogatására szánt pályázati alap kerüljön megemelésre. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, hogy 
bizottsága egy kicsit keményebb javaslattal élt. A kapott támogatás összege 20 eFt, a 
bekerülési költség 18.257 Ft, tehát ha az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát 
támogatnák, akkor saját részt egyáltalán nem tett volna az egyesület a rendezvényhez, hanem 
a támogatásból valósult volna meg. A korábbi gyakorlatot követve, aki elızetesen módosítást 
nem kért, utólag nem került elfogadásra, a kapott támogatás összegét mindenkitıl kérték 
visszautalni, mégpedig a költségvetés általános tartalékára. Bizottsága döntése, hogy az 
egyesület is utalja vissza a 20 eFt-ot a 2009. évi költségvetés általános tartalékába. 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja megjegyezte, az 
egyesületnek azért lett kevesebb a költsége, mert terembérleti díjjal az OPSKK hozzájárult a 
rendezvényhez. Bizottságuk ezért próbálta követni a pénzfelhasználás korábbi elbírálási 
módját. 
 
 
Fekete József képviselı véleménye szerint következetesnek kell lennie a testületnek. Az 
egyesület az OPSKK-tól lényegében támogatást kapott. Az arányosság kérése akkor lenne 
jogos, ha a támogatásból kellett volna, hogy  használjanak.  
 
 
Wagner Márton képviselı emlékeztette a képviselıket, hogy a pályázati kiírásoknál olyan 
meghatározás van a civil szervezetek részére, hogy a megpályázott összeg nem érheti el az 
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50%-ot. Ebben az esetben a pályázott összeg az 50%-ot lényegesen meghaladja, módosítás 
nem lett kérve. A korábbiakhoz viszonyítva, egyetlenegyszer sem fordult elı a bizottságnál a 
részarányos megosztás. 
 
 
Tóth Imre a Polgármesteri Hivatal intézmény-felügyeleti vezetı fıtanácsosa pontosítás 
érdekében elıadta, hogy az egyesület nem vette fel elızetesen a támogatást, tehát visszautalni 
tıle 1 Ft-ot sem kell. A kiírásban valóban van egy %-os rész, de az arról szól, hogy 30% 
résszel kell rendelkezni, és az egyesület esetében ez megvolt.  
 
 
Wagner Márton képviselı emlékeztette a fıtanácsos urat, hogy a kiírásban az szerepel, hogy 
elıbb az önerıt kell felhasználni, és majd csak azután következik a pályázati pénz. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı kérte bizottsága határozati javaslatát megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Barna Márton, Lestyán Ádám, 
Onody Gyuláné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
522/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem fogadja el a Mezıberény Város 
és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete pályázati elszámolását az Esélyegyenlıségi 
és információs nap elnevezéső rendezvényekrıl és a megítélt önkormányzati támogatást 
visszavonja. A támogatásra korábban megítélt 20.000,-Ft-al a 2009. évi költségvetés általános 
tartaléka megemelésre kerül. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 

 
 
V/12. Egyéb 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, hogy a képviselık részére kiküldött Szabó Gábor 
Mezıberény, Gyóni G. u. 14. sz. alatti lakos tájékoztató levelét az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta. 
 
 
Fekete József képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja a jelenlévık 
tájékoztatására elıadta, hogy a történet arról szól, hogy egy állampolgár és egy ebtenyésztı 
harca a vonatkozó rendeletek világában ma hogy néz ki. Az ügy jelenleg Alkotmánybíróságon 
van, bizottsága csak azt a korábbi testületi döntést tudta megerısíteni, hogy meg kell várni a 
bírósági döntést.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a testületnek döntési kötelezettsége nincs, mert 
hatósági ügyrıl van szó.  
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Ismertette, hogy a képviselı-testület következı soros ülésére 2009. november 30-án kerül sor. 
Napirendje: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése, elıadója Cservenák Pál Miklós polgármester; 2./ Mezıberény Város 2010. évi 
költségvetési koncepciója, elıadója Cservenák Pál Miklós polgármester, 3./ Mezıberény 
város esélyegyenlıségi tervének teljesülése, elıadója Onody Gyuláné Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke 

 
 
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 
 
 
 
             Babinszki Szilárd                                                            Barna Márton 
                  képviselı                                                                        képviselı 
                jkv.hitelesítı                                                                  jkv.hitelesítı    
 


