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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-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 a napirend elfogadása előtt érkezett meg az ülésre/                   
 
Jelen volt még az ülésen: 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 Debreczeni Gábor és Fekete József képviselőket. 
 
 
/Szilágyi Tibor képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 17 fő./ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet ismertette,  és kérte 
megszavazását.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy a 
296/2010.(VI.28.)sz., 203/2010.(IV.26.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
előterjesztésre került, de a számuk nem került beírásra a beszámolóba. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elmondottak szerint korrigálta, hogy nem 47, hanem 
49 db lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadásáról kell döntenie a testületnek. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő javasolta, hogy a zárt ülés első napirendi pontja a nyílt ülés 
bejelentés keretében legyen tárgyalva, mivel ott is napirendre van tűzve a volt Bútoripari Rt. 
gépeinek, eszközeinek értékesítési ügye. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester nem támogatta a felvetést, a zárt ülésen anyagi 
érdekeltség lesz megtárgyalva.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő elfogadta az érvelést. 
  
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a napirendet szavazásra bocsátotta: 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
303/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.     
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről             
  II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók az 54/2010./I.25./sz., 104/2010.(II.22.)sz., 

119/2010.(III.17.)sz., 151/2010.(III.29.)sz., 165/2010.(III.29.)sz., 183/2010.(IV.26.)sz., 
184/2010.(IV.26.)sz., 185/2010.(IV.26.)sz., 186/2010.(IV.26.)sz., 187/2010.(IV.26.)sz., 
197/2010.(IV.26.)sz., 213/2010.(V.17.)sz., 228/2010.(V.31.)sz., 229/2010.(V.31.)sz., 
230/2010.(V.31.)sz., 231/2010.(V.31.)sz., 237/2010.(V.31.)sz., 242/2010.(V.31.)sz., 
245/2010.(V.31.)sz., 248/2010.(VI.16.)sz., 249/2010.(VI.16.)sz., 258/2010.(VI.28.)sz., 
261/2010.(VI.28.)sz., 267/2010.(VI.28.)sz., 276/2010.(VI.28.)sz., 277/2010.(VI.28.)sz., 
278/2010.(VI.28.)sz., 280/2010.(VI.28.)sz., 281/2010.(VI.28.)sz., 282/2010.(VI.28.)sz., 
283/2010.(VI.28.)sz., 284/2010.(VI.28.)sz., 285/2010.(VI.28.)sz., 286/2010.(VI.28.)sz., 
287/2010.(VI.28.)sz., 288/2010.(VI.28.)sz. 289/2010.(VI.28.)sz., 291/2010.(VI.28.)sz., 
292/2010.(VI.28.)sz., 294/2010.(VI.28.)sz., 299/2010.(VIII.6.)sz., 246/2010.(V.31.)sz.,  
249/2010.(VI.16.)sz.,  253/2010.(VI.16.)sz., 162/2010.(III.29.)sz., 196/2010.(IV.26.)sz., 
295/2010.(VI.28.)sz., 296/2010.(VI.28.)sz., 203/2010.(IV.26.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

  II/2. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció (279/2010.(VI.28.)sz. hat.) 
  II/3. TÁMOP-3.2./08/2 pályázaton való részvétel elutasítása 
  II/4.Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
         - Szociális és Egészségügyi Bizottság 
         - Polgármester 
         - Oktatási és Kulturális Bizottság 
III./ Mezőberény város költségvetési rendelet módosítása és beszámoló a 2010. I. félévi 

teljesítésről. 
       - átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (4 db) 
       - intézményi átcsoportosítás 
       - költségvetési rendelet módosítása 
       - beszámoló a költségvetés teljesítéséről 
IV./ Beszámoló az önkormányzat ciklusban végzett tevékenységéről 
V./ Bejelentések 
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V/1. Mezőberény Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti 
célvizsgálatáról 

V/2. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulópontjához való csatlakozás 

