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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 28-án 
megtartott üléséről. 

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

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

                        /Szilágyi Tibor képviselő az I. napirend tárgyalása közben érkezett meg az 
ülésre/                   

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Frey Mihály aljegyző, meghívottak, a 

hivatal osztályvezetője, csoportvezetők, intézményvezetők, 
érdeklődők. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel 
TV nézőit, képviselőket. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 17 képviselő közül 16 fő jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével.  
 
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Csávás István és Wagner Márton képviselőket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet módosításokkal 
ismertette,  és kérte megszavazását. Az első napirendnél kerül megtárgyalásra az Ady Endre 
utcai lakosok szennyvízelvezetéssel kapcsolatos panasz bejelentése, mivel meghívást kaptak 
az ülésre a Békés Megyei Vízművek szakemberei is. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
255/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.     
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
           - VII/7. Mezőberény, Ady E. utca és Vadász utca lakóinak szennyvízelvezetéssel 

kapcsolatos panasz bejelentése 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről             
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II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 666/2009./XII.21./sz., 2/2010./I..11./sz., 
63/2010./II.08./sz.,  69/2010./II.08./sz., 198/2010.(IV.26.)sz., 211/2010.(V.17.)sz., 
212/2010.(V.17.)sz., 217/2010.(V.31.)sz., 223/2010.(V.31.)sz., 225/2010.(V.31.)sz., 
227/2010.(V.31.)sz.., 233/2010.(V.31.)sz., 234/2010.(V.31.)sz., 235/2010.(V.31.)sz., 
236/2010.(V.31.)sz., 240/2010.(V.31.)sz., 241/2010.(V.31.)sz., 244/2010.(V.31.) sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Speciális étrendet igénylők étkeztetésének lehetőségei (208/2010.(IV.26.) sz.hat.) 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

III./   Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről 
IV./ Mezőberény város esélyegyenlőségi tervének teljesülése 
 V./ A Mezőberényben működő kisebbségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 

szervezetek munkájáról tájékoztató 
VI./ A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
VII./ Bejelentések 

VII/1. Vagyonrendelet módosítása 
VII/2. Sportcsarnok Sportegyesület támogatási kérelme 
VII/3. Általános iskola engedélykérése maximális létszámtól való eltéréshez 
VII/4. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció 
VII/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VII/6. Intézményi átcsoportosítás 
VII/7. I/2. napirendnél tárgyalva 
VII/8. Mezőberényi Ipar Szabadidős Sport Egyesület, Mezőberényi Darts Egylet 

megszűnése 
           - az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 

tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása 
VII/9. A Berényi Napok tűzijátékának elhalasztása és az arra szánt összeg jótékonysági 

célra hasznosítása 
VII/10. MTV1, TV2 ajánlatok grátisz filmgyártással 
VII/11. Egyéb bejelentés 

VIII./ Zárt ülés 
VIII/1. Felüljárón épülő kerékpárút kezelése 
VIII/2. Békés – Mezőberény kerékpárút telekrendezése 
VIII/3. A Berény TV ajánlata: a testületi ülések közvetítése, illetve a Városházán 

lebonyolításra kerülő egyéb rendezvények hangosítási szolgáltatás biztosítására 
VIII/4. Mazsorett Varázs Alapítvány kérelme 
VIII/5. Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
VIII/6. Használaton kívüli Közép Békési Regionális Vízmű közművagyon üzemelésből 

kivonása 
VIII/7. Egyéb bejelentés 

 
I./ napirend 
 
I/1.Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.     
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző kihirdette a  2010. május 30-i zárt, valamint a június 16-i rendkívüli 
nyílt testületi ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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256/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. május 31-i zárt, valamint a 
június 16-i rendkívüli nyílt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
     
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
           - VII/7. Mezőberény, Ady E. utca és Vadász utca lakóinak szennyvízelvezetéssel 

kapcsolatos panasz bejelentése 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről 
megjelent Szeverényi Györgyöt a területi mérnökség vezetőjét, Nagy Ferencet a területi 
mérnökség szennyvízágazat vezetőjét, valamint Dr. Kovács Tibor ügyvédet. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző felolvasta az Ady E. utca és Vadász utca lakóinak 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos panasz bejelentését. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérte Nagy Ferencet, mondja el, hogy milyen helyzet 
alakult ki a városban. 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője ismertette, hogy hozzátartozik a 
mezőberényi szennyvíztelep és hálózatának az igazgatása. Maga részéről nem tiszte senkit 
minősíteni, személy szerint a műszaki adatok közlésével tud szolgálni. Az Ady utcáról azt 
kell tudni, hogy az Ady u. 26. szám alatti ingatlan mély pontja a szennyvízelvezetési 
rendszernek. A szennyvízbekötése egy mélyponton van, bármilyen túlterhelés éri a hálózatot, 
nem a közterületen lévő aknákból jön ki a víz, hanem abból a bekötési idomból. A 
Mezőberényben lévő hálózat nem hivatott a csapadékvizet elvezetni. Feltételezni kell, hogy a 
szennyvízelvezető hálózatba pedig csapadékvíz kerül, és ezért túlterhelődik a hálózat. Ezt 
mutatja a szennyvíztisztító telepen lévő mérő napi adatai, hogy a száraz időszakban a telepnek 
a terhelése határérték, kapacitás alatt van, ennél fogva a hálózat is. A hálózat csapadékos 
időszakban, mivel idegen vizek kerülnek bele, túlterhelődik. Ez azt jelenti, hogy olyan 
mennyiségű víz zúdul az öblözet átemelőjére, hogy az átemelő szivattyúk nem bírják 
elszállítani, mert nem erre vannak méretezve. A hálózat sem erre a terhelésre van mértezve, 
hanem a szárazideji szennyvízre, amit a lakosoknak a vízfogyasztásából számoltak ki annak 
idején a tervezők. A szivattyút is erre méretezték, illetve a hálózatot és a szivattyúkat még egy 
10%-os idegenvízzel is méretezték. Most ennél több terheli a hálózatot. A mostani kiöntés 
egy régebb óta tartó esőzésnek az eredménye, túl terhelte a hálózatot, a szivattyúkat a 
tervezett érték fölött használják. Már egy nagyobb szivattyút raktak be, mert észlelték a 
problémákat. Amit megtehetnek sajáthatáskörben, azt megteszik, maximum kicserélik a 
szivattyúkat, ami egy nagyobb kapacitású szivattyút jelent, de ez egy rövidtávú megoldás. 
Ettől függetlenül ugyanúgy bejut a csapadékvíz a szennyvízelvezető hálózatba. Azért sem 
megoldás egy nagyobb szivattyút beépíteni, mert ezzel csak a fogyasztótól a szennyvíztelep 
felé lesz tolva a probléma, ami ugyancsak a végén a fogyasztót fogja terhelni, mivel a 
szennyvíztelepen keletkező többletterhelés károsítja a szennyvíztelep tisztítási kapacitását, és 
ez a bírságban meg fog jelenni. 2009. júniusában 33.661 m3 víz jutott ki a szennyvíztisztító 
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telepre, 2010. májusi adat szerint 77 m3. Ez a terhelés, átlagolva, a tavalyi év folyamán 1.122 
m3/nap volt, hasonló időszakban, ebben az évben ez 2. 567 m3/nap. A szennyvíztisztító telep 
kapacitása 1.845 m3.  Látható, hogy jelentős túlterhelés van, és ezek átlagadatok, maximum 
érékek is voltak, ami a 4.000 m3-ert is elérte. A hálózat nincs felkészülve erre a 
nagymennyiségű csapadékra, és ezért történnek meg a panaszosok által is jelzett kiöntések.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy a biológiai tisztítást miként 
befolyásolja a telepre kijutott csapadékvíz? 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője válaszként közölte, hogy a 
csapadékvíz kijutása egy hidraulikai terhelést jelent a szennyvíztisztító telepnek, amit nem bír 
el a műtárgy, és kimossa azokat a kultúrákat, amik megtisztítják a szennyvizet, hogy ha pedig 
higított víz jut ki, akkor elpusztulnak. Ezek a csapadékok egy-két nap alatt levonulnak, 
viszont a biológia 1-4 hét alatt termelődik újra, addig viszont nem tisztít. 
 
  
Cservenák Pál Miklós polgármester a szennyvízbírságról kérdezett. 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője elmondta, hogy a szennyvízbírság 
is összefügg a csapadékos időjárással, illetve azzal is összefügg, hogy a szennyvíztelepen lévő 
műtárgy régi típusú, amely nem megfelelően tisztít ilyen csapadékos időszakban. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy az Ady utcai lakosok panaszára 
milyen megoldás lehet. 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője kifejtette, hogy arra a területre 
már nagyobb szivattyút beépíteni nem lehet nagyobb költség nélkül. A József Attila utcai 
átemelőben lévő szivattyúra van méretezve maximálisan az átemelőnek a kialakítása. 
Amennyiben nagyobbra kellene cserélni, különböző, igen költséges beavatkozások 
szükségesek (pl. DÉMÁSZ lekötés).  Ez nem csak egyszeri költség, hanem üzemeltetésben is 
magasabb költséget jelent. A problémát az jelenti -megvizsgálták már ezt a helyzetet-, hog, 
arra a területre nem lehet nagyobb szivattyút beépíteni. Egyedüli megoldás az lehetne, hogy  
1,5 km hosszban (József A. utcától a szennyvíztelepig) 150-es KMPVC nyomóvezetéket 
kicserélni minimum 200-as átmérőre, mert már nem a szivattyúk nem bírják, hanem a 
nyomóvezetéknek a hidraulikai kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy a jelentkező 
mennyiségű vizet kijuttassa. 
 
 
Cservenák Pál Miklós pontosított annyit, hogy az említett szivattyú a Budai utca – Teleki utca 
sarkán van. A Budai utca útja alatt megy a MOL kútig a vezeték, ott a köves utat is fel kellene 
bontani, ha cserére kerülne sor. Lett-e költség számolva? 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője közölte, hogy költségbecslés még 
nem történt. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a mostani időszakban a város több 
területén, magasabb helyeken is olyan problémák jelentkeztek, hogy visszajön a szennyvíz.  
 
