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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. február 22-én 
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, Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, 
Lestyán Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner 
Márton képviselık. 

                        
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, mind a 17 képviselı jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.  
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Csávás István és Onody Gyuláné képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet ismertette annyi 
módosítással, hogy a testület a Hajnal u. 2-4. számú ingatlan megosztására tett javaslatról 
adjon tájékoztatást a lejárt határidejő határozatok tárgyalásánál, döntés a zárt ülésen történne. 
Zárt ülésen további két bejelentés kerül elıvezetésre: VI/3. Vízjogi létesítési engedélyezési 
dokumentáció elkészítése (Geotermikus energia); VI/4. Helységbérleti szerzıdés-tervezet 
fizio- és mozgásterápia céljára. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2010.(II.22.)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             
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      II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 609/2009.(XI.30.)sz., 3/2010.(I.11.)sz., 
19/2010.(I.25.)sz., 38/2010.(I.25.)sz., 43/2010.(I.25.)sz., 48/2010.(I.25.)sz., 
50/2010.(I.25.)sz., 58/2010. (I.25.)sz., 60/2010. (I.25.)sz., 44/2010.(I.25.)sz., 
49/2010.( I.25.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.             

      II/2.  Wagner Márton képviselı kifogása az 5/2010.(I.11.) számú határozat ellen 
      II/3.  Az OPS Kulturális Központ 2010. évre tervezett beiskolázási terve 
      II/4.  Az OPS Kulturális Központ 2009. évi beszámolója és a 2010. évi munkaterve. 
      II/5.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
      II/6. Szakértı bizottság beszámolója a Hajnal u. 2-4. ingatlan megosztásáról 

(70/2010.(II.08.)sz. hat.) 
III./ Mezıberény Város 2010. évi költségvetésének elfogadása                   
IV./ Vagyonrendelet módosítása 
V. Bejelentések 

V/1. A talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) sz. MÖK rendelet módosítása 
V/2. Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 23/2003.(XI.24.) számú rendelet módosítása  
V/3. A helyi iparőzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK. sz. rendelet módosítása 
V/4. Az idegenforgalmi adóról szóló 48/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendelet módosítása 
V/5. Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. ajánlata 
V/6. Pécsi-Normandia LIONS Club támogatás kérése szülıszállás fenntartásához 
V/7. Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség megkeresése 

      V/8. Juventus Rádióval való együttmőködés 
V/9. Nemzetközi szakmai oldalon kibıvített szolgáltatás igénybevétele 
V/10.Bodnár és Társa Geográfus Bt. könyvajánlata 
V/11.TÁMOP pályázatokon való részvétel a szociális szférában 
V/12. A 67/2010.(II.08.)sz. határozat visszavonása 
V/13. Az OPS Kulturális Központ SZMSZ módosítása 
V/14. A 17/2010.(I.25.) sz. határozat módosítása 
V/14/2.  Petıfi Sándor Gimnázium Prémium évek programban való részvétel pályázat 
V/15. A 2010. április 11. és 25. napjaira kiírt Országgyőlési képviselı választással 

kapcsolatban a szavazatszámláló bizottságok létrehozása 
V/16. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı 

pályázat igénylése) 
V/17. A Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezıberényi Football Club 2009. évi 

önkormányzati sporttámogatás felhasználásáról beszámoló 
V/17/2. A 2009. évi (MÖK által támogatott) városi rendezvények és nemzetközi 

kapcsolatok elszámolásának ellenırzése 
V/18. Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola létszámcsökkentési pályázat 
V/19. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
V/20. TV2 Mokka- 2010-es ajánlat 
V/21. Vízterhelési díjjal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása 
V/22. Fedezetbiztosítások, átcsoportosítások (Kistérségi normatíva változás) 
V/23. Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés 
      VI/1. Telekrész eladás az 1682/1- hrsz-ú telekbıl 

VI/2. Mezıberény, Hajnal u. 2-4. sz. ingatlan felosztási lehetıségének vizsgálata 
VI/3. Vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése (Geotermikus energia) 
VI/4. Helységbérleti szerzıdés-tervezet fizio- és mozgásterápia céljára 
VI/5. Egyéb bejelentés 
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I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
     
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2010. január 25-i zárt, valamint a február 08-i, és a február 
18-i rendkívüli testületi üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
78/2010./II.22./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. január 25-i zárt, valamint a 
február 08-i, és a február 18-i rendkívüli testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felolvasta az írásos beszámolóját az érdeklıdık 
tájékoztatása érdekében.  
Kiegészítésként elmondta, hogy a “Belvízrendezés az élhetıbb településekért” pályázat 16 
résztvevı települése a Megyeházán ismét összeült, és a közbeszerzési bizottság döntött a 
közbeszerzés kiírásában. Minden település azt kérte, hogy a közbeszerzések ne egy 
közbeszerzési eljárás keretében történjenek meg, hanem minden település önállóan 
valósíthassa meg.  
Örömteli hírként beszámolt arról, hogy a VÁTI Szegedi Igazgatóság értesítést küldött, hogy 
az Új Magyarországi Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
benyújtott, Bölcsıdei férıhelyszám növelése Mezıberényben címő projekt (DAOP 
4.1.3.2009) 196.824.332 Ft összegő támogatását érdemesnek ítélték meg, nyertesként 
kihirdették. 
A Hosszú-tó munkálatai a rendkívüli idıjárási körülmények miatt szünetelnek. A békéscsabai 
Bólem Kft., a mezıberényi Hosszú-tó rehabilitációja tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevıje, kéréssel fordult a hivatalhoz, kérte a megkötött szerzıdés módosítását, mivel 
2010. január 4-én az említett projekt mőszaki ellenıre, Lukovics Béla a Duplex Kft. 
ügyvezetıje a munkavégzést leállította. A szerzıdés módosítását a Kft. olyan formában kéri 
engedélyezni, hogy az a mőszaki ellenır munkavégzés engedélyezését követı 60. napban 
kerüljön meghatározásra. Az akadály közlését Dr. Varga Imre - aki az említett projekt 
megbízott közbeszerzési tanácsadója volt - szerint a kiírónak el kell fogadnia, ebben a 
tekintetben a mőszaki ellenır döntését nem vitathatja.  
Köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Varga Imrét, kérte, hogy adjon tájékoztatást a kialakult 
helyzetrıl. 
 
 
Dr. Varga Imre ügyvéd, mint közbeszerzési tanácsadó elıadta, hogy két vállalkozó között lett 
eldöntve ki végezze a munkát. Három bírálati szempont közül, az ár, a garancia és a kötbér 
(szavatosság) azok a feltételek, amelyek alapján minısíteni kellett, és összehasonlítani a 
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pályázatokat. Jelenleg a közbeszerzési törvény kötelezıen írja elı, hogy az ár mellett még 
legalább kettı db értékelési szempontot kell elıírni. A kiírás is ennek értelmében került 
megfogalmazásra. Figyelembe véve, hogy az egyik vállalkozó jelentısen alacsony árat, a 
másik vállalkozó nagyon magas garanciaidıt ígért, mind a két vállalkozótól, mint ez 
ismeretes, kiegészítı tájékoztatást kértek. Mindkét kiegészítı tájékoztatást a testület, akkor,  
amikor a bírálattal kapcsolatos kérdéseket tárgyalta, elfogadta. Ezt követıen a meghatározott 
értékelés szerint kellett pontozni, és a pontozás alapján történt a gyıztesnek a kihirdetése. A 
közbeszerzési tanács kötelezıen írja elı, hogy bármely közbeszerzés során kötött szerzıdés 
módosítására a Kbt. 303. §-a szerint, akkor van lehetıség, hogy ha a szerzıdés fenntartása –
módosítás nélkül- valamelyik fél lényeges érdekeit sérti. Ez az egyetlen lehetıség ebben a 
kérdésben, és ezt megfelelıen kell indokolni. Az indoklás az a tétel, ami vagy valóssá vagy 
nem valóssá teszi a módosítást. A mostani esetben, amikor az önkormányzat által megbízott 
mőszaki ellenır leállította a munkát, úgy kell tekinteti, hogy az önkormányzat -bár a 
szerzıdés alapján munkaterületet kell biztosítani, illetve biztosítan kell a folyamatos 
munkavégzést- megtiltotta a vállalkozónak azt, hogy tovább munkát végezzen. Az építési 
napló szerint az alapvetı ok az, hogy a vízszint olyan fokon emelkedett meg, és olyan szinten 
ázott el a tónak az oldalrésze, a talaj, amely alapján a szerzıdésben meghatározott szintő és 
minıségi munka elvégzésére nem volt lehetıség. Meghatározásra került, hogy ezt követıen 
minden héten felülvizsgálják a helyzetet, és abban a pillanatban mikor feloldja a tilalmat a 
mőszaki ellenır, tovább folyik a munka. Belvízvédelmi készültség miatt további fenntartás 
volt indokolt, február 18-án bejegyzésre került, hogy ugyan a belvízvédelmi készültséget 
feloldották, de az elázottság miatt a munkához szükséges feltételek nincsenek meg, ezért 
továbbra is szüneteltetni kell. Minden héten csütörtöki napon megtörténik az egyeztetés.  
Az önkormányzat függesztette fel a munkavégzési kötelezettséget, és ebbıl következıen két 
lehetıség van. Az egyik lehetıség az, amellyel a vállalkozó élt, hogy figyelembe véve ezt az 
objektív helyzetet, módosítsa az önkormányzat és a vállalkozó a szerzıdés határidejét. Ezzel a 
határidı módosítással, annak a közbeszerzési értesítıben való közzétételével, és az 
indoklással megvalósul egy feltétel, hogy onnan számítódjanak a határidık. Amennyiben az 
önkormányzat ezt a módosítást nem teszi, akkor a következı helyzet áll be. A vállalkozó 
vállalta  8 millió valahányszáz ezer Ft napi kötbér megfizetését, de ha valaki ismeri a 
dokumentációt, akkor tudnia kell, hogy meghatározott mértékig köteles kötbért fizetni, ez 
pedig a vállalkozási szerzıdésben a kivitelezési érték 30%-a. Általános gyakorlat, hogy ezt a 
30%-ot - ez a meghiúsulási kötbér is-  egy napra is bevállalják, mert olyan biztonságban 
vannak, hogy ennek megfelelı kötbérfizetési kötelezettségük van. Tehát ha és amennyiben 
felróható a vállalkozónak a határidı mulasztás, akkor ennek a kötbérnek a megfizetésére 
köteles. Abban az esetben, amikor kötbér kikötés van, csak azt kell vizsgálni, hogy 
megsértette-e a szerzıdését, mást nem. Ha azonban ezzel a szerzıdésszegéssel még kárt is 
okozott a vállalkozó, akkor még további kártérítési felelısség is érvényesül, csak az a feltétel, 
hogy  ezen felül már vizsgálni kell a kárfelelısségi szabályokat, a felróhatóságot, az okozati 
összefüggést, és mindazt amit jogszabály elıír. Ennek megfelelıen, ha és amennyiben 
módosítás történik, ez egy tiszta helyzetet hoz létre a következı idıszakban. Amennyiben úgy 
dönt a testület, hogy nem módosítja a vállalkozási szerzıdést, nem ad felhatalmazást a 
polgármester részére, akkor azt kell tudni mindenkinek, hogy itt attól a pillanattól kezdve, 
amíg a mőszaki ellenır felfüggesztette a munkát és mindaddig míg a munkavégzésre 
lehetıséget nem ad, ez a teljesítési határidı szünetel. Tudniillik kötbért csak akkor köteles a 
vállakozó fizetni, ha az ı érdekkörében felmerülı ok miatt mulaszt. Ebbıl a szempontból van 
egy objektív helyzet, mégpedig az, hogy nem tehetette, tehát az akivel szerzıdött, aki 
kötelezte magát arra, hogy munkaterületet ad, kvázi mintha visszavette volna ezt a 
munkaterületet, teljesen érthetı módon. Az pedig, hogy miért történtek ezek a döntések, és 
miért így került a kiírás megfogalmazásra, már másodlagos, hiszen ezek tényként 
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megvalósultak, a tervek elkészültek, most ezt a helyzetet kell eldönteni. Személy szerint a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottságnak azt tanácsolta, hogy olyan határozati javaslatot fogadjon el, 
melyben javasolja a testületnek a módosítást,  ismételten azért, hogy tiszta helyzet adódjon. 
Kihangsúlyozta, hogy minden olyan esetben kártérítési kötelezettsége van minden 
vállalkozónak, ha a saját érdekkörében felmerülı ok miatt nem tudja, vagy nem akarja a 
munkát elvégezni, és ezért szerzıdésszegést követ el.  A Hosszútónál elı állt, és minden 
hasonló esetben lehetıség van a szerzıdésmódosításra, ennek meg kell hogy legyen az 
indoka. Úgy ítélte meg, hogy ez az indok, ez olyan valós indok, ami megalapozza a 
szerzıdésmódosítást. 
Tájékoztatásként közölte, hogy az önkormányzat korábban eredménytelenné nyilvánított 
gépbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárása ismételten meghirdetésre került, március 
8.- a pályázatok benyújtásának határideje.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
ügyvéd úr a bizottsági ülésen is elmondta álláspontját. Bizottsága úgy döntött a tájékoztatás 
után, hogy a testület bízza  meg a polgármestert, hogy a szerzıdést módosítsa a kivitelezıvel.  
Felolvasta a bizottság határozati javaslatát. 60 nappal, illetve, ha február 28-a elıtt 
elkezdıdnek a munkálatok, akkor a tényleges szüneteltetési napokkal hosszabbodjon meg a 
szerzıdés.  
 