V/3. Tulajdonosi nyilatkozat „Ben-Adoim” Kft. 
V/4. A Streetfighter nap rendezvény támogatására kérelem 
V/5. Szennyvíztisztító telepen műhely és raktár építése 
V/6. Az oktatási-nevelési intézmények SZMSZ-einek,  programjainak megtárgyalása 
V/7.  Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola IMIP végrehajtása 
V/8. A volt Bútoripari Rt. gépeinek, eszközeinek értékesítéséből keletkezett nettó bevétel  
V/9. A Városi Közszolgáltató Intézmény pótelőirányzat igénye (szúnyoggyérítés) 
V/10. Intézményi átcsoportosítások 
V/11. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 pályázat pénzügyi lezárásához szükséges 

fedezetbiztosítás 
V/12. Készfizető kezességvállalás (Körösök Völgye Akciócsoport) 
V/13. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
V/14.„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

munkaszervezet kialakításához, működtetéséhez fedezetbiztosítás 
V/15. Közös gázbeszerzés lebonyolításával  kapcsolatos költségek biztosítása /szóbeli/ 
V/16. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. A volt Bútoripari Rt. területén lévő külső és belső bontások árajánlata 
VI/2. Mezőberény, Szent János u. 20. sz. ingatlan megvásárlásához részletfizetési kérelem 
VI/3. Vízmű-vagyon felajánlás 

      VI/4. Egyéb bejelentés 
 
 
I./ napirend  
 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.    
 
 
Frey Mihály aljegyző kihirdette a 2010. június 28-i zárt, valamint az augusztus 6-i rendkívüli 
nyílt, ünnepi testületi ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
304/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. június 28-i zárt, valamint az 
augusztus 6-i rendkívüli, nyílt, ünnepi testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette, elfogadta. 
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I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felolvasta az írásos beszámolóját az érdeklődők 
tájékoztatása érdekében. Kiegészítéseket az alábbiak szerint tett: 
- Petneházi Mónika a hivatal dolgozója, -akivel megbízási szerződést kötött az "Informatikai 

infrastruktúra fejlesztésének megteremtése Mezőberény és vonzáskörzetének nevelési-,  
oktatási intézményeiben" című elnyert pályázat pénzügyi vezetői munkakörének ellátására-,  
lemondott a megbízatásról, mert megelégelte a helyi „híres politikai események” miatt 
azokat a rágalmakat, amelyeket irányában megfogalmaztak. Bereczki Ivett hivatali dolgozó 
kapta meg a megbízást. 

- Az elnyert pályázatokat érintően a leírtak óta beérkezett ajánlatokat, szerződéskötéseket 
ismertetette, melyek a Polgármesteri Hivatal beruházási osztályán rögzítésre kerültek. A 
geotermikus energiahasznosításnál ismertetett összegek a pályázatban kerülnek majd 
elszámolásra. 

- Az OKM Tanácsadó Kezelő részéről Nagy Szilvia küldött értesítést, hogy a nemzetiségi 
nyelvi tankönyvek beszerzésére benyújtott pályázat nyertes lett, az önkormányzatot 
1.077.300 Ft összegű keret biztosítása mellett könyvvásárlási lehetőség illeti meg. 

- Örömteli hír, hogy a mazsorettek a csehországi Európa Bajnokságon szép eredményeket 
értek el. Minden versenyszámuk a berényi lányoknak benne volt az első kilenc között: 1 
első, 1 második, 1 negyedik, 1 hatodik, 1 hetedik, 2 nyolcadik, 2 kilencedik helyezés. 
Gratulált az eredményhez. 

 
 
Hoffmann Dániel képviselőaz elmondottak összegezte, hogy a felsorolt összes beruházásnál a 
tanácsadói felügyeletért kell kb. 45 millió Ft-ot kell biztosítani. 
 