 
Onody Gyuláné képviselő megkérdezte, hogyan lehetne elkerülni, hogy kóborvíz kerüljön a 
rendszerbe. Véleménye szerint a lakosok is felelőtlenek, ha beleengedik a csapadékvizet. 
Lehetne-e a helyzeten ilyenkor átmenetileg segíteni azzal, hogy esetleg vízkorlátozást 
rendelnének el, mérhetően csökkenne-e a mélyen fekvő területeken a szennyvíz 
visszabugyogása? 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője válaszként elmondta, hogy a 
vízkorlátozás is tervezési feladat lenne, kivitelezése is költségbe kerülne, másrészről meg nem 
az a jelentős mennyiség, amit a lakosok elhasználnak, hanem az idegen vizek. Az idegenvíz 
sem úgy jelentős, hogy egész évre jellemző, itt egy-két napról van szó.  
 
 
Harmati László alpolgármester kifejtette, hogy a nyomóvezeték kicserélése sem lenne 
megoldás, mivel a felhígult szennyvíz mennyiséget a tisztító akkor sem tudja fogadni a szűk 
keresztmetszete miatt. Megkérdezte, lehet-e szankcionálni, ha ismertté válik, hogy ki engedi 
be szándékosan a rendszerbe az idegenvizet? 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője válaszként közölte, ha ismertté 
válik az elkövető, lehet szankcionálni. Egy ellenőrzés során be kell bizonyosodni 
megdönthetetlenül, hogy az ellenőrzött személy csapadékvizet engedett be a rendszerbe. A 
szemléletnek kell megváltozni, lehet hogy egyéni problémák megoldódnak adott esetben, de 
vissza fog rájuk is hatni, a következő évi vízdíjban meg fog jelenni az a költség, amit a 
tisztításnál energiában, vegyszerben, munkában rá kellett fordítani. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő is fontosnak tartotta, hogy a lakosok fegyelmezettek legyenek, 
mert például, ha valaki beleengedi a Köröstarcsai úton a rendszerbe a vizet, akkor a Budai 
utcai embertársával szúr ki. 
 
 
Barna Márton képviselő jelezte, hogy több utcán is ugyanaz a helyzet. A Kinizsi és a Galilei 
utcán lévő tisztítóaknákból is gejzírszerűen jön a víz.  A lakosság segítsége, megértése 
nagyon fontos, mert nincs anyagi lehetőség a város csőrendszerének kicserélésére. 
 
 
Litvai György képviselő javasolta a lakosság figyelmét a Kábel Tv-én keresztül is felhívni, 
hogy milyen következmények vannak és lehetnek a felelőtlen viselkedés miatt. 
 
 
Csávás István képviselő megkérdezte, van-e előírás arra, hogy telken belül milyen műszaki 
megoldásnak kell lenni, hogy csapadékvíz ne tudjon bejutni a zártrendszerbe? 
 



 6 

 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője igen választ adott. Felügyelni, 
ellenőrizni viszont nem tudják. Az újbekötésnél tudják megkövetelni, hogy nyílt árokban 
szeretnék átvenni a bekötést, és lássák a belső hálózatot, illetve kötnek a tulajdonossal egy 
megállapodást, amiben vállalják, hogy a leírt szabályok szerint fogják megépíteni a belső 
hálózatot. A megállapodásban rögzítésre kerül, hogy mi az, amit nem szabad, és mi az, amit 
szükséges elvégezni egy belső hálózat megépítésénél. Kitérnek a csapadékvíz bevezetés 
tiltására, a régi szikkasztóakna kizárására, stb. Egy régi bekötésnél, illetve az újnál is, ha már 
átvételre került, és betakarták, onnantól a vízműnek már semmilyen ráhatása nincs arra, hogy 
a tulajdonos a belső területén mit tesz, kivéve, ha ellenőrzést tartanak.  Azt tudni kell, ha 
szándékosan történik a bevezetés, akkor ott már ki van építve olyan rendszer, hogy nagyon 
nehéz rábizonyítani.   
 
 
Lestyán Ádám képviselő véleménye szerint, amíg nem fog az árokrendszer jól működni a 
városban, nem oldódik meg ez a probléma. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a jelentkező nagy vízmennyiséget nem 
lehet az árkokon keresztül sem pillanatok alatt elvezetni. Kamerázással kimutatható lenne a 
mikor, mi kerül a rendszerbe? 
 
 
Nagy Ferenc a területi mérnökség szennyvízágazat vezetője kifejtette, ha az egész városban jó 
az árokrendszer, akkor esetleg csökken a kialakult probléma, itt is egy koncepcionális 
kérdésről van szó. Kamerázással a bevezetések nem mutathatóak ki. 
 
 
Dr. Kovács Tibor ügyvéd kiemelte, hogy a csapadékvíz-, és a szennyvízelvezetés két teljesen 
különböző dolog. Csapadékvizet tilos a szennyvízvezetékbe beleengedni. A Vízművek Zrt. 
tervbe vett több településen egy fajta ellenőrzést, hogy megtalálják azokat a helyeket, ahol 
jogellenes bevezetések vannak. Azok a szakemberek, akik a Vízművek Zrt. nevében ki fognak 
menni területekre, azok közfeladatot ellátó személynek minősülnek, tehát nem tanácsos őket 
akadályozni. Amennyiben meg fognak győződni, hogy szabálytalanság történt, szabálysértési, 
bűntető konzekvenciái is lehetnek. A hálózatfejlesztés csak időleges megoldás lenne, egy 
végeleges megoldás van, a szennyvíz és a csapadékvíz szeparálása.  
 
 
Harmati László alpolgármester sajnálatosnak tartotta, hogy a városnak van beadott pályázata 
több településsel együtt szennyvízelvezetésre, de három éve nem történt benne előrelépés. 
 
 
Szeverényi György a területi mérnökség vezetője közölte, hogy a Vízművek Zrt.-nek a 
legelső javaslata az lenne, hogy az illegális csapadékvizeknek a bevezetését meg kell 
szüntetni, ez lakossági feladat. A Zrt.-nek a feladata az lesz, hogy szisztematikus 
ellenőrzéseket fognak tartani a fogyasztási helyeken, és akikről bebizonyosodik, hogy 
csapadékvizet engednek be a csatornába, illetve olyan nem odatartozó idegen vizeket, 
köteleztetni fogják a jegyző úr segítségével az állapot megszüntetésére. A Vízművek pedig 
visszamenőlegesen ki fogja számolni azt, hogy mennyi csapadékvizet engedtek be a 
csatornába -műszakilag megbecsülik annak a területnek a nagyságát, a lehullott csapadékot-, 



 7 

és öt évre visszamenőleg ki fogják számlázni, illetve a számlázást mindaddig folytatni fogják, 
amíg nem szüntetik meg a jogellenes állapotot. A Vízművek elkezdi az ellenőrzéseket a 
városban, illetve a csatorna állapotának a feltárását is folyamatosan végzik. A kamerázással 
próbálják kiszűrni a töréseket a szennyvízcsatornán, ahol talajvíz áramolhat be a csatornába. 
Ezek is nagyon költséges munkák, egyeztetnek az önkormányzattal, hogy saját költségükön 
vagy a rekonstrukciós alapnak a költségén végeztetik el a javításokat. Személy szerint nem 
gondolna arra, hogy Mezőberénynek az egész hálózatát át kellene tervezni, azt az állapotot 
kell elérni, hogy csak szennyvíz kerüljön elvezetésre a rendszerben. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a szakemberek tájékoztatásának elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
257/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló keretében a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
szakembereinek tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
 
Csávás István képviselő támogatandónak tartotta, hogy a Vízművek Zrt. ellenőrzéseket 
tartson és büntetéseket alkalmazzon.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző határozati javaslatot olvasott fel arról, hogy a lakosság 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelezettségekről tájékoztatva legyen. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
258/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Mezőberényi 
Hírmondó újságban, a Városi Honlapon, illetve a helyi Kábel TV. útján a lakosságot a 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelezettségekről tájékoztassa. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester arról is szavazást kért, hogy a testület kérjen javaslatot a 
probléma megoldásának módjára a Vízművek Zrt. illetékeseitől. Annak megfelelően, ahogy 
az anyagi források engedik, intézkedik az önkormányzat.  
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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259/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megkéri a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. illetékeseit, hogy írásban tegyenek javaslatot a Mezőberényben jelentkező 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásának módjára, költségeire. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte az ellenszavazat okát. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő nem tartotta jó megoldásnak, hogy a különböző megoldásokra 
pénzt fordítson az önkormányzat.  
 
 
Harmati László alpolgármester határozni kért arról is, hogy a Vízművek Zrt. tegyen megfelelő 
intézkedéseket az illegális csapadékvíz szennyvízhálózatba juttatásának a felderítésére. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
260/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Békés Megyei Vízművek 
Zrt.-ét, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket az illegális csapadékvíz szennyvízhálózatba 
juttatásának a felderítésére.  
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte a szakemberek részvételét.  
 
 
/Szilágyi Tibor képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 17 fő./ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felolvasta az írásos beszámolóját az érdeklődők 
tájékoztatása érdekében. Kiegészítéseket az alábbiak szerint tett: 
- A Mátyás kir. utca, Thököly utca sarkán megépítendő forgalomcsillapító útkereszteződés 

létesítmény beruházása (7,5 millió Ft értékben) szünetel, amiről nem az önkormányzat 
tehet. A közút országosan írta ki a pályázatot, egy tatabányai céget bízott meg a tervezéssel. 
A mezőberényi műszaki osztály értesítést erről nem kapott, az engedélyezések sem itt 
történnek.  

- Az önkormányzat megnyerte 410.647.138 Ft-os támogatással a megépítendő 
geotermikusenergiával kapcsolatos pályázatot, ami azt jelenti, hogy 684.411.897 Ft 
bekerülési költségű beruházást lehet megvalósítani.  