 
Lestyán Ádám képviselı a Közbeszerzési, Bíráló Bizottság elnöke megköszönte, hogy a 
közbeszerzési tanácsadó elmondta álláspontját, illetve azokat a pontokat, amely szerint a 
közbeszerzési bizottság javaslatot tett a képviselı-testületnek az egész közbeszerzéssel 
kapcsolatban. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén a közbeszerzési bizottság minden tagja 
jelen volt, a határozati javaslatukkal egyetértett.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megkérte a közbeszerzési tanácsadót, adjon tájékoztatást arról, 
hogy a becsatolandó dokumentumok, amelyek a pályázat megnyerése kapcsán, vagy azt 
megelızıen kell, hogy rendelkezésre álljanak, hogy néztek ki, és a tanácsadással ellátva 
hogyan valósult meg. Arra felhívta a figyelmet, hogy a testületnek valójában nem kellene 
foglalkozni az esettel, mert a képviselı-testület adott megbízást a mőszaki ellenırnek. A 
testületnek nem a szerzıdéssel lehet baja, hanem a szerzıdés teljesítését leállító személlyel, a 
mőszaki ellenırt vonhatná felelısségre, hogy miért állította le a munkát.  
 
 
Dr. Varga Imre ügyvéd, mint közbeszerzési tanácsadó megerısítette, hogy a közbeszerzési 
eljárási nyilvánossága az egész törvény alapelve, és valamennyi kérdésben nem lehet 
megtagadni a nyilvánosságot, kivétel egy esetben, ha a vállalkozások az ajánlat megtételekor 
külön meghatározzák és külön csatolnak olyan nyilatkozatot, hogy a pályázatukban melyek 
azok a kérdések, amelyek az üzleti titkait jelentik. Itt ilyen csatolás nem történt, tehát 
gyakorlatilag az eljárás megindításától az eredményhirdetésig valamennyi dokumentáció 
eredeti példánnyal rendelkezésre áll, és az természetesen megtekinthetı. A kérdésre válasza, 
hogy nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban olyan, aki a kizáró okok hatálya alatt áll. 
2009. április 1-jéig olyan szabály volt érvényben, hogy a pályázat becsatolásakor minden 
pályázónak valamennyi dokumentumot csatolni kellett, többek között a köztartozás 
mentességet is. A törvény módosulása elsısorban az ajánlattevıknek kedvezıen, csak a 
legszükségesebb feltételeket írta elı, pl. az egyszerő eljárásokban majdnem mindent lehetett 
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másolatban csatolni. A törvény azt mondja, hogy a kizáró okokkal kapcsolatosan a Vám- és 
Pénzügyırség, illetve az APEH együttes igazolását, valamint azt a közjegyzıi okiratot, 
amelyben ezekre a kizáró okokra vonatkozóan nyilatkozik, csak a gyıztes pályázótól kell 
kérni az eredményhirdetést követı 8 napon belüli becsatolással. Megteheti a vállalkozó, hogy 
már a pályázatában csatolja, de ez egy lehetıség. Ha és amennyiben a pályázatában valaki ezt 
nem csatolta, akkor 8 napon belül kell neki igazolni. A közokiratot mindaddig valósnak kell 
tekinteni, míg annak az ellenkezıjét be nem bizonyítják. Ezek figyelembevételével történt a 
pályázat elbírálása, a javaslat elkészítése a bizottság részérıl, illetve a döntés meghozatala. 
 
 
Harmati László alpolgármester megkérdezte az ügyvéd úrtól, hogy a bizottság által 
megfogalmazott határozati javaslat jogilag helytálló-e? A határidık megjelölése számára 
kérdést vetnek fel. 
 
 
Dr. Varga Imre ügyvéd, mint közbeszerzési tanácsadó válaszként elmondta, hogy a határozat 
az lesz, amit a képviselı-testület elfogad, tehát az úgy jogszerő. Ha azt mondja, hogy csak 30 
nap, vagy rövidebb idıt biztosít, nyilván, hogy a másik fél nem fogja elfogadni, és nem lesz 
szerzıdés módosítás, és beáll az a helyzet, hogy egyébként sem tud hamarabb dolgozni. 
Felvetıdött a bizottsági ülésen is, és saját maga is azt a javaslatot tette -nehogy felvetıdjön, 
hogy itt trükközik valaki-, hogy ha a mőszaki ellenır hamarabb feloldja, mint a január 4-étıl 
számított 60 nap, akkor ez azt jelenti, hogy csak annyi idıre kapja meg a hosszabbítás 
lehetıségét a vállakozó, mint amennyi napra fel volt függesztve, ha azonban ezt követıen 
kapja, akkor se kapjon rövidebbet, hiszen annyit kért. Azt gondolja, hogy a határozati javaslat 
ebben a vonatkozásban mindenképpen érvényes is, hiszen ez a határozat a polgármester urat 
ilyen feltételek szerinti szerzıdés módosításra hatalmazza fel. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester olyan döntést gondolt meghozni, hogy 60 nappal 
meghosszabbítja a szerzıdést attól az idıponttól, amikor a mőszaki ellenır elrendelésére a 
munkát megszüntetik.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, hogy felcsillant a remény azokban, akik nem 
olvasták el rendesen a kötbérre vonatkozó szabályt, hogy pénzhez lehet jutni. Erre 
próbálhattak meg a napok számával reagálni. Itt másfél napról lehet szó, maximum 12 millió 
Ft lehet a kötbér nagyságrendje. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatával szemben olyan 
döntést javasolt hozni, hogy a megadott engedélytıl számított 60 nap a befejezés határideje. A 
bizottság ülésén szó esett arról is, hogy 5 nap rendelkezésre állás van, míg a polgármester úr 
módosítani tudja a szerzıdést, 5  napon belül kell aláírnia. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a bizottság azt nem vette figyelembe, 
hogy az összes költség 30%-nál túl nem is haladhat a kötbér összege. 
 