 
Wagner Márton képviselő annyi pontosítást tett az augusztus 20-a megünneplésével 
kapcsolatban, hogy a Német Evangélikus Egyháznál tartott összejövetel nem az egyház 
rendezvénye, hanem a Német Hagyományápoló Egyesület és a Mezőberényi Német 
Önkormányzaté, több mint 10 éve. A jövőben is szeretettel várják a testvérvárosi küldötteket, 
az elszármazottakat, mezőberényi vendégeket a gyümölcspartira.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy október 3-án helyi képviselők és 
polgármester választás lesz. Ismeretei szerint négy polgármester jelölt lesz (Debreczeni 
Gábor-MSZP, Harmati László-FIDESZ, Siklósi István –független, Cservenák Pál Miklós-
független). A 8 körzetből 8 egyéni képviselő, listáról 3 képviselő tud bejutni az új képviselő-
testületbe, amely így értelemszerűen 12 fős lehet.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
305/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
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II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről            
 
  II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók az 54/2010./I.25./sz., 104/2010.(II.22.)sz., 

119/2010.(III.17.)sz., 151/2010.(III.29.)sz., 165/2010.(III.29.)sz., 183/2010.(IV.26.)sz., 
184/2010.(IV.26.)sz., 185/2010.(IV.26.)sz., 186/2010.(IV.26.)sz., 187/2010.(IV.26.)sz., 
197/2010.(IV.26.)sz., 213/2010.(V.17.)sz., 228/2010.(V.31.)sz., 229/2010.(V.31.)sz., 
230/2010.(V.31.)sz., 231/2010.(V.31.)sz., 237/2010.(V.31.)sz., 242/2010.(V.31.)sz., 
245/2010.(V.31.)sz., 248/2010.(VI.16.)sz., 249/2010.(VI.16.)sz., 258/2010.(VI.28.)sz., 
261/2010.(VI.28.)sz., 267/2010.(VI.28.)sz., 276/2010.(VI.28.)sz., 277/2010.(VI.28.)sz., 
278/2010.(VI.28.)sz., 280/2010.(VI.28.)sz., 281/2010.(VI.28.)sz., 282/2010.(VI.28.)sz., 
283/2010.(VI.28.)sz., 284/2010.(VI.28.)sz., 285/2010.(VI.28.)sz., 286/2010.(VI.28.)sz., 
287/2010.(VI.28.)sz., 288/2010.(VI.28.)sz. 289/2010.(VI.28.)sz., 291/2010.(VI.28.)sz., 
292/2010.(VI.28.)sz., 294/2010.(VI.28.)sz., 299/2010.(VIII.6.)sz., 246/2010.(V.31.)sz.,  
249/2010.(VI.16.)sz.,  253/2010.(VI.16.)sz., 162/2010.(III.29.)sz., 196/2010.(IV.26.)sz., 
295/2010.(VI.28.)sz., 296/2010.(VI.28.)sz., 203/2010.(IV.26.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 49 db lejárt határidejű határozat végrehajtását kérte 
elfogadni a képviselőktől, amennyiben nincs észrevétel az anyaghoz. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a 196/2010.(IV.26.)sz. 
lejárt határidejű határozat végrehajtásához tett szóbeli kiegészítést. A Petőfi Sándor 
Gimnázium érettségi bizottságában vett részt, mint önkormányzat delegáltja. Az érettségiztető 
elnökök elismerően nyilatkoztak a pedagógusok munkájáról, illetve a gimnázium egész 
szellemiségéről. Az elért eredmények: középszinten érettségizetteknél az általános tagozatú 
osztályban 3,45; az Arany János Tehetséggondozó osztályban 3,86-as átlag. Nagyon szép 
eredményeket értek el a kéttannyelvű osztályokban: 4,49 és 4,2 lett az osztályátlag. Az emelt 
színtű érettségiknél a sima osztályoknál 4,37; „Arany János”-os osztálynál 4,00; a 
kéttannyelvű osztályokban pedig 4,8 és 4,75 átlag igen szép eredménynek számít. Maga 
részéről gratulált az érettségit tett diákoknak, illetve a diákokat felkészítő pedagógusoknak. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
306/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 54/2010./I.25./sz., 
104/2010.(II.22.)sz., 119/2010.(III.17.)sz., 151/2010.(III.29.)sz., 165/2010.(III.29.)sz., 
183/2010.(IV.26.)sz., 184/2010.(IV.26.)sz., 185/2010.(IV.26.)sz., 186/2010.(IV.26.)sz., 
187/2010.(IV.26.)sz., 197/2010.(IV.26.)sz., 213/2010.(V.17.)sz., 228/2010.(V.31.)sz., 
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229/2010.(V.31.)sz., 230/2010.(V.31.)sz., 231/2010.(V.31.)sz., 237/2010.(V.31.)sz., 
242/2010.(V.31.)sz., 245/2010.(V.31.)sz., 248/2010.(VI.16.)sz., 249/2010.(VI.16.)sz., 
258/2010.(VI.28.)sz., 261/2010.(VI.28.)sz., 267/2010.(VI.28.)sz., 276/2010.(VI.28.)sz., 
277/2010.(VI.28.)sz., 278/2010.(VI.28.)sz., 280/2010.(VI.28.)sz., 281/2010.(VI.28.)sz., 
282/2010.(VI.28.)sz., 283/2010.(VI.28.)sz., 284/2010.(VI.28.)sz., 285/2010.(VI.28.)sz., 
286/2010.(VI.28.)sz., 287/2010.(VI.28.)sz., 288/2010.(VI.28.)sz. 289/2010.(VI.28.)sz., 
291/2010.(VI.28.)sz., 292/2010.(VI.28.)sz., 294/2010.(VI.28.)sz., 299/2010.(VIII.6.)sz., 
246/2010.(V.31.)sz.,  249/2010.(VI.16.)sz.,  253/2010.(VI.16.)sz., 162/2010.(III.29.)sz., 
196/2010.(IV.26.)sz., 295/2010.(VI.28.)sz., 296/2010.(VI.28.)sz., 203/2010.(IV.26.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció (279/2010.(VI.28.)sz. hat.) 
 