- Arról megjelent  cikk egy mezőberényi lapban, hogy a 7,5 millió Ft beruházással mi lesz, de 
az, hogy szinte a százszoros nagyságú beruházást nyert pályázat is van, arról szó nem esett. 
Ennyire lehet hinni a hiteles tájékoztatásban, amit egy helyi újság biztosít. Úgy látszik 
megkezdődött a helyi önkormányzati kampány, de arra felhívta a figyelmet, hogy 
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kampánynál még senki nem nyert úgy, hogy a másikat megpróbálta befeketíteni. 
- Az előbbiekben is említett újságban jelent meg az is, hogy az önkormányzatnak a 

pályázatokkal kapcsolatos tevékenysége rosszul értékelhető. Tudatta, hogy összesen 886 
millió Ft értékű pályázati pénzt sikerült eddig nyerni, de van még három pályázat, ahol 
várhatóan még nyerő lehet az önkormányzat (strandnál 68 parkoló építése, Civilház 
kialakítása,csapadékvízelvezetés 2 db). Azt kívánta, hogy minden ciklusban sikerüljön egy 
önkormányzatnak ennyi pályázatot nyernie. 

- A strand és a sporttelep öltözőinél nincs olyan akadály, hogy a használatbavételi engedély 
ne legyen megadva. Megkérte a Közszolgláltató Intézmény igazgatóját számoljon be arról, 
hogy a belsőberendezések mikor kerülhetnek helyükre. 

 
 
Fekete József  képviselő a Városi Közszolgáltató Inétézmény igazgatója tájékoztatta a 
testületet, hogy Körösladányból holnap délelőtt érkeznek meg a padok, pár napon belül el 
fogják helyezni az öltözőkben.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester folytatta beszámolóját  Csávás István képviselő írásban 
benyújtott kérdéseire válaszolva: 
- a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos elnyert pályázat tekintében az újabb átdolgozás 

annyit jelentett, hogy a csapadékvíz költségei 100 millió Ft-ot meghaladták, azt az összeget, 
mint amellyel a kondorosi konzociumban megnyerték az önkormányzatok. Úgy néz ki, 
hogy 82-83 millió Ft az az összeg, amely a 100 millió Ft-ból már redukálásra került. A 
fennamaró összeg beillesztésének megoldási módját keresik, a projektbe. A komplex 
belvízelvezetési program résztvevőinek önerő alapjának biztosítására kapott EU önerős 
alapból Mezőberény is részesülhet, ez egyértelműen úgy lett meghatározva, hogy az egész 1 
milliárdos projektben részesedés arányában fog mindenki az európai uniós önerő alapból 
kapni. 

- kérdésként tette fel továbbá, hogy -mi okozta a határértéket meghaladó káros 
anyagkibocsátást a szennyvíztelepen-. Ilyen részletességgel nem lett felkészülve a 
válaszadásra. Van erre egy táblázat, ki kell számolni.  

- kérdése továbbá, hogy -milyen elvégzendő munkák vannak még a Hosszú tónál-. Leírásra 
került a beszámolóban, hogy június 28-án (a mai napon) van egy egyeztető tárgyalás, ma 
nézték meg, hogy egyáltalán a kotrási munkákat végezhetik-e. A gond az, hogy a temető 
felőli részre nem tud rámenni a munkagép, azt a részt négy-öt méterrel kell szélesíteni, rézsü 
részét meg kell oldani. Következő teendő a tereprendezés, rotálás, humuszréteg rárakás, 
majd füvesítés. Minden beruházást hátráltatott az időjárás.  

Felkérte a jegyzőt, ovassa fel Dr. Holló József műszaki vezérigazgató helyettes által, a 
Magyar Közút Nonprofit Kft-től a Mezőberény Gyomai út –Mátyás király u.- Thököly utca 
forgalomcsillapító szigetek témában írt levelét, mert ebben megfogalmazásra került a 
probléma megoldása. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző felolvasta a két ülés közötti beszámolóhoz csatolt levelet. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester összegezte, hogy a levél értelmezéséből az derül ki, hogy 
most van kiírás alatt egy ugyanolyan jellegű pályázat. Elismerték, hogy a jelenlegivel 
tervezési problémák voltak, a tatabányai cég meg sem jelent a helyszínen, úgy készítette a 
terveket, az engedélyeket pedig nem helyben adják ki, hanem a közlekedési hatóság tette meg. 
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Maga részéről is sokkal jobbnak tartja azt a megoldást, hogy használhatatlan 
csomópontkereszteződés ne készüljön, bízzon az önkormányzat a levél tartalmában, hogy a 
következő ilyen pályázatnál nyerő lesz a projekt. 
Tovább folytatta az írásos anyag ismertetését, majd felkérte a jegyzőt, hogy a kisebbségi 
önkormányzati választás jelenlegi állapotáról adjon tájékoztatást. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy 30 főnek kell szerepelnie a névjegyzéken minden 
adott kisebbség esetében, hogy ősszel választás történjen. Július 15-ig lehet leadni a 
Polgármesteri Hivatalban kihelyezett dobozba a névjegyzékbe vétel iránti kérelmet. Jelenlegi 
helyzet: bolgár kisebbség 1 fő, cigány kisebbség 6 fő, német kisebbség 34 fő, szlovák 
kisebbség 38 fő. A német, illetve a szlovákok esetében már ősszel helyi kisebbségi 
önkormányzati választás várható.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy Szekeres Józsefné képviselő levélben 
fordult a hivatal felé egy tavaly már jelzett problémával. A Martinovics utca 22. szám alatt 
lévő közkifolyó kijavításával kapcsolatban a Vízművek jelezte, hogy nem tudja a kút 
visszaállítását megvalósítani, egy új kutat kellett beállítani. Arról tud beszámolni, hogy a 
Martinovics u. 22. szám alatti közkifolyó benne van az üzemeltetett kutak jegyzékében, és 
jelenleg is üzemel. Az Eötvös utcai kátyúzással kapcsolatban a hivatal megkereste Keresztes 
Csabát, a Csabai úton lévő keverő üzem vezetőjét, és árajánlat lett megkérve a munka 
elvégzésére. Az utat csak úgy lehet rendbe hozni, hogy a Fő utca felőli részt teljesen ki kell 
szedni, mert nincs megfelelő alap készítve. Ennek a költségbecslése 5.706 eFt. Van két 
kímélőbb megoldás is azonnali beavatkozásként a kátyúzásra: 1,5 és 3,1 millió Ft-os ajánlatot 
tettek. A városban végzett kátyúzási munkák hamarosan be fognak fejeződni, elmaradott rész 
van még az Orlai, Nagymester, Nyárfa utcákon. A Liget utcán a buszpályaudvarnál nagyon 
mély úthiba van, annak kijavítására is árajánlat lett kérve. Az ajánlat szerint fel kell maratni az 
egész részt, mert ott sem megfelelő az útalap, költsége 3 millió Ft + ÁFA. Ez a munka 
elsőbbséget fog élvezni a többi javítással szemben. A testületnek döntenie kell majd, melyik 
munkára tud fedezetet biztosítani, esetlegesen a járdajavítási munkák rovására. A 
járdajavításokat is árajánlatok bekérésével, közbeszerzés keretében lehet megoldani. Igen sok 
esetben kell beindítani közbeszerzést, ma már szinte, ha bármilyen jellegű munkát végeztet az 
önkormányzat, közbeszerzés kertében valósítható meg. 
Beszámolója végén javasolta határozattal elfogadni a Dr. Holló József műszaki vezérigazgató 
helyettes által, a Magyar Közút Nonprofit Kft-től a Mezőberény Gyomai út –Mátyás király u.- 
Thököly utca forgalomcsillapító szigetek, témában adott választ. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
261/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót, valamint a 252/2010.(VI.16.)sz. lejárt határidejű 
határozat végrehajtásaként elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatóját a 
Mezőberény, Gyomai út – Mátyás kir. utca – Thököly utca kereszteződésében a 
forgalomcsillapító szigetek későbbi magvalósításáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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Barna Márton képviselő kérte, hogy a Gyomai úton kerüljön kihelyezésre balesetveszélyre 
felhívó tábla, amíg a kiásott részek betemetésre nem kerülnek. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a 46-os út a közúté, rendbe fogják hozni a 
területet.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ügyrendi 
javaslattal élt. Javasolta az SZMSZ módosítását, mivel már több alkalommal a két ülés közötti 
beszámoló szóbeli része jóval meghaladta a lerögzített időkorlátot. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő támogatta a javaslatot, de akkor már történhetne egy teljes 
felülvizsgálat, mert több olyan pont van benne, ami módosulhatna (bizottságoknál vannak 
elavult dolog, képviselők hozzászólási lehetősége, stb.). 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző tudatta, hogy az új testületnek törvényi kötelezettsége az SZMSZ 
felülvizsgálata, az időkorlát módosítását a hivatal az augusztusi testületi ülésre előterjeszti. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről  
       
 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 666/2009./XII.21./sz., 2/2010./I..11./sz., 

63/2010./II.08./sz.,  69/2010./II.08./sz., 198/2010.(IV.26.)sz., 211/2010.(V.17.)sz., 
212/2010.(V.17.)sz., 217/2010.(V.31.)sz., 223/2010.(V.31.)sz., 225/2010.(V.31.)sz., 
227/2010.(V.31.)sz.., 233/2010.(V.31.)sz., 234/2010.(V.31.)sz., 235/2010.(V.31.)sz., 
236/2010.(V.31.)sz., 240/2010.(V.31.)sz., 241/2010.(V.31.)sz., 244/2010.(V.31.) sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 18 db lejárt határidejű határozat végrehajtását kérte 
elfogadni a képviselőktől, amennyiben nincs észrevétel az anyaghoz. 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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262/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 666/2009./XII.21./sz., 
2/2010./I..11./sz., 63/2010./II.08./sz.,  69/2010./II.08./sz., 198/2010.(IV.26.)sz., 
211/2010.(V.17.)sz., 212/2010.(V.17.)sz., 217/2010.(V.31.)sz., 223/2010.(V.31.)sz., 
225/2010.(V.31.)sz., 227/2010.(V.31.)sz.., 233/2010.(V.31.)sz., 234/2010.(V.31.)sz., 
235/2010.(V.31.)sz., 236/2010.(V.31.)sz., 240/2010.(V.31.)sz., 241/2010.(V.31.)sz., 
244/2010.(V.31.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Speciális étrendet igénylők étkeztetésének lehetőségei (208/2010.(IV.26.) sz.hat.) 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként 
elővezette, hogy Prorok Ferenc mezőberényi lakos kereste meg az önkormányzatot kérésével, 
mivel lisztérzékenységben szenvedő gyermeke van. Érdeklődött hogyan lehetne részére a 
közétkeztetésben az étkezést biztosítani. A testület felkérte a gimnáziumot, mint a város 
konyháját üzemeltető egységet, hogy tegyen javaslatot. A kimutatásból kiolvasható, hogy 
olyan feltételek vannak a speciális étrendet igénylők étkezéséhez, hogy szinte betarthatatlan, 
teljesen külön kell kezelni. A gimnázium beszerzett egy árajánlatot a Békéscsabai Réthy Pál 
Kórház konyháját működtető Bt.-től, aki 600 Ft-ért tudna egy adag ebédet biztosítani, aminek 
a szállítási költsége 1.410,-Ft. A szállítási költségnél nem lehet tudni, hogyha többet hozna, 
csökkenhetne-e. Bizottsága nem látott esélyt ilyen fajta megoldásra a helyi konyhán, a csabai 
szállítás pedig nagyon drága. Javasolják, kerüljön felmérésre, hány ilyen ebédre lenne szükség 
a városban.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
263/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a speciális étrendet 
igénylők étkeztetéséről szóló beszámolót, támogatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
javaslatát, hogy a tényleges igények felmérése történjen meg. 
Felelős: Szilágyi Tibor képviselő PSG igazgató  
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 