 
Dr. Varga Imre ügyvéd, mint közbeszerzési tanácsadó felhívta a figyelmet, hogy nem öt 
napon belül kell a szerzıdést megkötni, hanem a szerzıdés megkötésétıl számított 5 napon 
belül kell a közbeszerzési értesítıben közzé tenni. Elképzelhetı, hogy a szerzıdés majd két 
hét múlva kerül megkötésre, mert addig, amíg nem ad engedélyt a munka folytatására a 
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mőszaki ellenır, addig nem kell megkötni. Amikor megkötésre kerül, 5 napon belül kell 
közzé tenni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester módosító indítványként, olyan határozatot kért hozni, 
hogy a mőszaki ellenır munkát elrendelı határozatától számított 60 nap múlva lesz a 
befejezési határidı. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı elfogadta a javaslatot, onnantól kell számolni a 60 napot, amikor fel 
lesz oldva a tilalom. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Szekeres Józsefné) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
79/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a Mezıberényi Hosszú-tó építési 
munkálatainak szüneteltetésének okán érkezett kivitelezıi kérelemnek helyt ad, engedélyezi, 
hogy a mőszaki ellenır munkát elrendelı határozatától számított 60 nap kerüljön 
meghatározásra befejezési határidınek a szerzıdésmódosításban. Mezıberény Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a 
fentieknek megfelelıen járjon el. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Harmati László alpolgármester beszámolt arról, hogy a megyei közgyőlés február 19-én 
tárgyalta a közlekedési operatív programot. Több projektötlet felmerült, és ebbıl hármat 
ítéltek meg támogatásra, benyújtásra érdemesnek. A három útból kettı Mezıberényt érintené, 
egyik a 46-os fıút megerısítése, a másik a Mezıberényt elkerülı út építése.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a napirend befejeztével, kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
80/2010.(II.22.)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             
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 II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 609/2009./XI.30./sz., 3/2010./I.11./sz., 
19/2010./I.25./sz., 38/2010./I.25./sz., 43/2010./I.25./sz., 48/2010./I.25./sz., 
50/2010./I.25./sz., 58/2010. /I.25./sz., 60/2010. /I.25./sz., 44/2010.(I.25.)sz., 
49/2010.(I.25.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.     

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 11 db lejárt határidejő határozat végrehajtását kérte 
elfogadni a képviselıktıl, amennyiben nincs észrevétel az anyaghoz. 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
81/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 609/2009./XI.30./sz., 
3/2010./I.11./sz., 19/2010./I.25./sz., 38/2010./I.25./sz., 43/2010./I.25./sz., 48/2010./I.25./sz., 
50/2010./I.25./sz., 58/2010. /I.25./sz., 60/2010. /I.25./sz., 44/2010.(I.25.)sz., 49/2010.(I.25.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
        
II/2.  Wagner Márton képviselı kifogása az 5/2010.(I.11.) számú határozat ellen 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a kifogásolt határozatot az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és az elıterjesztett javaslatban módosítást tett. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı, Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javaslatát 
ismertette, és kérte azt megszavazni. 
 
 
/Wagner Márton képviselı jelezte, hogy érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban/ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottsági javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Wagner 
Márton nem vett részt a szavazásban) 
 
 
82/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 5/2010.(I.11.) számú határozatát 
visszavonja, egyben kinyilatkozza, hogy a Mezıberényi Német Önkormányzat internet 
hozzáférését nem támogatja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
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Wagner Márton képviselı, mint a Mezıberényi Német Önkormányzat elnöke közölte, hogy 
az elıterjesztés határozati javaslata úgy szólt, hogy a képviselı-testület nem tudja támogatni 
az internet hozzáférésüket. Ezt a megfogalmazást elfogadhatóbbnak találta volna, mivel nem 
kérték az internet szolgáltatást, nem is kellene szóbahozni, hogy nem akarja az önkormányzat 
támogatni. Úgy érzi magát, mint a vak ember, aki megáll a járdán, és valaki fogja, és át akarja 
vinni a másik oldalra. 
 
 
II/3.  Az OPS Kulturális Központ 2010. évre tervezett beiskolázási terve 
 
 
Onody Gyuláné képviselı, mint az OPS Kulturális Központ igazgatója elıvezette, hogy az 
elmúlt ülésen döntés született arról, hogy az intézmény nyújtsa be a TÁMOP 3.2.3/09-2-es 
pályázatot. Ez megtörtént, és ennek keretében lehetıség nyílna arra is, hogy a szakemberek 
továbbképzése ebbıl kerüljön finanszírozásra. Ismertette az elıterjesztett anyagot, melyet az 
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatásra ajánlott. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
83/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2010. évre vonatkozó beiskolázási továbbképzési tervét elfogadja. 
Felelıs:Onody Gyuláné igazgató 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
II/4.  Az OPS Kulturális Központ 2009. évi beszámolója és a 2010. évi munkaterve. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı, mint az OPS Kulturális Központ igazgatója ismertette az írásos 
elıterjesztést. Igen részletes anyagot igyekeztek leadni, mivel még mindig izzik a hangulat 
körülöttük. Véleménye szerint a szöveges beszámoló és a számok is elég szépen tükrözik azt a 
munkát, amelyet az összevont intézmény végzett 2009-ben. Semmi olyan hagyományos 
rendezvényt vagy programot, ami eddig is mőködött az intézményben, nem szüntettek meg, 
próbáltak újabb rendezvényeket megvalósítani, próbálták a nyitva tartást rugalmasabbá tenni, 
illetve a Madarak Háza Látogató és Szabadidı Központnak valamilyen arculatot adni, 
megtalálni a feladatát. Úgy gondolja, hogy az intézmény jó úton halad és talán a képviselı-
testület is egyetért azzal, hogy nem a kultúra leépítése folyik. Úgy gondolja, hogy egyre több 
ember meg van elégedve azzal a programmal, amit szeretnének megvalósítani. A 2010. évi 
munkatervnél, még több újabb rendezvényeket tudtak behozni, több színházi elıadás is lesz.   
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja tudatta, a bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy a beszámolóból is talán látszik, hogy megérte összevonni a három 
intézményt. A kezdeti személyi és anyagi nehézségeket követıen most már tényleg 
összeszokott csapatként mőködhet az intézmény. A munkaterv a bizottság értékelése alapján 
reális és megvalósítható, nagyon részletes. Jó lenne, ha azok a pályázatok, amelyek 
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benyújtásra kerültek az év során, pozitív elbírálásra kerülnének, így hozzájárulnának ahhoz, 
hogy a kulturális központ 2011-ben még sikeresebb éves beszámolót készíthessen el. A 
bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót és munkatervet egyaránt. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
84/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs:Onody Gyuláné igazgató 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
85/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2010. évi munkatervét elfogadja. 
Felelıs:Onody Gyuláné igazgató 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
II/5.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elıadta, hogy 59 db 
kérelem érkezett, ebbıl 10 került elutasításra. Kritikus a gyógyszer és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatási kérelmek száma, nagyon megszaporodott. Felhívta a figyelmet a 
lakásfenntartási támogatási kérelmek megismétlésére. A méltányossági alapon adható 
kérelmek tavalyi évre szóltak, március 31-ig ismét be kell nyújtani. A normatív 
lakásfenntartási támogatás mindig egy évre van megítélve, a lejáratkor meg kell ismételni. Az 
idıarányos teljesítése jó a bizottságnak, igyekeznek az elıirányzati keretben benne maradni. 
Ez úgy lehetséges, hogy a nagyszámú kérelmek miatt a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásnál kisebb összeget tudnak adni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
86/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolt arról, hogy az elmúlt év hasonló idıszakához 
képest lényegesen több kérelem jelent meg, és elég sok az elutasítás száma is. Egy tételként 
szereplı köztemetés költsége kiteszi a féléves részt, ez azért van így, mert vidéki köztemetés 
történt. Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
87/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a polgármester által, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/6. Szakértı bizottság beszámolója a Hajnal u. 2-4. ingatlan megosztásáról 

(70/2010.(II.08.)sz. hat.) 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı, mint szakértı bizottság tagja ismertette, hogy helyszíni bejárást 
tartottak az ingatlan területén. A beszámoló két részre tagozódik, az elején a fizikális 
megjelenésekrıl készült tájékoztatás található, míg a második rész anyagi vonatkozású, azt a 
zárt ülésen tárgyalja a testület. A rendelkezésre álló ingatlanokat áttekintették, a társasházzá 
felosztást javasolják. Kisebb-nagyobb területek megvásárolhatóvá válnának. A bérlettel olyan 
problémák jöhetnek, amelyek gondot jelenthetnek egy-egy terület tevékenységénél az 
üzembe-helyezési eljárás során, és további ráfordításokat kellene tenni ebben az esetben a 
képviselı-testületnek, ami a fizikális leválasztásokat is szükségessé tenné. Az ingatlanoknál 
az volt a mértékadó és kiindulási pont, hogy egy-egy önálló egységként jelentkezhessenek, 
akár teljesen elkülönülten, és olyan mőködési lehetıséget feltételezzen a késıbbiekben, ami 
megfelel mindennemő elıírásnak. A bizottság javaslatában 18 fizikai egységet, ingatlanelemet 
javasol kialakítani. Nagyságrendje 500 m2-tıl 1200-1300 m2-ig terjedne. Megtekinthetı a 
felosztási javaslat, amivel megteremthetı lehetne az a feltételrendszer, hogy az igénybevevık 
önálló szervezetként tudnának mőködni. Az értékesítés során figyelembe kell venni, hogy 
megfelelı nagyságrendő villamos-energia áll rendelkezésre egy hátsó trafóval ellátva, 
mintegy 380 KW energiát jelent. Javaslatuk, hogy minden 100 m2 területhez 3,6 KW energia 
legyen biztosítva, ez az eladás folyamatában kerüljön meghirdetésre. Árakról a zárt ülésen 
esik majd szó. Felhívta a figyelmet arra, hogy a malom szolgálati lakásként funkcionált az 
ingatlan helyén, az építési elıírásoknak megfelelıen szolgálati lakások kialakítására van csak 
lehetıség. A társasházzá alakítást a különbözı építési és tőzrendészeti elıírások hordozzák 
magukban. Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a felosztással kapcsolatban megkérdezte, mi lesz azokkal 
a területekkel, amik nincsenek bejelölve, közös tulajdonba kerülnek? 
 