 
Frey Mihály aljegyző ismertette, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint többek között az önkormányzatoknak feladata 
a közbiztonság feladatainak az ellátása is. A Képviselő-testület 2003-ban már elfogadott egy 
közbiztonsági koncepciót, mely a 2006-ban lejárt, ezért szükséges most egy új koncepció 
megalkotása, melyet már a június 28-i testületi ülésen napirendre tűzött a képviselő-testület. 
Akkor az a határozat született, hogy további ismeretek szükségesek. Az egyeztetések 
megtörténtek, a Csávás István képviselő által felvetett civil szervezetet nem kell nevesíteni a 
koncepcióban, mivel sem az önkormányzatnak, sem pedig a rendőrségnek nincs vele 
együttműködési megállapodása. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata 
alapján, a koncepció elfogadására változatlan formában került a határozati javaslat 
benyújtásra.  
 
 
Csávás István képviselő elfogadta az előterjesztést, bár az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság ülésén nem pontosan ugyanez hangzott el.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elfogadásra 
ajánlotta a határozati javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
307/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a 115/2003.(X. 28.) OGY számú 
határozattal megalkotott társadalmi bűnmegelőzési nemzeti stratégiához csatlakozva, 
Mezőberény Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját a 2010-2014-es évekre az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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II/3. TÁMOP-3.2./08/2 pályázaton való részvétel elutasítása 
 
 
Mezeiné Bátori Valéria a hivatal vezető-tanácsosa ismertette az írásos anyagot. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, bizottsága 
tárgyalta az előterjesztést, támogatandónak tartották az intémzényvezetők kérését, hogy a 
pályázatra ne legyen megkötve a támogatási szerződés. Mezőberény és mikrotérségének 
nevelési-oktatási intézményeiben az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése címszó alatt 
már megvalósulóban lévő pályázatok vannak, amelyben a kívánt dolgokat sikerül 
megvalósítani. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
308/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért Mezőberény Város nevelési-
oktatási intézményeinek (Összevont Óvodák, Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskola, Petőfi Sándor Gimnázium) kérésével, miszerint nem kívánják - a korábban 
253/2008.(V.26.) határozattal támogatott - TÁMOP-3.3.2/08/2. „Esélyegyenlőség 
feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási 
intézményeiben” pályázatra a támogatási szerződést megkötni, mivel a TÁMOP-3.1.4-08/2, a 
TIOP-1.1.1/07, a TIOP-1.1.1/09 és az OKM általi IPR pályázatokon - ezen pályázatban leírtak 
– már megvalósításra kerültek/kerülnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
   Öreg István Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola főigazgatója 