 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közölte, hogy 103 
kérelem érkezett a bizottsághoz, ezen felül 7 elutasítás, és 1 módosítás történt. Az időarányos 
teljesítés a címeknél megfelelő, kettő címnél mutatkozik némi túllépés, ami még belső 
átcsoportosítással módosítható. A többi címnél nagyon vigyáznak arra, hogy ne lépjék túl az 
időarányos keretet. Így kisebb összegben tudnak egy-egy kérelmezőt támogatni, de nem 
szeretnének túlköltekezni. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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264/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy a polgármesterre átruházott hatáskörben 14 
db olyan jellegű kérelem történt májusban, amelyben intézkedni kellett. 5 elutasításra került, 9 
teljesítve lett. Egész évhez viszonyítva megállapítható, hogy a temetési kölcsönök száma 
magasabb a korábbi évekhez képest, a többi időarányos körül van.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
265/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester által, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III./  napirend  
 
Tárgy: Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként 
elmondta, hogy 2000 óta hagyomány az egészségügyi ellátásról és az orvosi ügyelet 
helyzetéről szóló beszámolás a Képviselő-testület és a lakosság részére kétévente, így a 
Képviselő-testület legutóbb 2008. június 30-án tárgyalta, melyet a 281/2008.(VI.30.) számú 
határozattal el is fogadott. 
Az eltelt két év alatt lényeges változás az ellátás területén nem történt. Nincs betöltetlen 
orvosi állás, a város ilyen szempontból jó helyzetben van. Az egészségügyi alapellátások 
körébe tartozóan Mezőberényben változatlanul 5 területi ellátási kötelezettséggel működő 
háziorvos, 2 házi gyermekorvos, és 3 fogorvos működik. 2 szakorvos – fül-orr-gégész és 
szemészet működik állandó tevékenységként Mezőberényben, látja el a lakosságot. Ezen 
kívül: magánrendelés keretében igénybe vehető belgyógyászat, bőrgyógyászat, ortopédia, 
tüdőgyógyászat, allergológia, gasztroenterológia és nőgyógyászat is. Térítés ellenében 
üzemorvosi szakrendelést is igénybe vehet a lakosság. Az orvosok vállalkozó orvosként 
végzik a munkájukat.  
A békési Egyesített Egészségügyi Intézmény telephelyeként, mint járó-beteg szakellátás 
működik a fizioterápai – Mezőberény-Csárdaszállás ellátási körzettel, valamint esetenként 
Köröstarcsáról is fogad betegeket. Jelenleg új helyen működik, többen jelzik, hogy remélik 
hamarosan visszakerül a fürdő területére, mivel itt továbbfejlesztésre nincs lehetőség. A 
kezelést sokan veszik igénybe.  
A városban a laboratórium a támogatási rendszer működésének változása miatt vérvételi 
helyként működik, a vizsgálati anyagokat napi rendszerességgel beszállítják a békéscsabai 
Réthy Pál kórház – Rendelőintézet laboratóriumába, ahol a feldolgozás és vizsgálati 
eredmények kiadása megtörténik. A rendszer jól működik, a lakosság hálás érte, hogy nem 
kell utaznia. Ezen kívül működik a városban az egészségügy területén a védőnői szolgálat, 
valamint az otthoni betegápolás a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat keretében belül, 
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amit a lakosság igénybe vehet. 3 gyógyszertár van a városban, az ellátás jó. 
Az orvosi ügyeletet, önálló vállalkozásként a SANI-MED Trans Kft látja el, délután 17 órától 
reggel 6,45 percig. A 6 óra 45 perctől 17 óráig a háziorvosok készenlétet adnak heti váltásban, 
utána a vállalkozó gondoskodik az ügyelet ellátásáról. A tájékoztatóban közölnek egy 
lakosság által felvetett panaszt, amit a polgármester úrral megbeszéltek, az ügy tisztázása 
megtörtént. Ebből kifolyólag az ügyeleti szakgárdában személyváltozást hajtottak végre. A 
bizottsági ülésen megjelent orvosok szerint az ügyeleti ellátás a korábbi színvonalhoz képest 
javult, megfelelő, a beteg részéről panaszt most nem hallani. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz panasz most semmilyen területről nem érkezett! 
Az egészségügyi ellátást jogszabályok halmaza szabályozza, szinte nyomon követhetetlenül. 
Rettenetesen megnövekedett a bürokrácia, az adminisztrációs teher, mint ahogyan néhány 
orvos anyagában ez leírásra is került. 
A beszámoló összeállításához mind az alapellátást biztosító orvosok, mind a szakorvosok, 
valamint az ügyeletet ellátó vállalkozás, az ÁNTSZ és a Városi Humánsegítő Szociális 
Szolgálat levélben lett felkérve a beszámolóhoz szükséges adatok közlésére, mely anyagokból 
került összeállításra a beszámoló. 
Ami megállapítható: minden praxis rendelkezik jól képzett orvossal és szakdolgozókkal. 
Minden rendelő rendelkezik az előírt minimum feltételek szerinti műszerezettséggel, sőt azon 
túlmenően is, azonban több orvos jelzi, hogy a műszerek kora, elhasználódási foka már 
kívánni valót hagy maga után, tovább fejlesztésre az elvont amortizáció, a nem megfelelő 
támogatási rendszer, a csökkenő gyermekszületések miatt nem látnak lehetőséget. A tb 
finanszírozás a legszükségesebb működési költségek fedezetére sem elég, jelenleg ez a 
közalkalmazotti szintű bérezést sem teszi lehetővé. Az adminisztrációs terhek folyamatos 
fokozódása további munkaidő fejlesztést indokolna. 
A vizitdíj megszüntetésével a betegforgalom újra megnövekedett, kivéve a fogorvosoknál, 
ahol a fogpótlás a romló gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent. 
Az orvosok végzik az előírt szűrővizsgálatokat, valamint prevenciós, felvilágosító 
tevékenységet is. Vállalnának a helyi televízióban egy fórumot, melynek keretében további 
tájékoztatást tudnának adni a lakosságnak. Jelzik, hogy jó lenne egy mentőállomás a 
közelben, akár Mezőberényben. Jelenleg 15-20 perc alatt ér a helyszínre sürgősség esetén a 
mentő. 
A betegellátás Mezőberényben jó, az idős otthonok, a gondozói hálózat megfelelő, ellátatlan 
beteg nincs. 
ÁNTSZ beszámoló szép, kistérségi adatokat közöl, azonban a bemutatott táblázatokból sok 
információ ismerhető meg. (Korfa, betegségek, népesség, munkanélküliség)  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztett határozati javaslatokon túlmenően a 
következő megállapításokat és javaslatokat tette: 
a.) A Bizottság javasolja, hogy a szűrővizsgálatokra szóló meghívók, értesítések 

kézbesítésében kérésre a város Polgármesteri Hivatala továbbra is működjön közre, 
elősegítve ezzel a nagyon fontos prevenciós munkák eredményességét. 

b.)  A Bizottság javasolja, hogy Mezőberény Város Önkormányzata továbbra is szorgalmazza   
a helyi mentőállomás megvalósítását.  

c.) A Bizottság javasolja, hogy a Kálmán-fürdő fejlesztési tervébe kerüljön beépítésre a fizio- 
és mozgásterápia, mivel a jelenlegi helyén az Egészségmegőrző Centrumban a 
továbbfejlesztésre nincs lehetőség, helyszűke miatt  a már több éve meglévő eszközöket 
itt sem lehet beüzemelni, használni. (Tangentor és lézeres terápiás készülék) 

d.)  A Bizottság javasolja, az ülésen megjelent orvosok kérésére, hogy az Önkormányzat a 
költségvetési koncepció készítésénél vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az 
egészségügyi vállalkozások által befizetett iparűzési adó 50%-ig hozzon létre egy 
egészségügyi alapot, amelyre az orvosok (eü. vállalkozások) pályázat útján nyújthatnak be 
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igényt vissza nem térítendő támogatásra. 
e.)   A Bizottság javasolja, hogy a város honlapján továbbra is jelenjenek meg közérdekű 

közleményként az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos tájékoztatók,  a rendelések 
ideje, a nyári szabadságok, a helyettesítések illetve az elérhetőségeikről, mivel arra egyre 
több igény mutatkozik. A gyógyszertárak nyitva tartása és ügyeleti elérhetőségét is 
beleértve.  

f.)     A bizottsági ülésen megjelent orvosok vállalják, hogy a helyi televízióban tájékoztatást 
adnak igény szerint az ellátásról, működésről és egyéb változásokról, közérdekű 
kérdésekről. 