 
Hoffmann Dániel képviselı, mint szakértı bizottság tagja, válaszként közölte, a nem jelölt  
területeket osztatlan közös tulajdonban érdemes tartani, és majd az épületegyüttes külön-
külön megvásárolt ingatlan tulajdonosai eldöntik a továbbiakat. A képviselı-testület részére 
jelentıs pénzbeli hozzájárulást igényelne az elbontás, fizikai leválasztás. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester felvetése arra irányult, hogy ki fogja a lebontás költségeit 
vállalni, milyen összeg lesz erre biztosítva, bár ezt majd a pénzügyi résszel együtt tárgyalja 
meg a testület. Véleménye szerint nem egy társasházzá nyilvánítással kellene megoldani az 
értékesítést, hanem pl. három részre megosztva, vagy attól függıen, hogy milyen igények 
merülnek fel. 
 
 
Csávás István képviselı javasolta napirendrıl levenni a témát, mert annyi kérdés felvetıdik, 
hogy még a zárt ülésen sem lehet döntést hozni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, zárt ülés keretében folytatódik a tárgyalás, a 
közvélemény tudjon róla, hogy a testület foglalkozik a Bútoripari Zrt. dolgaival. 
 
 
III./ Napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város 2010. évi költségvetésének elfogadása    
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb 
költségvetését sikerült összeállítani, 3.865.809 eFt bevétellel és ugyanilyen összegő kiadással. 
A költségvetés szerkezetében is változás történt. A 4.sz. (beruházás) és 5. sz.  (felújítások) 
mellékletekkel kapcsolatban kifejtette, hogy összegük kb. a költségvetés 11%-át éri el. Ennél 
volt már lényegesen magasabb is, alább már nem szabad menni. A helyi adókat érintıen 
kiemelte, hogy a vállalkozók kommunális adója, valamint az iparőzési adó rész lényegesen 
kevesebb összegben lett meghatározva, mint az elmúlt évi, olyan 32 millió Ft kiesést jelent. A 
költségvetés szerkezetét tekintve, a normatív hozzájárulás csökkentése volt az elsı dolog, ami 
nehéz helyzet elé állította az önkormányzatot. Összességében 93,5 millió Ft-tal adtak 
kevesebb normatívát az elızı évinél, és 16,7 millió Ft volt az a rész, amely a személyi 
jövedelemadó kiegészítésnél pluszként jelentkezett. A kettı különbözeteként 76 millió Ft-tal 
nominális értékben is, számszakilag is csökkent a költségvetés összege. A költségvetés 
egyensúlyba tétele annak is köszönhetı, hogy a pénzmaradványból 240-250 millió Ft-ot 
sikerült invesztálni. Köszönet az intézményvezetıknek is, hogy a költségvetést most a testület 
el tudja fogadni. Nem ijesztgetésnek szánva megjegyezte, hogy a következı évi gondok nem 
fognak elmúlni, mert ebben a költségvetésben olyan elıremutató lépést nem lát, amely 
megalapozná a jövıt, pl. 250 millió Ft pénzmaradvány biztos, hogy nem lesz. Egy 
költségvetés összeállításánál gondolni kell a jövıre is. A 2010. évi költségvetést elfogadásra 
ajánlotta, mely véleménye szerint az év végére túl fogja haladni az 5 milliárdos összeget.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsági üléseken igen részletesen kielemezték a költségvetést, a mai ülésre egy elfogadásra 
ajánlott rendelet-tervezet áll a képviselık elıtt. A költségvetés tartalékösszege 907.666 eFt, 
ebbıl az általános tartalék 25.229 eFt, az elkülönített tartalék 882.437 eFt. A költségvetés 
tartalmaz bizonyos cafetéria juttatást, ami a dolgozókat érinti. Az önkormányzati 
köztisztviselık, illetve a Polgármesteri Hivatalban Munka Törvénykönyve által 
foglalkoztatott dolgozóknál 2010-es évre 193.250 Ft bruttó összeg lett megállapítva 
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személyenként, illetve a közalkalmazottaknál 72.000 Ft bruttó összeg melegétkeztetési 
utalvány formájában. Bizottsága elfogadásra javasolja a költségvetést. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009-es 
Kormányrendelet a jegyzı feladatává teszi, hogy a reprezentatív szakszervezetekkel, 
közalkalmazotti tanács képviselıivel a költségvetés tervezetét egyeztetni kell. Új feladatként, 
január 1-jétıl az intézményvezetıkkel is meg kell ezt tenni. Mind a két eseményrıl 
jegyzıkönyv készült, mely csatolásra került. A szakszervezetek, a közalkalmazotti tanács 
képviselıi kérték elıterjeszteni a testületi tagok részére, hogy a költségvetést elfogadásra 
ajánlják, javasolják, hogy az önkormányzat figyelje a pályázati lehetıségeket az intézmények 
felújítása érdekében, és lehetıség szerint történjenek meg a felújítások, energiatakarékosságot 
is megvalósító megoldásokat keresve. Kérik, hogy a képviselı-testület gondos 
körültekintéssel járjon el a létszámcsökkentés esetében, és csak indokolt esetben tegye azt 
meg.  
A költségvetési rendelet szövegében pontosítást ismertetett, a 13 oldalon a 10-es bekezdésnél, 
az intézmények részére az utalás nem a hét második napja, hanem az elsı napja lenne 
 
 
Harmati László alpolgármester a képviselı-testület életében az egyik legfontosabb feladatnak 
a költségvetési rendelet megalkotását tartotta. Úgy gondolja, hogy a mostani rendeletet is el 
tudja fogadni a testület, és így a 2010-es évi irányt megadják a város mőködésének. A 
polgármester úr is elmondta, hogy 120 millió Ft hiányzik a költségvetésbıl, mivel kevesebb 
helyi adóbevétellel lehet számolni, illetve 93 millió Ft-tal kevesebb normatívát adtak az 
intézmények mőködéséhez. Ezek ismeretében is azt mondhatja, hogy stabil pénzügyi háttérrel 
tud mőködni az önkormányzat, viszonylag erıs lábakon álló intézményekkel. Az 
intézményekben a vezetıknek és az alkalmazottaknak köszönhetıen jó színvonalú munka 
folyik. Az intézmények is egyre kevesebb bevétellel számolhatnak, és mégis az intézményi 
hiány csökkent az elızı évekhez képest. 80 millió Ft-tal kevesebbet kell hozzátenni a 
mőködésükhöz, ez köszönhetı a megkövetelt takarékos gazdálkodásnak, illetve azoknak a 
költségracionalizálási terveknek és lépéseknek, amelyeket a korábbi években meglépett a 
testület. Itt elsısorban az intézmények összevonására gondolt. Az önkormányzat további 
lépéseket is tesz a költségek csökkentésére, egyik ilyen a geotermikus energia hasznosítására 
benyújtott pályázat. Hiszen ha ez megvalósul, városi szinten olyan 50 millió Ft-tal csökkenni 
fog a főtés költsége. A költségvetés tartalmaz bizonyos fejlıdést is, vagyongyarapodási 
elemeket is. Pl. Hosszú tó felújítása, civilek háza kialakítás, belvízrendezésre benyújtott 
pályázat, új bölcsıde építése, stb. Véleménye szerint ez a testület, bármennyire is szapulták 
egyesek, nyugodt lelkiismerettel és emelt fıvel adhatja át a stafétabotot a következı 
testületnek. Azt kívánja, hogy a következıkben se legyen rosszabb gazdája a városnak. A 
költségvetési rendelet elfogadását javasolta. 
 
 
Csávás István képviselı nyögvenyelısnek jellemezte ezt az évkezdést, amely az ország 
állapotát mutatja, és Mezıberény lehetıségeit. Az önként vállalt feladatok, amik eddig 
megvoltak, továbbra is megmaradtak. Az adófizetık pénzével jól sáfárkodott az 
önkormányzat. Az, hogy mennyi beruházás történhetett, az országos költségvetés határozta 
meg, a fejlesztésekre szánt pénzt oda kellett tenni az intézmények mőködéséhez. Az országos 
költségvetés is mutat olyan tételeket, amelyek mellett nem tud szó nélkül elmenni. Szociális 
téren hatalmas elvonások történtek, gyermekek, idısek ellátását igazságtalannak tartja, ahova 
be kell segíteni a városnak is. Ugyanakkor van olyan intézménye az országnak, ahol nem 
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munka miatt vannak az emberek bizonyos intézményekben, és ık egy huncut fillért nem 
fizetnek az ellátásukért. Mezıberényre visszatérve elmondta, hogy pl. a mővészeti oktatás is a 
mezıberényi adófizetık pénzébıl történik, sajnos a fejlesztések rovására, de valamikor a 
város javát fogják szolgálni. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı kifejtette, hogy 2006. óta közel 60%-al nıtt meg a költségvetés 
összege Mezıberényben, ezt a központi költségvetés adta valamilyen módon. Az elmúlt négy 
évben 2,4 milliárd Ft-ot nyert a város beruházásra. A jelenlegi helyzet miatt, ami a világban, 
az országban és Mezıberényben is lejátszódik, a mai költségvetés bevételei között néhány 
összeg kevesebb lesz, mint amennyi az elızı idıszakban volt. Azt nem szabad elfelejteni, 
hogy a helyi adót fizetık által befolyt összeg mindig olyan 200 millió Ft körül volt. A jövıt 
illetıen valóban érdekesen fog alakulni a költségvetés, de a testületnek ezzel az évvel kell 
elsısorban megbirkózni. Mezıberény lakossága, gyermeklétszáma nem nıtt, és ennek 
ellenére egy növekvı költségvetést lehet elfogadni, ez biztató a jövıt illetıen. Véleménye 
szerint ha jól sáfárkodik a város a rábízott javakkal, akkor ebbıl Mezıberény nem fog rosszul 
kijönni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az elmondottakat megerısítette abban, hogy a 2010. évi 
költségvetés az önkormányzatok számára rendkívül nehezen indult, hiszen a tervezett 120 
milliárd Ft-ból 75 milliárd Ft-os megvonás realizálódott. De úgy gondolja, hogy a megvonás 
ellenére Mezıberény Város Önkormányzata lényegében jelentıs feladat elvonás nélkül, a 
szükséges fejlesztések megtartásával egy elég szép költségvetést tud elfogadni. Ez 
mindenféleképpen az elızı évek felelıs gazdálkodásának az eredményét tükrözi. Ebben 
benne van a város gazdálkodása, a város által benyújtott pályázatok eredménye, valamint 
azon vállalkozásoknak a szép teljesítménye, amelyek Mezıberényben székelnek, és jelentıs 
eredményt érhettek el az utóbbi években. Köszönet érte. Remélhetıleg az elkövetkezendı 
években is hasonló költségvetéseket tud elfogadni a város önkormányzata. 
 