  Szilágyi Tibor, a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: értelem szerint 

 
 
II/4.Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
         - Szociális és Egészségügyi Bizottság 
         - Polgármester 
         - Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt az 
időarányos felhasználásról június, illetve július hónapokat tekintve. Kiemelte a 
gyógyszertámogatást és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, ahol nagyon sok a kérés, 
alacsonyabb összegben tudják csak a kérelmeket támogatni. Összességében a keretbe 
belefértek. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester is arról számolt be, hogy többé-kevésbé arányosan 
történik a teljesítés a polgármesterre átruházott döntéseknél is.  
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Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a bizottsága 
írásos előterjesztését.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámolók elfogadását kérte. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
309/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
310/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 

 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezőberény város költségvetési rendelet módosítása és beszámoló a 2010. I. félévi 

teljesítésről. 
 
- átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (4 db) 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette az írásos előterjesztéseket témánként. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatokat, melyek elfogadását a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatta, szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
311/2010.(VIII.30.)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: 4614 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatát    megemeli: 620 eFt-tal 

- 882119 szakfeladat  Óvodáztatási támogatás  620 eFt 
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát          megemeli:3756 eFt-tal 
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 - dologi kiadások 3756 eFt 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát         megemeli:238 eFt-tal 
 - dologi kiadások 238 eFt 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát       csökkenti „-„ 2944 eFt-tal 
(Általános tartalék állományemelés) 

7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  csökkenti „-„ 2944 eFt-tal 
Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
312/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
             Normatív hozzájárulások előirányzatát                                        megemeli: 179 eFt-tal 
 Kv. tv.: 

− Pótigény  3.sz.mell.11.cc. sorsz. Szociális étkeztetést biztosítanak 
       4 207 550 Ft ~ 4 208 eFt (állami). 
− Lemondás: „-” 3.sz.mell.11.cd. sorsz. Házi segítségnyújtást biztosítanak 
       „-”1 660 875 Ft ~ „-”1 661 eFt (állami). 
− Lemondás: „-” 3.sz.mell.11.ce.(1) sorsz. Időskorúak nappali intézményi ellátását 

biztosítanak 
                „-”2 303 080 Ft ~ „-”2 303 eFt (állami). 

− Lemondás: „-” 3.sz.mell.14.c sorsz. Ingyenes intézményi étkeztetés  
  „-”65 000 Ft ~ „-”65 eFt (állami). 

és ezzel egyidejűleg 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
                                                                                                                 megemeli 179  eFt-tal 
  Ezen belül:       

- Dologi kiadások előirányzatát                             179 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
313/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát    megemeli:   564 eFt-tal                                                         
és ezzel egyidejűleg 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                        csökkenti: ”-„157 eFt-tal                                                            
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát              megemeli 232 eFt-tal 
(Általános tartalék állományemelés) 

7-5.cím: PH. egyéb működési kiadási előirányzatát          megemeli 489 eFt-tal 
Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete 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: 
 
314/2010.(VIII.30.)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  csökkenti:  12443 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát        megemeli 5592  eFt-tal 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei,  
bevételi előirányzatán belül Önkormányzatok költségvetési  
támogatása: Központosított  előirányzatok támogatási előirányzatát      megemeli 18035 
eFt-tal, 
Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete 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: 
 
 
315/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
9-6. cím: Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                         csökkenti: „-„215 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
9-6. cím: Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
   Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát            megemeli:     215 eFt-tal  
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 (Mezőberényi Szlovákok Szervezete, pünkösdi rendezvény,  
Tótkomlósi szárazkolbász fesztiválra, Kiskőrösi rétes fesztiválra, 
Gerendási kolbász fesztiválra, Anyaországi látogatás)                                                                                                        