Kéri a bizottság a javaslatok elfogadását, valamint az előterjesztett 1-2. sz. határozati 
javaslatotokat elfogadásra ajánlja a képviselő testületnek. 
Megköszönte az egészségügyben dolgozók munkáját, és köszönet azoknak is, akik a 
tájékoztató létrejöttében közreműködtek. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző véleménye szerint a testületnek nem kellene két javaslatról döntenie, 
mert a szűrővizsgálatokra szóló meghívók és értesítők kézbesítésénél a hivatal továbbra is  
közreműködik, valamint a különböző közlemények, adatok a városi honlapon megjelentetésre 
kerülnek, ha eljuttatják az információt a hivatal részére. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a fizioterápiával kapcsolatban megjegyezte, hogy ellene 
volt az áthelyezésének, ki is derült, hogy a jelenlegi helyén nincs lehetőség a 
továbbfejlesztésre. Megkérdezte az intézményvezetőtől, hogy a szerződést mikor lehet 
felmondani? 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója válaszként elmondta, 
hogy a fizioterápia további fejlesztésére tényleg nincs lehetőség az Egészségmegőrző 
Centrumban, viszont a strandon, a volt helyén sem lenne. Az orvosoknak is olyan jelzése volt, 
hogy a jövőbeni strandfejlesztésnél legyen figyelembe véve a fizioterápia, gyógytorna 
lehetősége. Annak idején volt egy terv, pár évvel ezelőtt lett benyújtva, hogy esetlegesen a 
reumatológiai szakrendelésre is szakorvosi óraszámot kérne az önkormányzat, és akkor egy 
komplex ellátórendszer tudna létrejönni a strandon. Három éves szerződés lett kötve, de 
benne van egy olyan megállapítás, hogy bármely fél részéről felmondható. Úgy gondolja, ha 
egy strandfejlesztésre sor kerül, akkor az egy nyomós érv arra, hogy a szerződést fel lehessen 
bontani. A jelenlegi ellátásnak megfelel az új hely, csak a fejlesztésre nem nyújt lehetőséget. 
A reumatológiai szakrendelést is folyamatosan pályázta az önkormányzat, járó-beteg 
szakellátásban óraszámnövelésre, nem volt lehetőség rá. Két évvel ezelőtt adott tájékoztatást 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, hogy megváltozik a rendszer, nem kell pályázatot 
benyújtani, hanem célzottan lesz pályázat kiírva különböző szakorvosi óraszámok növelésére. 
Azóta sem került erre sor, szakorvosi óraszámbővítésre nagyon nehezen van lehetőség, a 
fizioterápia pedig úgy tud működni, hogy a Békési Szakrendeléshez van csatolva, a fejlesztés 
lehetősége meg tényleg csak akkor adott, ha a strandberuházás keretében valósulhatna meg.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a mentőállomás kérdésében nem tartotta szükségesnek a 
döntéshozatalt, az önkormányzat területet biztosított részükre, a mentőszervezet a pályázatot 
elkészítette. 
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Onody Gyuláné képviselő tartalmasnak tartotta a beszámolókat. Lakossági panaszként 
kérdezte meg, hogy nőgyógyászati szakrendelés miért csak magánrendelés formájában 
működik, lehetne-e ezen változtatni? 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója válaszként közölte, 
hogy a mozgó- járó-beteg szakellátás megszűnt, a TB. nem finanszírozza, emiatt a 
békéscsabai kórház sem tudja működtetni Mezőberényben a szakellátást. A magánrendelés 
arra jó megoldás, hogy a településen elérhető nőgyógyász.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő felhívta a figyelmét, hogy a fizioterápia helyének 
meghatározásáról a testület nem dönthetett, csak véleményezhette azt. 
 
 
Csávás István képviselő tudatta, hogy a strandon az ÁNTSZ véleménye szerint már nem volt 
megadható a működési engedély. Érintésvédelmi problémák, az épületnek az állaga, a 
munkakörülmények olyanok voltak, hogy ott be kellett fejezni a gyógyító tevékenységet. 
Tragikusnak tartotta a mezőberényiek egészségi állapotát, keringési, daganatos  problémákat 
jeleznek az orvosok beszámolójukban. Az egyik házi orvos beszámolójában felkeltette 
figyelmét a pszicho-aktívszer használatával okozott mentális és viselkedési zavarok 
kimutatott számainál a nagy eltérés. Az egyik gyermekorvos beszámolójában két évnek az 
adatát hasonlította össze, az elhanyagolást és elhagyást egyik évben 35, a másik évben 15 
gyermeknél jelezték. A gyermekvédelemnek biztos szerepe volt ebben. Nagyon sok orvos 
panaszkodott a 2006. óta rájuk rótt terhek, és a tőlük elvett anyagi javak miatt. A TB 
szerződéseket folyamatosan változtatták, a szemészetet érintve pl. nem csak a felnőtteknek, de 
a gyerekek részére is fizetni kell a teljes költséget 6 dioptriáig. Hosszú a várakozási idő a 
szakrendelésekre, különösen a belgyógyászatnál. Az ügyelet vezetője jó eredményről tudott 
beszámolni, saját maga is tapasztalta az alkalmazott orvosok szakma tudását, emberi 
hozzáállásukat.  Köszönetet mondott a városban dolgozó orvosoknak a mindennapos 
szolgálatukért, hűségükért. Az orvosok kérése volt, hogy egy egészségügyi alap legyen 
létrehozva az önkormányzatnál, hogy az orvosok (eü. vállalkozások) pályázat útján 
nyújthassanak be igényt vissza nem térítendő támogatásra. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a képviselőket, hogy a napirendhez kapcsolódóan 
adják meg a hozzászólást Durkóné Bodoczki Tímea mezőberényi lakos számára.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
266/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Durkóné Bodoczki Tímea részére. 
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Durkóné Bodoczki Tímea Gyár utcai lakos kérte, hogy Mezőberényben délután is legyen 
gyermekorvosi ellátás. Saját tapasztalata szerint, a napokban nem tudott gyermekorvost 
elérni, igaz helyettesítés történt. 
 
 
Dr. Burján Katalin szemész szakorvos a Szociális és Egészségügyi Bizottság szakember tagja 
elmondta, hogy mind két gyermekorvosnak van délutánra is áthúzódó rendelése. Nyílván, 
amikor két körzetet visznek, akkor délután mennek ki a fekvőbetegekhez. Mind két 
gyermekorvosnak közzé van téve a mobil telefonszáma, sürgős esetben délután négyig 
elérhetők és fogadják is a betegeket.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a konkrét kérdést írásban beadni, és akkor a 
Polgármesteri Hivatal megfelelő helyen megpróbál intézkedni, továbbítani fogja az ÁNTSZ-
hez. 
 
 
Frey Mihály aljegyző ismertette, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén 
elhangzott, hogy mivel magánpraxisokról van szó, egy orvosnak másfél óra a napi kötelező 
rendelési idő, amire az ÁNTSZ adja ki a működési engedélyt. Többségében az orvosoknak a 
másfél órán jóval felül van a rendelési idejük. Akkor lehetne többre kötelezni őket, ha az 
önkormányzat alkalmazásában lennének az orvosok. Az orvosok bizottsági ülésen fel lettek 
kérve, hogy legyen kiírva a rendelési idő, ügyeleti idő, helyettesítő, elérhetőség. Dr. Zuberecz 
Zoltán háziorvos vetette fel, hogy a helyi TV-ben fórumokon tájékoztatnák a lakosságot, pl. 
arról, hogy melyek azok az esetek, amikor a lakosok közvetlenül mentőt hívhatnak. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos beszámoló elfogadását bocsátotta szavazásra az 
előterjesztés szerinti két határozati javaslat szerint. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
267/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
a.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény egészségügyi 

ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről című beszámolót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 

b.) A Képviselő-testület a városban az egészségügyi ellátások helyzetét összességében, 
valamint az alapellátásban, és a szakellátásban részt vevő orvosok, és más dolgozók 
munkáját jónak értékeli, és köszönetet mond az ellátásban résztvevőknek. 

c.) A Képviselő-testület megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, 
hogy kísérje figyelemmel folyamatosan az egészségüggyel kapcsolatos pályázati 
lehetőségeket, és kiírás esetén gondoskodjon azok elkészítéséről. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
  Kovács Edina igazgató 

   Kovács Lászlóné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: A pályázati kiírás szerint. 
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
268/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, 
Szeghalomi Kistérségi Intézetének "Tájékoztató Mezőberény és a Békési Kistérség 
Népegészségügyi helyzetéről" című magas színvonalú, igényes, gondos előterjesztést 
köszönettel tudomásul veszi. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke arról kért döntést 
hozni, hogy a fürdő fejlesztésnél legyen tervbe véve a fizio- és mozgásterápia elhelyezése. Az 
intézményvezető egy kicsit meg lett róva, hogy miért vitte el onnan a rendelést, pedig nem 
alkalmas már arra a helyiség. A fürdőfejlesztésnél nincs betervezve a megfelelő hely most 
sem, tehát nem olyan nagy gond a 3 évre való szerződéskötése az új helyen, mert ha egy 
pályázat, tervszintjén sincs meg egy fizioterápia, az nem fog 3 éven belül elkészülni. 
 
 
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója is megerősítette, hogy 
a strandon lévő helyiség nem volt alkalmas, hogy ott tovább lehessen folytatni a terápiás 
kezeléseket. Az új helyen a jelenlegi igényeket biztosítani tudják. Az orvosok is azt vetették 
fel, hogy stratégiailag gondolkozzon a testület abban, hogy ha fejlődik a strand, és lesz 
elfogadott fejlesztési terv, akkor ne maradjon ki a fizio-mozgásterápia, hiszen a gyógyvíznél 
van a helye.  
 
 
Harmati László alpolgármester javasolt olyan döntést hozni, hogy a képviselő-testület keresi 
annak lehetőségét, hogy a fizio- és mozgásterápia visszakerüljön a Kálmán Fürdő területére, 
egy kibővített alapterületű helyiségbe. 
 
 
Barna Márton képviselő inkább egy koncepcióba tudná beilleszteni a fejlesztést, mint 
határozatban való megfogalmazást.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottsági javaslat c. pontjából azt javasolta 
megszavazni, hogy a Kálmán Fürdő fejlesztési tervébe kerüljön beépítésre a fizio- és 
mozgásterápia 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
269/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kálmán Fürdő 
fejlesztési tervébe kerüljön beépítésre a fizio- és mozgásterápia. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, hogy a bizottsági javaslat szerint olyan döntés 
szükséges, hogy az orvosok részére legyen a vállalkozásuk által befizetett iparűzési adó 50%-
ig egy egészségügyi  alap létrehozva, amellyel vissza nem térítendő támogatásra 
pályázhatnának. Véleménye szerint a költségvetési koncepciónál kellene erről határozni. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő megjegyezte, hogy legyen Mezőberénynek egy olyan típusú 
koncepciója, amelyik a kért pályázatokhoz hasonlót kiír, ne csak egészségügyi alap legyen 
létrehozva. 
 