 
Harmati László alpolgármester kérte, hogy Hoffmann Dániel képviselı jutasson el részére egy 
kimutatást a 2,4 milliárd Ft pályázaton nyert beruházásokról. A költségvetést érintıen 
visszautalt arra, hogy sok tartalék nem lett meghatározva. Amennyiben a létszámleépítés 
drasztikusabb lett volna, következı évben hozta volna az eredményt. A 8 fıt érintı leépítés is 
sajnálatos, de ilyen történt az elmúlt években is, nem ennek az évnek a sajátossága. Nem a 
megszorítás, a költségvetés összehozása, hanem a csökkenı gyermeklétszám miatt kellett 
meglépni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a városban a legtöbb fıt, 560 
dolgozót, az önkormányzat foglalkoztat. A költségvetéssel kapcsolatban megerısítette, hogy 
azért kell gördülı költségvetést készíteni, három évre tervezni, hogy a mőködés biztosítható 
legyen a jövıben is, mert ha csak egy évre fókuszálna a testület, hitelbıl is meg lehetne élni. 
Az önkormányzat ebben az évben azt is példázni fogja, hogy ennyi beruházása 
Mezıberénynek még soha nem volt, ha minden jól alakul, mint amennyi most lesz. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı felhívta a figyelmet, hogy a 2,4 milliárd Ft-os pályázati forrás, 
ami most már a bölcsıdei pályázati pénzzel több lett, döntıen az európai uniós 
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csatlakozásunktól, 2004-tıl származik. Kimutatást tudnak adni róla. Nem a város által, hanem  
a város és a mezıberényi vállalkozók által benyújtott pályázatokat tartalmazza elsısorban. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester, mivel több hozzászólás nem hangzott el, a költségvetési 
rendelet elfogadását javasolta, eredeti elıterjesztésnek tekintve a jegyzı úr által ismertetett 
javítást. A rendelet megalkotásához minısített többségi igen szavazat szükséges. 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
                                                                            

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete 
2/2010.(II.23.) MÖK számú rendelete 

Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
                
IV./ Vagyonrendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet alapján a 
Polgármesteri Hivatal, illetve a jegyzı az ingatlantulajdonban, vagyonban bekövetkezett 
változásokról évente két alkalommal, a testület elıtt tájékoztatót ad, elıterjesztést készít. 
Legutóbb ez 2009. június 29-én történt. Az azóta eltelt idıszakban a változások, pontosítások 
alapján a rendelet-tervezet elkészült, amihez egy kiegészítı is kiosztásra került. A képviselık 
részére plusz információt jelenthet, hogy a vagyonrendeletbıl kikerült ingatlanokról készült 
egy tájékoztató. Ez nem része a rendeletnek. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság és az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság is elfogadásra javasolta a kiegészítéssel is 
egybeszerkesztett  rendeletmódosítást. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a következı vagyonrendelet módosítás is 
hasonló lesz a mostanihoz, elég sok változás várható. Ilyenek a vasúttal, úttal kapcsolatos 
várható kisajátítások.  
 
A napirendhez hozzászólás nem hangzott el. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet megalkotását kérte. A rendelet megalkotásához 
minısített többségi igen szavazat szükséges 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
3/2010. (II.23.) MÖK számú rendelete 

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

módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
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V. Napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. A talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) sz. MÖK rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı elıvezette, hogy a Polgármesteri Hivatalnak a feladatkörébe tartozik a 
rendeletek felülvizsgálata, így a talajterhelési díjról szóló rendeletnél megállapítást nyert, 
hogy két pontatlanság is szerepel benne, amelynek rendezése az írásos elıterjesztés szerint 
megtörtént.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı, Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, hogy 
bizottsága a rendelet módosítását támogatta, és kérték, hogy a testületi ülésre készüljön 
kimutatás arra vonatkozóan, hány helyen nincs bekötve a szennyvíz. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı válaszként elmondta, hogy a Vízmővek listája alapján, 2009. évben a 
talajterhelési díjfizetés szempontjából érintett ingatlanok száma 492 volt, ebben a mentesek is 
benne vannak A talajterhelési díj pedig, a területérzékenységi szorzó számítása alapján 2008. 
évben 162 Ft/m3 volt, 2009-ben 180 Ft/m3. Az önkormányzathoz 1.200.000-1.300.000 Ft 
folyt be. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
4/2010. ( II.23.) számú rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 
50/2004. (XII. 20.) MÖK számú rendelet –a továbbiakban: R. -módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
V/2. Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 23/2003.(XI.24.) számú rendelet módosítása  
 
 
Frey Mihály aljegyzı elıadta, hogy 2009. december 21-én került módosításra a rendelet a 
Vízmővek Zrt. adatszolgáltatása után. Idıközben a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
megkifogásolta a rendeletben foglaltakat, mert az önkormányzat, mint ármegállapító csak a 
hatósági árat állapíthatja meg, a lakossági és az önkormányzati árakat nem. Ezeket csak egy 
külön kétoldalú megállapodásban lehet szabályozni. Ennek megfelelıen történt elıterjesztésre 
a határozati javaslat, rendelet-tervezet, melynek függelékét képezi a megállapodás. 
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Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy az árakban és a mértékekben nincsen változás, ez egy 
jogtechnikai kérdés volt, ami az Államigazgatási Hivatallal egyeztetésre került. A képviselı-
testületnek rendeletben kizárólag hatósági árat kell megállapítania, de ez egyébként nem zárja 
ki, hogy a lakossági, önkormányzati díjak szerepeljenek a rendeletben. Miután a lakosság 
széles körét érinti, és ezt normatív módon csak rendeleti úton lehet rendezni, ezért fogja a 
megállapodás a rendelet részét képezni. Kéri, hogy a megállapodás-tervezetet határozattal 
fogadja el a testület, és szavazza meg a rendeletmódosítást.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı, Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága támogatta a határozat és rendelet megszavazását. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága is 
javasolta a polgármester felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet-tervezetet, majd a határozati javaslatot 
bocsátotta szavazásra.  
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
5/2010. (II.23.) számú rendelete 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló  

23/2003. (XI. 24.) MÖK számú rendelet –a továbbiakban: R. – módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
88/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békés Megyei Vízmővek 
Zrt-vel 2010. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérı víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás tervezettel az elıterjesztésben kiadottak szerint. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2010. február 28. 
 
 
V/3. A helyi iparőzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK. sz. rendelet módosítása 
 
 
Czirbuly Zoltánné a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási vezetı-fıtanácsosa ismertette az 
írásos elıterjesztést. Törvénymódosítás következményeként a helyi iparőzési adóra 
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vonatkozóan tudni kell, hogy eljárási szabályt nem tartalmazhat, ezért volt szükség a 
módosításra.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a második fél évtıl az APEH-hoz 
kerül a helyi iparőzési adóval kapcsolatos hatáskörök és feladatkörök egy része. Jelenleg még 
az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll keretében vizsgálódik, de addig valóban az 
eljárási szabályokat a helyi iparőzési adóról szóló rendeletbıl ki kell venni. Tájékoztatta az 
adózókat arról, hogy az elsı fél évet még az önkormányzathoz kell megfizetni, és a július 1. 
utáni dolgok kerülnek az APEH-hoz.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı, Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága egyetértett az elıterjesztéssel, a rendelet megalkotását támogatja. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
6/2010.(II.23.)MÖK sz. rendelete 

a  helyi iparőzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének( továbbiakban : R.) 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
V/4. Az idegenforgalmi adóról szóló 48/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendelet módosítása 
 
 
Czirbuly Zoltánné a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási vezetı-fıtanácsosa közölte, hogy az 
idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása is törvényi módosítás miatt vált szükségessé. 
Az adómentességi szabályoknál korábban a 18 év alattiak, és a 70 év felettiek 
adómentességben részesültek, a módosítással a 70 év felettieket ez nem illeti meg.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı, Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a törvényi 
szabályozást javasolta a rendeletben elfogadni, amit bizottsága is támogatott.  
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
7/2010.(II.23.)MÖK sz. rendelete 

idegenforgalmi adóról szóló 48/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendelet  ( továbbiakban : R.) 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
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V/5. Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. ajánlata 

 

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Együttmőködési szerzıdést szeretne a Kft. kötni ahhoz, hogy a település 
lakosainak, akik Gyomára járnak fürödni, az önkormányzat jegykiegészítést fizessen, így 
kedvezményesen vehetnék igénybe a szolgáltatást. Bizottsága irreálisnak tartotta az ajánlatot, 
nem támogatta.  A Kft. programjukat is szeretné népszerősíteni plakátok elhelyezésével, helyi 
TV-ben hirdetéssel, nyugdíjas szervezetek megkeresésével. Ezt a bizottság támogatta, a 
Polgármester Hivatal már meg is jelentette, az intézkedés megtörtént. 