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
316/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát    megemeli 85 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
   kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát:   megemeli 85 eFt-tal 
      Ezen belül:      
      - Személyi juttatások kiadások előirányzatát     70eFt-tal                    

 - Munkaadókat terhelő juttatások                       15eFt-tal  
 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát   megemeli  188  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                  megemeli   188  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:  
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli   180   eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
 kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    180 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./ 
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- intézményi átcsoportosítás 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette az előirányzat módosításokat az intézményi 
javaslatoknak megfelelően. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. A 
pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
317/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése: 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 1370 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 1370 eFt 
 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli 117 eFt-al 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Személyi juttatások előirányzatát  35 eFt-al 
 - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  9 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  1.443 eFt-al 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
318/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése: 
- Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 200 eFt-al 
 - egyéb bevétel 200 eFt 
 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli  30 eFt-al 

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

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  230 eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
- költségvetési rendelet módosítása 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy az 
átcsoportosítások átvezetése megtörtént a rendeletben, így a költségvetést 4.268.886 eFt 
bevételi és kiadási előirányzattal javasolják megszavazni. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a rendeletmódosítását szavazásra bocsátotta. A rendelet 
megalkotásához minősített többségi igen szavazat szükséges. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
15/2010.(VIII.31) MÖK számú rendelete 

„ Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről” szóló  
2/2010.II.23./MÖK számú rendelet  

módosításáról. 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
- beszámoló a költségvetés teljesítéséről 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
részletesen tárgyalta a költségvetés I. félévi teljesítését.  A bevételek 70,4%-ban teljesültek, a 
kiadási előirányzat lényegesen alacsonyabb, a teljesülés 36,5%. Ennek oka, hogy több 
intézménynél a betervezett költség, illetve kiadás a II. félévben realizálódik. Bizottsága 
véleménye szerint jó arányban teljesültek a bevételi illetve a kiadási oldalak száma, 
elfogadásra ajánlják a beszámolót. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
319/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2010. évi költségvetés 

bevételeit   4268886  eFt előirányzattal 
                  3006193eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -147073 eFt ) 
kiadásait    4268886   eFt előirányzattal, 
                  1558635eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -37452 eFt ) 

az egyenleget   1447558 eFt-tal jóváhagyja, és a 2010 évi költségvetés alapján a 2010. I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat ciklusban végzett tevékenységéről 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a beszámoló a legfontosabb dolgokat 
tartalmazza. Vitára bocsátotta az anyagot. 
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Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke érdekességként 
felolvasta a 8. sz. mellékletet, melyből kiolvasható, hogy a négy év alatt egy alkalommal, egy 
adónemnél történt csak emelés.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy a magánszemélyek kommunális adójánál 
történt emelés indokolható azzal, hogy a város szeméttelepe bezárásra került, vidékre történik 
a szállítás, ahol komoly lerakási díjat kell fizetni.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő megjegyezte, hogy az iparűzési adó emelhetetlen volt az elmúlt 
négy évben, hiszen a legmagasabb érték került megállapításra. A kommunális adónál pedig a 
következő testületnek lesz dolga, mert véleménye szerint szét kell választani a kommunális 
jellegű és a szemétszállítási díjat. 
 
 
Harmati László alpolgármester kiemelte, hogy a képviselő-testület munkája nyitott könyv volt 
a lakosság előtt. Ez jó dolog, bár munkájukba olyan dolgok is belekeveredtek, amik nem 
fedték a valóságot. A testület biztos, hogy nem működött hibátlanul, de nem működött 
becstelenül, a lakosság többségének az érdekét képviselve próbáltak döntéseket hozni. Azt 
kívánta a lakosságnak, hogy soha ne legyen a mostaninál rosszabb képviselő-testülete.  
 