 
Frey Mihály aljegyző közölte, hogy a bizottsági ülésen konkrétabb javaslat is elhangzott. A 
Mezőberényben működő orvosok számához viszonyítva 100 eFt-ban lenne meghatározva, 
ami azt jelenteni, hogy 1,2 millió Ft-os alappal már elégedettek lennének, és erre tudnának 
felváltva pályázni, főleg eszközbeszerzésre. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester úgy javasolta megszavazni a felvetést, hogy a 
költségvetési koncepció készítésénél kerüljön meghatározásra egy ilyen alap, de az 
összegszerűség akkor legyen eldöntve.  
 
 
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Barna Márton, Szekeres Józsefné, 
Hoffmann Dániel) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
270/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a költségvetési 
koncepció készítésénél kerüljön meghatározásra egy egészségügyi alap, hogy az orvosok (eü. 
vállalkozások) pályázat útján nyújthassanak be igényt vissza nem térítendő támogatásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Barna Márton képviselő azzal magyarázta ellenszavazatát, hogy más vállalkozásoknak miért 
nem biztosít a város egy alapot, hogy pályázni tudjanak. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő is úgy érezte, hogy más vállalkozások is jöhetnek ilyen kéréssel. 
Az elsőlakáshoz jutáshoz is létre lett hozva egy alap annak idején, majd a koncepció 
készítésekor el kell gondolkodni, hogy azzal mi is van. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint az lehetne megoldás, hogy az iparűzési adó 
25%-al lenne lecsökkentve, és azt bárki használhatja. 
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Fekete József képviselő kifejtette, nem azt érzete, hogy az orvosok maguknak kérik a 
segítséget, hanem a mezőberényi emberekért lenne kérve, azért, hogy a jobb felszereltség és 
műszerezettség a szolgálatukba állítva egy eredményesebb gyógyítást segítsen elő.  
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Mezőberény város esélyegyenlőségi tervének teljesülése 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos előterjesztést. A Képviselő-testület a 2008. 
novemberben elfogadta a városi esélyegyenlőségi programját, majd 2009. novemberében 
értékelte a teljesülésről szóló beszámolót. Akkor az a döntés született, hogy 2010. júniusáig 
egy esélyegyenlőségi szakértő bevonásával a felülvizsgálat történjen meg. 2010. május 1. 
napjától változtak az esélyegyenlőségi programra vonatkozó jogszabályi előírások, a 
programot öt évre kell elfogadni, illetve most már nem évente kell felülvizsgálni, hanem két 
évente. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 
16.) Kormányrendelet azt mondja, ha a helyi önkormányzat 2010. április 30-áig 
esélyegyenlőségi programot fogadott el, akkor ezt legközelebb 2011. június 30-ig kell 
felülvizsgálni és módosítani, vagy új esélyegyenlőségi programot kiadni. Jelenleg az 
esélyegyenlőségi programnak a szakértői mentorálása folyamatban van. A határozati javaslat 
ennek értelmében került megfogalmazásra. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
271/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város esélyegyenlőségi 
tervének teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az esélyegyenlőségi terv 
felülvizsgálatára a szakértő mentorállását követően, legkésőbb 2011. június 30-ig kerüljön 
sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, legkésőbb 2011. június 30. 
 
 
V./ A Mezőberényben működő kisebbségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 

szervezetek munkájáról tájékoztató 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester üdvözölte a három kisebbségi önkormányzat képviselőit, 
kérte tegyék meg kiegészíteni valójukat, amennyiben van az írásos anyaghoz. 
 
 
Mezei Tibor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke közölte, hogy a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat és a Mezőberényi Cigányokért Egyesület tájékoztatóját leadták az 
önkormányzat felé. Sajnos az egyesület megszűnt, mind a kettőnek személye volt az elnöke. 
A jegyző úr említette, hogy a cigány kisebbségi választáshoz nem sokan jelöltették magukat. 
Többen kinyilatkozták, hogy nem tudják hova tartozzanak, cigánynak, magyarnak vallják 
magukat, mert félelemben élnek. 
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Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megköszönte, hogy 
a bizottsága által kért kiegészítést az elnök úr megküldte a képviselők részére, így most már 
több adatot meg lehetett ismerni. Megkérdezte, hogy milyen hiba miatt büntették meg 4 millió 
Ft-ra az egyesületet, ami meg is szűnt. Ez egy felvett pénz és azt kell visszafizetni, vagy ebből 
mennyi az, amit ténylegesen megkaptak és mennyi a büntetés? Van-e a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak vagy az egyesületnek olyan elszámolatlan pénze, amivel tartozik 
valahova?  
 
 
Mezei Tibor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke válaszként elmondta, hogy 2009. 
májusában a Munkaügyi Központ ellenőrzést tartott, és ott megállapították, hogy 16 fő -akit 
felvettek dolgozni-, nem lett időben bejelentve az APEH-nál a könyvelő hibájából. A 
Munkaügyi Bíróság is megbüntette az egyesületet 4,3 millió Ft-ra, úgyhogy 8,3 millió Ft 
büntetése volt az egyesületnek. Ügyvédet fogadtak, a Gyulai Bírósághoz beadták 
indítványukat, amit elutasítottak, majd a Szegedi Ítélőtáblánál megnyerték a pert, hogy nem 
az egyesület volt a hibás. Ott meg is szűnt az egyesület. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak és a megszűnt egyesületnek nincs tartozása. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a képviselő-testület mindent megtett 
annak érdekében, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megfelelő keretek között 
működjön, nem tartották jó megoldásnak, hogy a cigányság részére biztosított Kérhalom utcai 
közösségi házat visszaadták. Itt nagyot hibázott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő is hasonlóképpen vélekedett a közösségi ház visszaadásáról. A 
cigányságot arra biztatta, hogy a választásokhoz jegyeztessék magukat. Mezőberényben nem 
kell adni a félelmekre, amennyiben megfelelő működés folyik, akkor velük szemben sem 
lesznek negatív megítélések. A cigány kisebbségnek létszámából adódóan létjogosultsága 
van, mint kisebbségi önkormányzatnak. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
272/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Mezőberény és a Mezőberényi Cigányokért Egyesület tájékoztatóját, a feladat ellátásában 
résztvevők munkáját megköszönve, elfogadja. 
 
 
Wagner Márton a Mezőberényi Német Önkormányzat elnöke tudatta, hogy a Mezőberényi 
Német Hagyományápoló Egyesület 1991-ben alakult, 1994-ben volt először kisebbségi 
önkormányzati választás. A beszámolójában tájékoztatást adott tevékenységükről. 2007-ben 
ballagott az első nemzetiségi 8. osztály, azóta miden évben ballagtak német nemzetiségi 
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oktatásból. A nemzetiségi óvodából pedig ez idő alatt 100 gyermek ballagott el. Hátrányosan 
érintette egy-két törvény valamelyest a nemzetiségi oktatást, de azt tudomásul vették. A 
városban 400-500 szülő érintett abban, hogy a gyermeke a német nemzetiségi óvodába, vagy 
iskolába járt, de nem nagyon érzik –nem anyagiakra gondolva- támogatásukat. Azok a 
gyerekek, akik német középfokon már jól elboldogulnak, szüleikkel együtt úgy gondolják, 
hogy már nem németet, hanem angolt fognak tanulni gimnáziumban, és nem a helyi 
gimnáziumba jelentkeznek. A jegyző úr beszámolójából kiderült, hogy már regisztráltatták 
magukat annyian, hogy a választásokon jelölteket tudnak állítani. A Német Hagyományápoló 
Egyesületnek van joga német kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek állítására. Azt a 
jogot most is fenntartják, csak azok lehetnek jelöltek, akik regisztráltatják magukat. Nagyon 
szeretnék, ha Mezőberényben a németnyelv oktatása gimnáziumot is elhagyva, sikereket érne 
el. A nemzetiségi osztályok átlagon felüli teljesítményeket érnek el. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy 
a kisebbségi önkormányzat megtartotta-e éves szinten a hat ülést, valamint a 
közmeghallgatást? Az egyesületben van-e tagdíj, és milyen felszereltséggel rendelkeznek? 
Bizottsága megköszönve a tájékoztatót, elfogadásra ajánlotta. A beszámoló szép, taglalja a 
múltat, a jelent és bemutatja a jövő terveit.  
 
 
Wagner Márton a Mezőberényi Német Önkormányzat elnöke válaszként elmondta, hogy 
megfelelő számú ülésük meg volt tartva, beleérte a közmeghallgatás tartását is.  Felnőtteknek 
1000 Ft, diákoknak 500 Ft egy évre a tagdíj. Kb. 8 évvel ezelőtt nyert a Német 
Hagyományápoló Egyesület pályázaton számítógépet, nyomtatót, az van még mindig. 
Internete a Mezőberényi Német Önkormányzatnak van, amit közösen használnak. Lehetőség 
szerint mindent közösen használnak, a rendezvényeiket is közösen tartják. Kérte a tájékoztatót 
a honlapra feltenni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
273/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Német Önkormányzat 
és a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület tájékoztatóját, a feladat ellátásában 
résztvevők munkáját megköszönve, elfogadja. 
 