 

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy az 
elmondottakkal értett egyet a bizottsága is. A reklám és a nyugdíjas klubbal való 
kapcsolatteremtésrıl már értesítve lett a Kft. 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester az elsı kérdésben kért állást foglalni, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 
 
89/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, köszönettel vette a Gyomaendrıdi 
Liget Fürdı Szolgáltató Kft. együttmőködési megállapodás ajánlatát, hogy Mezıberény város 
biztosíthat kedvezményeket állandó lakosai részére, a fürdı belépı árának egy részét 
átvállalhatja, de anyagi források hiányában nem kíván a felkínált lehetıséggel élni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 

 

V/6. Pécsi-Normandia LIONS Club támogatás kérése szülıszállás fenntartásához 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette a 
megkeresést. A club 16 éve mőködtet szülıszállást, ahol a Pécsen kezelt leukémiás gyerekek 
szülei kapnak szállást. Most egy bıvítés elıtt állnak, ehhez kérnének anyagi támogatást. A 
kimutatásukban szerepel, hogy az elmúlt idıszakban 5 éjszakát vett valaki igénybe. Ennek 
ellenére a bizottsága azt javasolta, hogy anyagi támogatás ne történjen, mivel területileg nem 
oda tartozik Mezıberény. Meghirdetés történjen, mert győjtik az SZJA 1%-ot. Javasolják, 
hogy a március, április, május havi Hírmondóban legyen közzé téve a számla és adószámuk.  

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint egyszer történjen megjelentetés, mint 
ahogy ez már szokás minden évben a számlaszámok közzétételénél a májusi újságban. 
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Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága sem javasolta a kérelem támogatását, a Hírmondóban való megjelenés számáról 
nem tárgyaltak.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bizottsága javaslatát 
nem változtatta meg.  

 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy háromszori megjelentetés 
történjen. 
 
 
A képviselı-testület, 7 képviselı (Kovács Lászlóné, Debreczeni Gábor, Babinszki Szilárd, 
Barna Márton, Onody Gyuláné, Halász Ferenc, Csávás István) igen szavazata, és 10 
ellenszavazat értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta, hogy a Pécs 
Normandia Lions Club számlaszáma és adószáma három alkalommal (március, április május) 
jelenjen meg a Mezıberényi Hírmondóban.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a májusi megjelentetést bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 7 ellenszavazat (Kovács Lászlóné, Debreczeni 
Gábor, Babinszki Szilárd, Barna Márton, Onody Gyuláné, Halász Ferenc, Csávás István) 
mellett, az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetértett azzal, hogy a Pécs 
Normandia Lions Club kiemelten közhasznú egyesület számlaszáma és adószáma a májusi 
Mezıberényi Hírmondóban közzé legyen téve, hogy a lakosoknak lehetıségük legyen az 
SZJA 1% felajánlására. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester határozathozatalt kért arról, hogy támogatást nem biztosít 
a testület a Club részére. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, megköszöni a Pécs Normandia Lions 
Club Mezıberény lakosok részére is végzett tevékenységét, de anyagi források hiányában, 
támogatást biztosítani nem áll módjában.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
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V/7. Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelem Szövetség megkeresése 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, melyben kérik, hogy a város legyen tagja a katasztrófavédelmi szövetségnek. A 
tagdíj éves összege 13 eFt. A bizottság úgy döntött, hogy anyagi forrás hiányában 
tagdíjfizetés ne történjen. 
   
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatot nem 
tenné tönkre a 13 eFt megfizetése, arról kellene döntést hozni, hogy nem kíván tag lenni a 
város.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı javasolta a határozati javaslatot módosítani, az anyagi forrásra 
való hivatkozás maradjon ki a szövegbıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a módosított javaslattal kérte a határozatot megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
93/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete köszönettel vette a Békés Megyei 
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség által küldött tagfelvétellel kapcsolatos 
megkeresést, de nem kíván a szövetség tagja lenni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/8. Juventus Rádióval való együttmőködés 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az írásos 
megkeresést, melyet bizottsága nem támogatott. 
   
 
Hoffmann Dániel képviselı javasolta a határozati javaslatot módosítani, az anyagi forrásra 
való hivatkozás maradjon ki a szövegbıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester sem értett egyet a mősorban való megjelentetéssel, már 
azért sem, mert az orosházi adáskörzetben történne a mősor sugárzása. A módosított 
javaslattal kérte a határozatot megszavazni. 
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Barna Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
94/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, megköszöni a Juventus Rádió 
mősorsávban való megjelentetés ajánlattal kapcsolatos levelét, de nem kíván a felkínált 
lehetıséggel élni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/9. Nemzetközi szakmai oldalon kibıvített szolgáltatás igénybevétele 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a 
megkeresést, szeretnék, ha egy honlapon, nemzetközi szakmai oldalon megjelenne 
Mezıberény is. Regisztrációs díjat kellene befizetni érte. Bizottsága nem támogatta. 
   
 
Hoffmann Dániel képviselı itt is kérte kihagyni a forráshiányra hivatkozást. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester módosítva bocsátotta szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
95/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, az International Company Databank 
Kft. az icdb.eu szakmai oldalon való megjelenés lehetıségére vonatkozó ajánlatát köszönettel 
veszi, de nem kíván a felkínált lehetıséggel élni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/10.Bodnár és Társa Geográfus Bt. könyvajánlata 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
anyagot. Megjelent a Lakodalmak a Kárpát medencében címő II. kötete Dr. Bodnár 
Lászlónak, mely tartalmazza Mezıberény lakodalmi szokásait is. A szerzı azt kéri, hogy 25 
db könyvet vásároljon meg a város. Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát kéri 
elfogadni, vagyis, hogy ne történjen vásárlás. A könyvtár esetleg vásárol egy példányt a 
könyvbıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a testület nem él a 
lehetıséggel. Ennél a határozatnál se szerepeljen a forráshiányra hivatkozás. 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
96/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, megköszöni a Bodnár és Társa 
Geográfus Bt. könyv ajánlattal kapcsolatos levelét, de nem kíván a felkínált lehetıséggel élni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/11.TÁMOP pályázatokon való részvétel a szociális szférában 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága áttanulmányozta a szociális szférában található pályázati lehetıségeket. Civil 
emberek képzésére, többek között a házi segítségnyújtás és az otthonápolás feltételeinek 
megteremtése és javítása céljából az ápolási díjban részesülık számára lenne lehetıség 
pályázni. A hivatal elkészítette a felmérést, hány ápolási díjban részesülı olyan személy van, 
aki számításba jöhet. Elolvasva a pályázati feltételeket, megállapította a bizottság, hogy 
Mezıberényben a Humánsegítı és Szociális Szolgálat lenne az, aki elláthatná a feladatot, de a 
feltételeknek nem lehet eleget tenni, mivel 25 fınek a továbbképzését kellene biztosítani, több 
hónapon keresztül tovább foglalkoztatni, és nincs ennyi, erre alkalmas ember.  A munkaügyi 
központnál ugyanezt a tanfolyamot el lehet végezni az érintetteknek. 
Javaslatuk az a testület felé, hogy mivel a szociális szférában a feltételek nem adottak, az 
önkormányzat nem vesz részt a pályázatokon.  
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
97/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Uniós pályázati információ 
birtokában megállapította, hogy a szociális szférában (TÁMOP 5.4.3/09, TÁMOP 2.4.3 B, 
TÁMOP 5.3.1-09-C, TÁMOP 2.1.1) a feltételek nem adottak, így a pályázatokon nem vesz 
részt az önkormányzat. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina VHSz.Szolg. igazgatója 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
V/12. A 67/2010.(II.08.)sz. határozat visszavonása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a Körösök-Völgye Natúrpark Egyesület kereste meg az 
önkormányzatot, hogy a Vendégváró útikönyv kiadáshoz kérjen anyagi támogatást. Ezzel 
kapcsolatban lett meghozva a 67/2010.(II.08.)sz. határozat, amiben 194.813 Ft-tal támogatta a 
képviselı-testület az útikönyv kiadását. Idıközben az egyesület tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy sikerült egy sokkal kedvezıbb ajánlatot beszerezniük, és az elsı kötet 
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megjelentetését Békéscsaba, Gyula, Békés és Doboz finanszírozzák. Ebbıl kifolyólag 
Mezıberény és környékét bemutató útikönyv majd egy késıbbi kiadványba kerül be, így most 
nem kell a városnak anyagi támogatást nyújtania. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
98/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. február 8-án hozott 
67/2010.(II.8.) számú határozatát (VENDÉGVÁRÓ útikönyvek sorozatban részvétel) 
visszavonja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
V/13. Az OPS Kulturális Központ SZMSZ módosítása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Az intézménynél fél álláshely megszüntetésre került. A volt dolgozó munkaköri 
feladatait szétosztották a hasonló munkakörben dolgozók között. Ezt tartalmazza az SZMSZ. 
Kérte a módosítás elfogadását, amellyel a munkahelyi értekezlet, a közalkalmazotti tanács is 
egyetértett. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
99/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPS Kulturális Központ módosított 
SZMSZ-ét elfogadja.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/14. A 17/2010.(I.25.) sz. határozat módosítása 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette, hogy a 
képviselı-testület a 17/2010.(I.25.) sz. határozatával intézményeinél álláshely csökkentésekrıl 
döntött. A gimnázium kérte, hogy pontosításra kerüljön a határozat azzal, hogy „2 fı 
részfoglalkozású” szöveg kerüljön törlésre, és ne 2010. március 1., hanem 2010. március 15. 
szerepeljen a megszüntetés idıpontjaként. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozat módosítását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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100/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a 17/2010.(I.25.)MÖK sz. 
határozatában a Petıfi Sándor Gimnáziumnál szereplı „2010.03.01-tıl” szövegrészt 
„2010.03.15-tıl” szövegrészre módosítja, a „2 fı részfoglalkozású” szövegrészt törli a 
határozat szövegébıl. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
V/14/2.  Petıfi Sándor Gimnázium Prémium évek programban való részvétel pályázat 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatott. A 
gimnázium az 1 fı létszámcsökkentést a Prémium évek programban való részvétellel kívánja 
megoldani. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
101/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete a Petıfi Sándor Gimnáziumnál 1 fı 
létszámleépítést rendelt el a 17/2010 (I.25) számú határozatával: ( ebbıl: 1 fı után 
igénybejelentés a Prémium évek programmal és különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérülése érdekében). 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2/2010. (II.23) MÖK. sz. rendelete 5§ (2) bekezdése és a 6. sz. melléklete alapján a Petıfi 
Sándor Gimnáziumban meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 
2010 évi éves állományi létszám a létszámváltozás elıtt 110,29 fı,  és a 17/2010. (I.25.) 
számú határozat, illetve e határozat módosítása 100/2010.(II.22.) számú határozat alapján a 
Képviselı Testület a Petıfi Sándor Gimnázium engedélyezett dolgozói létszámát 2010.03.15-
tıl 1 fıvel csökkentette, de a Prémium évek programban való részvételkor a jogviszony 
fennállása esetén a létszám nem változik. Így a 2/2010 (II.23) MÖK. sz. rendelete 6. sz. 
melléklete alapján engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 110 fı, a 2010 évi éves 
átlagos állományi létszám 110,29 ~ 110 fı. 
A Képviselıtestület megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a Mezıberény 
Város Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnázium közalkalmazottai közül 1 fı részére, 
hivatkozással a 2004. évi CXXII. törvényre:  
A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról – amely alapján 
ajánlja fel a különleges foglalkoztatási állományban való részvételt. 
A programban való részvétel, igénybevétel kezdete: 
       - 2010.03.15-tıl  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete, az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél a 2010. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete vállalja, hogy a Prémium évek 
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programban való részvétellel, illetıleg különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggı 
kinevezés módosítást megelızı hónapban meglévı havi átlagos statisztikai állományi 
létszámát a kinevezés módosítás megelızı idıpontjától számított 18. hónapig nem emeli.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/15. A 2010. április 11. és 25. napjaira kiírt Országgyőlési képviselı választással 

kapcsolatban a szavazatszámláló bizottságok létrehozása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a köztársasági elnök a 2010. évi 
országgyőlési képviselı választásokat április 11-re, illetve 25-re írta ki. A szavazatszámláló 
bizottságokat és póttagokat, valamint a kisebbségi választásokkal kapcsolatos -ısszel várható- 
speciális kisebbségi szavazatszámláló bizottságot is meg kell választani.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, a 
határozatban megfogalmazásra kerül az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
felhatalmazása, hogy a szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
 
 
A képviselı- testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
102/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. április 11. és 25. napokra 
kitőzött országgyőlési képviselık választásán közremőködı szavazatszámláló bizottságok 
választott tagjainak, valamint pót-tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja 
meg: 
1.sz. szavazókör: Helye: Kinizsi úti Óvoda, Kinizsi u. 13.  
Kmellár Zoltánné Vörösmarty u. 26. 
Schäffer Józsefné Vésztıi u. 30/a. 
Zubáné Gál Márta Várkonyi u. 5. 
2. sz. szavazókör: Helye: Kodály Zoltán úti óvoda, Kodály Z. u. 8. 
Csirmaz Sándor Korona u. 3. 
Bereczkiné Éber Ildikó Korona u. 8. 
Tóth Lászlóné Vésztıi u. 48/a. 
3. sz. szavazókör. Helye: Idısek Klubja, Jeszenszky u. 21. 
Csabay Károly Madarász u. 4. 
Gyurkó Csabáné Jókai u. 58. 
Schäferné Kéki Márta, Eötvös u. 12.  
4. sz. szavazókör: Helye: Általános Iskola, Luther tér 1.  
Henger Péter Kölcsey ltp. 1. A. lh. 1.em. 4. 
Savolt Jánosné Belencéresi u. 10. 
Füzesi Krisztina Kossuth tér 2. 1. em. 7. 
5. sz. szavazókör: Helye: Zeneiskola, Tessedik tér 1. 
Andrésiné Daru Ilona Kereki u. 26. 
Éber Mihály Kereki u. 51. 
Balázsné Dankó Hédi Kereki u. 1. 
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6. sz. szavazókör: Helye: Idısek Klubja, Hısök u. 3. (településszintő kijelölt körzet)  
Hajkó Jánosné Kossuth tér 13. 3. em. 11.  
Olejné Mertz Judit Bartók B. u. 7. 
Bartó Róbertné Fı u. 2/A. 1. em. 12. 
Tóthné Guba Ágnes Belentai u. 24. 
Beregi Lajosné Nagymester u. 10/a. 
7. sz. szavazókör: Helye: Kálvin úti óvoda, Kálvin u. 2.  
Grıszer Erzsébet József A. u. 14. 
Silló Sára Kérhalom u. 22. 
Kozma Mária József A. u. 55. 
8. sz. szavazókör: Helye: Humánsegítı Szolgálat , Petıfi u. 27. 
Rajnai Mártonné Petıfi u. 35. 
Kis Sándorné Áchim L.A. u. 45. 
Vígh Sándorné Csabai u. 38. 
9. sz. szavazókör: Helye: Széchényi u. óvoda, Luther u. 9. 
Gubis Andrásné Deák F.u. 63. 
Marton Mihály Deák F. u. 50. 
Turbucz Józsefné Budai N. A. u. 25. 
10. sz. szavazókör: Helye: Mátyás kir. úti óvoda, Mátyás kir. u. 2.  
Benyó Istvánné Oltványkert u. 44. 
Dombi Éva Ókert u. 16. 
Winter László Józsefné Szabó Á. u. 7/2. 
Póttagok: 
Balog Mihályné Fı út 2/B.II/15. 
Jakusovszki János Kodály Z. u. 14/A. 
Kovács Imréné Belencéresi u. 20. 
Frei Andrea Korona u. 2. 
Körösi Mihály Jeszenszki u. 25. 
Petrics László Liget u. 1/A.II/23. 
Lédig Ágnes Báthory u. 28. 
Winter Ádámné Kereki u. 93. 
Babinszki Jánosné Fı út 2/C.III/14. 
Hıgye Mihályné Fı út 2/C. 
Petneházi József Ady E. u. 31. 
Pusztafi Ferencné Luther u. 10. 
Sipos Éva Budai N.A. u. 15. 
Sáliné Dánosi Piroska Árpád u. 2. 
Mezıberény Város Képviselı-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: Értelem szerint  
 
 
A képviselı- testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
103/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a települési kisebbségi önkormányzati 
képviselık választásán közremőködı szavazatszámláló bizottság választott tagjainak az alább 
felsorolt választópolgárokat választja meg: 
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- Baloghné Takács Katalin Hunyadi u. 28. 
- Vámosné Savolt Ágnes Jókai u. 79. 
- Kissné Bartóki Erzsébet Fı út 2/B.II/15. 
- Guba Julianna Kossuth tér 2. 2/20. 
- Eczethy Zsuzsanna Fı út 13.I/4. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságot szükség esetén egészítse ki. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: Értelem szerint  
 
 
V/16. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı 

pályázat igénylése) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje elıvezette, hogy 2010. 
évre a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra igény benyújtás történne az elıterjesztés 
szerint. Az elızı évben a testület felmérte az igényt, egy ütem pályáztatása már megtörtént.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
104/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
5.cím: OPSKK dologi kiadások - Helyi közmővelıdési tevékenység  
           támogatása kiadások elıirányzatát                                                                 250 e Ft-tal                                                                                                            
és ezzel egyidejőleg csökkenti 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások  
              elıirányzatán belül a Pályázati saját forrás alap biztosítása,   
              elkülönítése elıirányzatát                                            csökkenti   „-„         250 e Ft-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/17. A Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezıberényi Football Club 2009. évi 

önkormányzati sporttámogatás felhasználásáról beszámolás 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja ismertette az írásos 
elıterjesztést. Megállapította, hogy a sportegyesületek precízek voltak a beszámolásnál. A 
képviselı-testületnek a Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezıberényi Football Club esetében 
kell a beszámolást jóváhagyni, mivel mind a két egyesület által felhasznált támogatás összege 
meghaladja az 1 millió Ft-ot.  
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
105/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Football Club és a 
Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond 
a végzett munkájukért, és további eredményes szereplést kíván. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/17/2. A 2009. évi (MÖK által támogatott) városi rendezvények és nemzetközi kapcsolatok 

elszámolásának ellenırzése 

 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja tájékoztatta a 
jelenlévıket az írásos elıterjesztés szerint. Az ellenırzés során rendben találták az 
egyesületek elszámolásait, elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
106/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. évi, (MÖK által támogatott) 
városi rendezvények, és nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenırzésérıl készült 
beszámolót elfogadja. 
 
 
V/18. Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola létszámcsökkentési pályázat 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje közölte, hogy az 
általános iskolánál 4 fı létszámleépítést rendelt el a képviselı-testület, álláshely 
létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan, a munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítése érdekében pályázat benyújtása történne. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a 
határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
107/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete a Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskolánál 4 fı létszámleépítést rendelt el 17/2010. (I. 25.) számú határozatával: 
(ebbıl: 4 fı után igénybejelentés a feladatellátás racionálisabb megszervezésébıl adódó, 
álláshely megszőntetésével együtt járó létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez). 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2/2010. (II. 23.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése és a 6. számú melléklete alapján 
Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola meghatározott engedélyezett dolgozói 
létszám, álláshely szám: 2010. évi éves átlagos állományi létszám a létszámváltozás elıtt 
139,32 fı, és a 17/2010. (I. 25.) számú határozat alapján a Képviselı-testület a Mezıberény - 
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola engedélyezett dolgozói létszámát 4 fıvel csökkentette, 
így a 2/2010. (II. 23.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése és a 6. számú melléklete alapján 
engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 135 fı a 2010. évi éves átlagos állományi 
létszám 138,45 fı~138 fı.  
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál, a meglévı üres 
álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylı fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül foglalkoztatására nincs lehetıség. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete, az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél a 2010. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/19. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a 2010. évi költségvetés tervezésénél, új információk 
alapján, amely szerint a szakfeladat-rend megváltozott, az alapító okirat módosítása 
megtörtént. Jogszabályi elıírás alapján a módosításokkal egységes szerkezetben is mellékelve 
lett az alapító okirat, együtt kell a Magyar Államkincstárhoz benyújtani jóváhagyás végett. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
108/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratát 2010. január 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 2. pont alábbi része a hatályosság lejárta miatt törlésre kerül: 
Hatályos: 2009. XII. 31-ig: 
Szakágazati besorolás szerint: 
370000 Szennyvíz győjtése, kezelése 
381100 Nem veszélyes hulladék győjtése 
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
411000 Épületépítési projekt szervezése 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841106 Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 
841311 Mezıgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása 
Alaptevékenysége TEÁOR és szakfeladat szerinti besorolásban: 
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TEÁOR szerint KSH Szakfeladat rend szerint 
Száma Megnevezés Száma Megnevezés 

3700 Szennyvíz győjtése, kezelése 
901116-0 Szennyvízelvezetés – és 

kezelés 

3811 
3821 

Nem veszélyes hulladék győjtése 
Nem veszélyes hulladékok kezelése, 
ártalmatlanítása 

902113-0 Települési hulladékok 
kezelése, köztisztasági 
tevékenység 

5221 
Szárazföldi szállítást kiegészítı 
szolgáltatás 

452025-0 Helyi közutak, hidak, alagutak 
létesítése felújítása.  