 
Borgula Györgyné a Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnöke, Rozgonyi Lászlóné a 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnökének nevében is köszöntötte az ülés résztvevőit. A 
beszámolóhoz nem kívánt kiegészítést tenni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy választások 
következnek, és nem csak a 30 névjegyzékbe való bejelentkezést várják, hanem sokkal többet. 
Arra kérte a városlakókat, hogy aki kapcsolódik a szlovák nemzetiségi kultúrához, vagy 
valamilyen szinten támogatja, vagy vallja magát származásánál fogva, tegye meg, hogy a 
névjegyzékbe való felvételét kéri. Olyan tájékoztatást kaptak, hogy július 16-át követően 
megsemmisítik Utána senki nem vizsgálja, hogy ki jelentkezett be. A négy évvel ezelőtti kb. 
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190-es létszámot szeretnék most is megkapni, hiszen minden irányból azt hallják, hogy a 
finanszírozás, a fennmaradás,  a létjogosultság, a nemzetiségi kultúra továbbviteléhez a 
szervezet, a kisebbségi önkormányzat csak így tud fennmaradni. A Szlovák kisebbségi 
Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete teljes mértékben összedolgozik, és 
együtt dolgozik. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága mind a három tájékoztatót megtárgyalta, elfogadásra ajánlják, megköszönve 
munkájukat. Mezőberényhez hozzátartoznak nemzetiségei is. Mindenképpen arra kellene 
törekedni, hogy a cigányság körében is legyenek megkeresve azok az emberek, akik tudnak új 
lendületet adni a nyelv, a kultúra ápolásához. Mezőberény szép példája annak, hogy a lakosai 
tudnak együtt dolgozni és együtt élni. A Kulturális Központ is igyekszik közreműködni 
rendezvények lebonyolításában a cigányság részére, de külön helyet biztosítani nincs 
lehetőségük. Sajnálatos, hogy a Cigányokért Egyesület megszűnt, a másik két kisebbségnél az 
egyesületek működése szorosan hozzákapcsolódik ahhoz, hogy a kisebbségi önkormányzatok 
működni tudjanak. Bizottsági ülésen Borgula Györgynétől elhangzott egy olyan javaslat, hogy 
decemberben, a kisebbségi nap ünneplésekor, legyen egy olyan lehetőség, hogy aki sokat tesz 
a kisebbségi munkáért, egy oklevéllel vagy valamilyen elismerésben lehessen részesíteni. 
Bizottsága támogatásra jónak tartotta, még ki kellene munkálni, és a következő testület 
foglalkozhatna ennek kivitelezésével.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megköszönte a 
beszámolót, szép kerek, mindenre kiterjedő. További jó munkát kívánt bizottsága nevében. A 
szlovák és a német egyházak szerepét sem szabad elfelejteni, besegítenek a működésbe. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
274/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák kisebbségi Önkormányzat 
Mezőberény és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete tájékoztatóját, a feladat ellátásában 
résztvevők munkáját megköszönve, elfogadja. 
 
 
VI./ A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a bizottsági beszámolót 
a jelenlévők tájékoztatása érdekében összefoglalta. Kiemelte, hogy bizottságának 2010. 
májusi testületi ülésre kellett számításokat végezni, hogy a kommunális hulladék, 
szemétszállítás (szilárd- illetve folyékonyhulladék), valamint települési folyékonyhulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatást, ha az önkormányzat látná el, mennyibe kerülne. A 
számítás a képviselő-testület elé lett tárva, elfogadásra is került. Nyomatékosan újra elmondta, 
hogy jelenleg az önkormányzat 4.485 lakás után fizet a Tappe Kft. részére szemétszállítási 
díjat. Ez lakásonként 14.795 Ft-ot jelent. A bizottság anyagánál nem került beszámolásra a 
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gép, edénybeszerzések, csak a lerakás, ártalmatlanítás, begyűjtés, szállítás és munkabérek 
lettek kimutatva. Ha csak ezeket számolták volna bele úgy, hogy az önkormányzat végzi a 
feladatot, akkor a 12.795 Ft, 15.476 Ft-ba került volna, tehát 2.681 Ft-tal többe mint ami 
jelenleg fizetve van. Ha beszámolták volna a gépvásárlásokat, amit feltételez, hogy 
figyelembe fognak venni, ha arra kerül sor, akkor lehet, hogy 3.000 Ft-tal kerülne a 
lakosságnak. Megköszönte mind azok segítségét, akik munkájukban részt vettek. Kérte a 
beszámoló elfogadását. 
 
Harmati László alpolgármester felhívta a lakosok figyelmét arra, hogy a 14 eFt 
magánszemélyek kommunális adójából 12.700 Ft megy el szemétszállításra, 1.300 Ft marad, 
így évente városi szinten  5,5-6 millió Ft jut más kommunális feladat ellátására, pedig pl. a 
város közvilágítása 19 millió Ft éves szinten.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a végzett munkáról szóló 
beszámolót. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
275/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
munkájáról készült beszámolót elfogadta. 
 
 
VII./ napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
VII/1. Vagyonrendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos előterjesztést. Évente két alkalommal kell 
beszámolni az önkormányzat ingatlanvagyonában bekövetkezett változásokról. A rendelet-
tervezetet két bizottság tárgyalta meg, elfogadásra ajánlják a rendeletmódosítást. 
Tájékoztatásként közölte, hogy a Földhivatallal történt egyeztetés alapján egyéb szolgalmi 
jogok és tilalmak is bevezetésre kerültek a rendeletben. Több információt tartalmaz, illetve a 
módosítások az egységes rendelet-tervezetben sötét kiemeléssel vannak megjelölve. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
13/2010. (VI.29.) 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 jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 
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VII/2. Sportcsarnok Sportegyesület támogatási kérelme 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága a beadott kérelmet nem tudta támogatta, a nemzetközi kapcsolatok keretében 
kellett volna pályázniuk, a sportalap tartalék nem ilyen célra lett létrehozva. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, személy szerint 
beszélt az egyesület elnökével, új kérelmet fognak beadni, így bizottsága most kéri levenni 
napirendről a kérelmet.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra, a testület rendkívüli ülést fog tartani hamarosan, ott megtárgyalásra kerülhet az új 
kérelem. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
276/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sportcsarnok Sportegyesület 
támogatási kérelmét leveszi napirendről azzal, hogy az újólag beadott kérelmet fogja 
érdemben  megtárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
VII/3. Általános iskola engedélykérése maximális létszámtól való eltéréshez 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
bejelentést, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta bizottsága, mivel az eltérések 
beleférnek a törvény által megengedett %-ba. Az Összevont Óvodák kérelmét szintén 
támogatja bizottsága, mivel a bizottsági ülésen kért, szükséges mellékletek  benyújtása 
megtörtént a testületi ülésre. 
 
 
Wagner Márton képviselő, mint a Mezőberényi Német Önkormányzat elnöke jelezte, hogy 
véleményezési jogukkal élve az iskola és az óvoda maximális létszámtól való eltérését 
elfogadták, amennyiben azokat a fenntartó jóváhagyja. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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277/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010-2011. tanévben a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alábbi osztályaiban, a közoktatási törvényben 
meghatározottak szerint, az osztálylétszám túllépését, és a létszámokat a következőképpen 
engedélyezi:  
1.a (német nemzetiségi): 30 fő;  1.c (emelt testnevelés): 28 fő;   1.d (általános tantervű): 28 fő; 
1.e (általános tantervű): 29 fő;   2.a (német nemzetiségi) 33 fő;  2.d (általános tantervű): 27 fő; 
2.e (általános tantervű): 28 fő;  3.a (német nemzetiségi): 28 fő; 4.c (emelt testnevelés) 32 fő; 
4.d (általános tantervű): 29 fő; 5.c (emelt testnevelés): 32 fő;    6.c (emelt testnevelés): 33 fő; 
6.d (labdarúgó): 35 fő; 7.a (német nemzetiségi): 31 fő; 7.d (labdarúgó): 33 fő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István főigazgató              
Határidő:értesítésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
278/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010-2011. nevelési évre az 
Összevont Óvodák maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A 
számított maximális létszám minden esetben belefér a törvény által meghatározott %-ba, így a 
megnevezett óvodai csoportok maximális létszám túllépését engedélyezi  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester    
              Gubis Andrásné int.vezető           
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
VII/4. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció 
 
 
Frey Mihály aljegyző ismertette az előkészített bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót, 
amely a rendőrséggel közösen került módosításra, összeállításra. 
 
 
Csávás István képviselő észrevételezte, hogy nem szerepel a koncepcióban az új 
bűnmegelőzési egyesületnek a megnevezése. Nevük: Mezőberényért Bűnmegelőzési Csoport. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta napirendről levenni az anyagot, mivel 
egyeztetések szükségesek.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
279/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Koncepciójának tárgyalását leveszi napirendről, döntést a következő ülésen, 
további ismeretek birtokában hoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
Határidő: értelem szerint 
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VII/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat 
ismertette az írásos előterjesztés szerint. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  támogatta a 
határozati javaslatok megszavazását. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
280/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
    Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:  „-„   626 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
       - Felújítási kiadások előirányzatát                                            megemeli:         613   eFt-tal       
             - 421100 szakf.  47-es főút Mezőberényt elkerülő szakasz 
                terv másolási kiadás fedezetére:                                                    2 eFt 
             - 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása 
               Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása  Liget tér 
               saját forrás kiegészítés                                                                  96 eFt 
               Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárási díj 
            - 412000 szakf. DARFT által meghirdetett LEKI pályázaton való részvételhez  
              fedezet biztosítás. Családsegítő Szolg. Mb. Petőfi út 27. sz.  
              alatti ingatlan homlokzat felújítása… saját forrás kiegészítése 
              Műszaki ellenőrzés lebonyolítási kiadásokra:                                375 eFt 
              Közbeszerzések Tanácsához tájékoztató hirdetmény kiadásához: 140 eFt 
      -  Felhalmozási kiadások előirányzatát                                      megemeli:           13   eFt-tal 
          - 841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV.  
            (LEADER) tengely … Civil központ kialakítása Mezőberényben… 
             saját forrás kiegészítése:                                 3 eFt-tal 
             Tervmásolás kiadás fedezetére.           
          - Békés-Mezőberény kerékpárút építése / építés, tervezés / 
             421100 szakf. Megbízási szerződés alapján ügyvédi költségre 
             fedezet bizt.: 9600 Ft                                  ~ 10 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
281/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
A.) 
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7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
        Felhalmozási kiadások előirányzatát                                       csökkenti:  „-„  2900  eFt-tal 
        841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt.  
        hálózat karbantartási és felújítási munkák, gép érték növelő 
        beruházás 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
        Felújítási kiadások előirányzatát                                              megemeli:        2900 eFt-tal 
        841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és 
        felújítási munkák 
        Fedezet kiegészítés felhalmozási kiadások terhére. 
B.) 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások előirányzatát                                         csökkenti:   „-„  900      eFt-tal 
       - 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének 
          fedezetére... 
         - Novell szerver karbantartás:                                      „-„ 100 eFt 
         - Hálózati eszköz csere karbantartás:                           „-„ 100 eFt 
       - 841126-0 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell... 
          Mb-Bélm.Kist.Ált.Isk. RACK-szekrény cseréje,  
          nagykarbantartása:                                                       “-“ 300 eFt 
       - 841126-0 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:    “-“ 400 eFt 
   Felújítási kiadások ekőirányzatát                                                 csökkenti:  “-“ 500     eFt-tal 
        -412000 szakf. Városháza belső felújítása:                   „-„ 500 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
          Felhalmozási kiadások előirányzatát:                                                              1400 eFt-tal 
          841126-0 szakf. 
           - PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére 
C.) 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül: 
          841126-0 szakf. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
          előirányzatát                                                                            csökkenti:    „-„ 129 eFt-tal 
              Ezen belül: 
                  Személyi juttatások előirányzata:            „-„ 102 eFt 
                  Munkaadókat terh. járulék előirányzata:  „-„  27 eFt  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
          - 842421 szakf. Közterületek rendjének fenntartása előirányzatát                    123 eFt-tal 
             (Kisegítő mg. szolg.) 
                 Ezen belül: 
                       Személyi juttatások előirányzata:             97 eFt 
                       Munkaadókat terh. járulék előirányzata:  26 eFt 
          - 581400 szakf. Lapkiadás, Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, 
           kiadási, terjesztési feladatok előirányzatát:                                                          6 eFt-tal 
                 Ezen belül: 
                       Személyi juttatások előirányzata:              5 eFt 
                       Munkaadókat terh. járulék előirányzata:   1 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
282/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát                     megemeli: 58707 
eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát        megemeli: 9034 eFt-tal 
 Támogatásértékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát          megemeli:     15 eFt-tal 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát         megemeli: 2944 eFt-tal 
(Általános tartalékállomány emelés) 

1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát        megemeli: 3224 eFt-tal 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát          megemeli: 8792 eFt-tal 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási előir.       megemeli:21107 eFt-tal 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát        megemeli:13652 eFt-tal 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát      megemeli: 2172 eFt-tal 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát    megemeli: 9547 eFt-tal 
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát        megemeli:  5489 eFt-tal 

 - 841112 szakfeladat       249 eFt 
 - 841126-0 szakfeladat   2401 eFt 
 - 841126-1 szakfeladat     396 eFt 
 - 841126-2 szakfeladat     249 eFt 
 - 841126-3 szakfeladat     263 eFt 
 - 841129    szakfeladat   1414 eFt 
 - 841133    szakfeladat     517 eFt 

7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatát    megemeli: 829 eFt-tal 
- 581400 szakfeladat    31 eFt 
- 842421  szakfeladat 798 eFt, 

az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza.              
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete/ 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
283/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Német 
Önkormányzat, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
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átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   csökkenti 5 eFt-tal  
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 

Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   csökkenti 5 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   csökkenti 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát   megemeli 5 eFt-tal  
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 

Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát   megemeli 5 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát              megemeli 5 eFt-tal, 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete/ 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
284/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Német 
Önkormányzat, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                            csökkenti: „-„20 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát            megemeli:     50 eFt-tal  
 (Pünkösdi rendezvényre Német Hagyományápoló Egyesületnek)    
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:   
Végleges pénzeszközátvétel működési célra előirányzatát                    megemeli:     30 eFt-tal 
           (Költség hozzájárulás, Német Hagyomány ápoló Egyesület)                                                                              
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
285/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
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7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  megemeli:   7109 eFt-tal                                                       
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
Végleges pénzeszközátadások Működési célra                                   megemeli:     90 eFt-tal 
Személyi juttatások előirányzatát                                                        megemeli:  1188 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő juttatások előirányzatát                                    megemeli:     306eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát                                                            megemeli:   1094 eFt-tal 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                        megemeli:  157 eFt-tal                                                                                                                              
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát         megemeli 3605  eFt-tal 
(Általános tartalékállomány emelés) 

6.cím: Városi Humáns.és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül  
dologi kiadások előirányzatát        megemeli 528 eFt-tal 

2/Acím:Mb.-Bélmegyer Kist.Ált.Isk kiadási előirányzatán belül 
dologi kiadások előirányzatát        megemeli 13 eFt-tal 

7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát     megemeli:  „-„128 eFt-tal, 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete/ 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
286/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát  megemeli:  62072 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
Végleges pénzeszközátadások fejlesztési célra                                   megemeli:   1413 eFt-tal 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát        megemeli 60659  eFt-tal, 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete/ 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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287/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás működési célra  
841192 Városi rend. kiemelt. szakfeladat    csökkenti: „-„ 1259 eFt-tal 
842155 Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.   csökkenti:  „-„ 1300 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
             - dologi kiadási előirányzatát     megemeli:       1259 eFt-tal 

(Berény Napok 2010. - rendezvénysorozatának  
kiadásaihoz előleg  támogatás, utólagos elszámolási  
kötelezettséggel) 

 - dologi kiadási előirányzatát     megemeli:       1300 eFt-tal 
(Berény utónevű települések találkozójának megrendezése  
utólagos elszámolási kötelezettséggel,(szállás, étkezés)) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VII/6. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
által benyújtott  átcsoportosítási javaslatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a 
határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
288/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
            Bevételi előirányzatán belül:  
                  Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:             1.623 eFt-tal 
            Kiadási előirányzatán belül: 
                  Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                             1.623 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VII/7. I/2. napirendnél tárgyalva 
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VII/8. Mezőberényi Ipar Szabadidős Sport Egyesület, Mezőberényi Darts Egylet megszűnése 
           - az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 

tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy Frey Péter egyesületi elnök írásban bejelentette, hogy 
a Mezőberényi Ipar Szabadidős Sport Egyesület, és azzal együtt a Mezőberényi Darts Egylet 
megszűnt. Az Oktatási és Kulturális Bizottság a megszűnés tudomásulvételét javasolja. Az 
Ügyrendi, Jogi Közbiztonsági Bizottság pedig a sportrendelet módosításával értett egyet, a 
rendelet mellékletében szereplő egyesület neve  kitörlésre került. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
289/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Ipar Szabadidős Sport 
Egyesület és ezzel együtt a Mezőberényi Darts Egylet megszűnésének bejelentését tudomásul 
veszi, és ennek megfelelően a város sport rendeletét módosítja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
14/2010.(VI.29.) MÖK számú rendelete 

az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés  
és sport tevékenység támogatásáról  

szóló 24/2007./IX.25./ MÖK számú rendelet – továbbiakban: R – módosításáról. 
 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
VII/9. A Berényi Napok tűzijátékának elhalasztása és az arra szánt összeg jótékonysági célra 

hasznosítása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett Csávás István képviselő előterjesztésével. Az 
országban több önkormányzat döntött már abban, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények 
között nem célszerű tűzijátékkal ünnepelni, sokan a belvíz, árvíz miatt nehéz helyzetbe 
kerültek.  Bizottságok nem tárgyalták  a  bejelentést, de támogatásra ajánlja a határozati 
javaslatot. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő felvetette, hogy mennyivel lesz Mezőberénynek attól jobb, hogy 
nem lesz tűzijáték, mi fog ettől jobban működni? A bajba jutott embereken, ha segíteni akar 
az önkormányzat, a költségvetés keretei között találhat rá lehetőséget. Nem tartotta helyesebb 
döntésnek, hogy a lakosságot az augusztus 20-i tűzijátéktól megfosztja a testület. 
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Csávás István képviselő megjegyezte, hogy Hoffmann képviselő úr helyében fel sem tett 
volna ilyen kérdést. 
 
 
Barna Márton képviselő megkérdezte, hogy a pénz Mezőberényben marad-e, hiszen helyben 
is vannak problémák. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, abban a kérdésben még nem született döntés, 
hogy más helyen árvíz vagy belvízvédekezésre, vagy helyben, ilyen jellegű célra legyen 
fordítva a pénz. A határozat csak arról rendelkezik, hogy ebben az évben nem lesz tűzijáték, 
az erre szánt pénzt az OPS Kulturális Központ ne költse el. A további teendőkről később dönt 
a testület. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
290/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csávás István képviselő kérését, mely 
a 2010. évi Berényi Napok keretén belül szervezett tűzijáték elmaradásával és az arra szánt 
275.000,-Ft összeg jótékony célra való fordításával kapcsolatos, egyetért, elviekben a kérést 
támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
VII/10. MTV1, TV2 ajánlatok grátisz filmgyártással 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, hogy az MTV1 Ma reggel c. vezető nézettségű 
műsorában, a TV2 Mokka c. műsorában, illetve a Duna TV reggeli műsorában történő reklám 
film felajánlást egyik bizottság sem tárgyalta, javasolja, hogy a testület ne vegye igénybe a 
lehetőséget. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
291/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az MTV1 Ma reggel c. vezető 
nézettségű műsorában, a TV2 Mokka c. műsorában, illetve a Duna TV reggeli műsorában 
történő reklám film felajánlással nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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VII/11. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós bejelentette, hogy rendkívüli testületi ülés megtartására hamarosan sor 
fog kerülni, amelynek időpontja a közbeszerzések lebonyolításától függ. A következő 
betervezett ülés időpontja: 2010. augusztus 30. Napirendje: 1./ Beszámoló Mezőberény Város 
2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről, előadója Cservenák Pál Miklós polgármester. 
2./ Beszámoló az önkormányzat ciklusban végzett tevékenységéről, előadója Cservenák Pál 
Miklós polgármester. 
Jelezte, hogy a Csabai úti forgalommal kapcsolatban a mai napon a Kossuth1 Rádiótól tettek 
fel kérdéseket. Bizonyos körök nehezményezték, hogy az önkormányzat nem járt el kellő 
eréllyel. A Kossuth1 Rádiónak a szerdai 9-11 óráig tartó műsorában mindenki 
meghallgathatja, hogy milyen nyilatkozatott tettek.  
A Békés Megyei Rendőrkapitányságon van két feljelentés az önkormányzat ellen, egyik a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos pontatlanságok miatt, másik pedig a személyi adatok 
nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos. A bírósági tárgyalások is folyamatban vannak. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet. A nyílt testületi 
ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                         Dr. Baji Mihály  
                polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
 
               Csávás István                                                                 Wagner Márton     
                    képviselő                                                                         képviselő 
                  jkv.hitelesítő                                                                  jkv.hitelesítő      
 