5814 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 221214 Lapkiadás 

8411 
Általános közigazgatás 
 - Fıtevékenység 
 

014034-0 Kisegítı mezıgazdasági szolg. 
(mezıırök) 

  
751142 - 0 Területi, körzeti igazgatási 

szervek tevékenysége 

  
751153 - 0 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

  
751153 - 1 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége ( Okmányiroda ) 

  
751164 - 0 Települési és területi 

kisebbségi önkorm. igazgatási 
tevékenysége 

  
751164 - 1 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat igazg. tev. 

  
751164 - 2 Mezıberényi Német 

Önkormányzat igazg. tev. 

  
751164 - 3 Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzat igazg. tev. 

  

751175 Országgyőlési 
képviselıválasztás-sal 
kapcsolatos feladatok 
végrehajtása 

  

749914 - 0 Máshová nem sorolt gazd. tev. 
segítı szolg. AHT-n belül. 
Intézmények étkezés 
(utalvány+költség) + telefondíj 

  

749914 – 
1,2 

Máshová nem sorolt gazd. tev. 
segítı szolg. AHT-n kívül 
(Mezııri telefon, Lakossági 
telefon) 

  
751845 - 0 Város- és Községgazdálkodási 

szolgáltatás.  
  751878 - 0 Közvilágítási feladatok - 

  
751922 - 0 Önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

  751966 - 0 Önkormányzatok, valamint 
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többcélú kistérségi társulások 
feladatra nem tervezhetı 
elszámolásai 

  
853311 - 0 Rendszeres szociális pénzbeli 

ellátások 

  
853322 - 0 Rendszeres gyermekvédelmi 

pénzbeli ellátások 
  853333 - 0 Munkanélküli ellátások 

  
853344 - 0 Eseti pénzbeli szociális 

ellátások 

  
853355 - 0 Eseti pénzbeli 

gyermekvédelmi ellátások 

8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás 

851275 

Járóbetegek szakorvosi 
ellátása. (Szemészeti 
szakrendelı 
akadálymentesítése.) 

7500 Állat – egészségügyi ellátás 852018 Állategészségügyi tevékenység 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

853211 

Bölcsıdei ellátás.  
(Új bölcsıde építése, Mb. 
Puskin u. 9. sz. alatti 
területen.) 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 923127 

 
Közmővelıdési könyvtári 
tevékenység 

 
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 930910 - 0 Fürdı és strandszolgáltatás  

8520 Alapfokú oktatás 
801214 Általános iskolai nappali 

rendszerő nevelés, oktatás 
Az alapító okiratnak  
Alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban (Hatályos:2010.01.01-tıl): 
3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
3812011 Egészségügyi és más fertızésveszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, 

átrakása 
3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3821021 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3821031 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
4211001 Út, autópálya építése 
4291001 Vízi létesítmény építése 
4931021 Városi és elıvárosi közúti személyszállítás 
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartás 
5814001 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
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8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzése 
8411911 Nemzeti ünnepek programjai 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 

szolgáltatások 
8414021 Közvilágítás 
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

(Mezııri szolg.,Tervezési munkálatok-Pályázati forrás fedezetére, Darft. által 
kiírt Akadálymendtesítési tám. DAOP.2007.4.3.1. Egyenlı esélyő hozzáférés 
közszolg., Belsı udvar terület rendezése a Békési úti udvaron lévı épületek 
bontási munkái, Önkéntes Tőzoltóság, Geotermikus energia felhasználásra 
pályázati saját erı, Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához 
pályázati saját forrás, VÖK lakossági csatornamő, DAOP.2007.5.1.2/B 
városközponti rehabilitáció, Változó jelzésképő sebességmérı készülék, 
Esélyegyenlıségi program megvalósításához fed.bizt., Városi Közszolg.Int. 
részére többfunkciós kommunális gépjármő beszerzése, Integrált 
Városfejlesztési stratégia elkészítése, BM.Vízmővek Zrt. Hálózat 
karbantartás-felújítás) 

8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8425411 Ár – és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
8821111 Rendszeres szociális segély 
8821121 Idıskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821181 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8891011 Bölcsıdei ellátás 
8903011 Civil szervezetek mőködési támogatása 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9312011 Versenysport- tevékenység és támogatás 
9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
9313011 Szabadidısport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatások 
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 
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évfolyamon) 
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 
szövegrésze helyébe, 
Alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban (Hatályos:2010.01.01-tıl): 
3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
3812011 Egészségügyi és más fertızésveszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, 

átrakása 
3822001 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
4120001 Lakó-és nem lakó épület építése 
4211001 Út, autópálya építése 
4311001 Bontás 
4931021 Városi és elıvárosi közúti személyszállítás 
5814001 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411291 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzése 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 

szolgáltatások 
8414021 Közvilágítás 
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8414091 M.n.s. pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél 
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8419061 Finanszírozási mőveletek 
8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8424211 Közterület rendjének fenntartása 
8425411 Ár – és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
8500001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyamon) 
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 
8531111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
8821111 Rendszeres szociális segély 
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8821121 Idıskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821181 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8891011 Bölcsıdei ellátás 
8899221 Házi segítségnyújtás 
8899251 Támogató szolgáltatás 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9105021 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
9312011 Versenysport- tevékenység és támogatás 
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
9313011 Szabadidısport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

szövegrész lép. 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
A Képviselı-testület felkéri Cservenák Pál Miklós polgármestert a módosító okirat és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/20. TV2 Mokka- 2010-es ajánlat 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy Kandász 
Andrea mint a korábbi években, most is megkereste az önkormányzatot, megküldte a 2010. 
évi média ajánlatukat. Bizottsága hasonlóan az elızı évekhez, javasolja megköszönni az 
ajánlatot, de a testület ne éljen vele.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
támogatta az elızıekben elmondottakat, az ajánlatok sem nevezhetıek olcsónak.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ne foglalkozzon a testület az 
ajánlattal. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
109/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a TV2 (Útitárs, Mokka, 
Tények)  mősoraiban való megjelenés lehetıségét, de 2010-ben nem kíván élni vele. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/21. Vízterhelési díjjal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a Vízmővek Zrt. megküldte a március 1-tıl 
alkalmazandó vízterhelési díj tárgyévre szóló mértékét. Tudni kell, hogy 2008-tól már 100%-
os értéket kell fizetni. A Zrt. a beszedett díjat átfutó bevételként kezeli, a díj mértéke a 
tisztítandó szennyvíz mennyiségének és a telep tisztítási hatásfokának figyelembe vételével 
kerül meghatározásra. Az önkormányzatnak mint árhatóságnak, egyetértési joggyakorlásra 
van lehetısége.  
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
110/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békés Megyei Vízmővek 
Zrt. Igazgatósága által a 14/2010.(II.10.) számú határozattal elfogadott, Mezıberény 
településre vonatkozó vízterhelési egységdíjakkal, hozzájárul annak 2010. március 1-tıl való 
bevezetéséhez.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyetértésrıl szóló határozatot a 
Békés Megyei Vízmővek Zrt részére megküldje. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2010.február 28. 
 
 
V/22. Fedezetbiztosítások, átcsoportosítások (Kistérségi normatíva változás) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje közölte, hogy a Békési 
Kistérségi Társulásnál ÁSZ ellenırzés történt a 2008. évi normatívákat illetıen, és 
Mezıberénynek 246 eFt a visszafizetési kötelezettsége.  
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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111/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadási elıirányzatán belül, 
          Támogatásértékő kiadások, Mőködési célra elıirányzatát  megemeli:   246 eFt-tal    
  (Békési Kistérségi Irodától Kistérségi Kiegészítı Normatíva továbbutalása – 
    Mőködési célú Támogatás értékő bevétel többcélú kistérségi 
    társulástól támogatás visszautalása)                                                                                                                                       
és ezzel egyidejőleg 
- 2/B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
  kiadási elıirányzatát                                                            csökkenti:  „-„ 286 eFt-tal 
  ezen belül: 
                 - Személyi juttatások kiadási elıirányzatát                    „-„ 286 e Ft-tal 
                (2008. évi normatíva elszámolás) 
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
  Támogatásértékő bevételek, Mőködési célra elıirányzatát  csökkenti: „-„ 30 eFt-tal 
  2008. évi normatíva elszámolás 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a  norm. és  
                egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  fedezetére)                                  
-6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül 
            Dologi kiadások elıirányzatát                                                   megemeli:  10 eFt-tal 
               - 2008. évi normatíva elszámolás: Házi segítségnyújtás 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/23. Egyéb bejelentés 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: 
március 29. Napirendi pontjai: 1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és 
közbiztonság helyzetérıl, elıadója Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok. 2./ Tájékoztató a 
Polgárır Egyesület munkájáról, elıadója Szota Róbert elnök. 3./ Tájékoztató az Önkéntes 
Tőzoltó Egyesület munkájáról, elıadója Halász József elnök. 4./ Közbeszerzési terv 
elfogadása, elıadója Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintézı 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, befejezettnek 
nyilvánította a nyílt testületi ülést. A képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 

k.m.f. 
 

 
           Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
 
               Csávás István                                                               Onody Gyuláné 
                  képviselı                                                                         képviselı 
                jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı   