 
Wagner Márton képviselő előadta, hogy korábban a kisebbségi önkormányzatok is 
képviseltethették magukat a városi testületben, de a törvényi változások most sem és a 
jövőben sem teszik lehetővé a részvételt. Ez hátrányosan érinti a kisebbségeket, de 
természetesen ez a képviselő-testület munkáját különösebben nem érinti.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselő összehasonlítást tett, megállapított, hogy 2006-os költségvetési 
számokhoz képest a 2010-es jelentősen nagyobb. Ez azt jelenti, hogy Mezőberény az elmúlt 
négy évben igenis olyan eredményt ért el, ami a kistérségi, megyei, regionális szinten is 
példaértékű. Ehhez nyilván kellettek a központi lehetőségek, uniós források kihasználása, de 
kellett az is, hogy helyi szinten a képviselő-testület olyan döntéseket hozzon, ami kifizetődő 
és megvalósítható. Bízik abban, hogy az elkövetkezendő négy évben is egy olyan testület ül 
össze, aki a hasonló lehetőséget a város „pénztárcájához” képest ki fogja tudni használni és 
sikereket fog tudni elérni. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő a Közbeszerzési, Bíráló Bizottság munkájára hívta fel a figyelmet. 
Igen sokat dolgoztak, nagy horderejű döntéseket volt kénytelenek hozni. Ez a bizottság 
jelentősen hozzájárul ahhoz a vagyongyarapodáshoz, amit az önkormányzat elért. 
Érdemesnek tartotta az anyag áttanulmányozását mindenki számára, mert akkor valóban 
meggyőződhetnek arról, hogy ez a képviselő-testület jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 
Mezőberény gyarapodjon. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
320/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2006-
2010-es választási ciklusban végzett munkájáról előterjesztett beszámolót. 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. Mezőberény Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti 

célvizsgálatáról 
 
 
Frey Mihály aljegyző ismertette az írásos előterjesztést. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 
Közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005.(VIII.9.) NKÖM 
rendelet alapján Mezőberény Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának 
szakfelügyeleti célvizsgálatát végezte el, melyről megküldte a jelentést. A célvizsgálat a 2003. 
évi ellenőrzési jelentésben foglaltaknak az utóvizsgálatát jelentette, hogy az abban 
foglaltaknak az önkormányzat milyen mértékben felelt meg. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság is tárgyalta az anyagot, annyi kiegészítést tett a határozati javaslathoz, hogy a 
szakfelügyeleti jelentés legyen feltéve a honlapra. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az értékelésből olvasott 
fel. Az önkormányzat megfelel azoknak a feltételeknek, amelyet a törvény előír, ellátja azokat 
a kötelezettségeket, amelyek a közművelődésben ráhárulnak. Az ellenőrzés során annyi 
hiányosság volt, hogy a rendeletben az összevonás után az intézmény elnevezések módosítása 
nem lett kijavítva, azóta megtörtént a pontosítás. A kulturális koncepcióról is megállapította a 
szakfelügyelő, hogy szakmailag megalapozott, használható dokumentum. Megállapította azt 
is, hogy a Kulturális Központban megfelelőek a személyi, tárgyi feltételek.  
 
 
Csávás István képviselő megállapítása, hogy jó volt olvasni a szakértői jelentést.  
 
 
Harmati László alpolgármester is eredményesnek tartotta a célvizsgálatot. A város hatszorosát 
teszi mellé saját bevételéből a nyújtott állami normatívához. A szakértő megállapította, hogy a 
kulturális központ épületének műszaki, technikai ellátottsága közepes, pénzügyi ellátottsága 
jó. A színházterem és klubhelyiségek felújításán gondolkodhat majd a következő testület. 
Gratulált az OPSKK valamennyi dolgozójának végzett munkájukhoz. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint a korábbi, Petőfi Sándor Művelődési Központ 
dolgozóinak illik gratulálni, hiszen 2003-as időszakról is szó van. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester pontosította az elmondottakat, mert a jelenlegi állapot 
vizsgálata történt meg az intézménynél. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslatát szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
321/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megbízott szakértő jelentését 
(7966/2010 ügyiratszám), mely a Mezőberény város Önkormányzata közművelődési 
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szól, megtárgyalta, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a jelentésben 
javasolt módosításokat a jövőben megvalósítja, és egyetért azzal, hogy a kötelező 
nyilvánosságnak való megfelelés miatt - annak érdekében, hogy a lakosság megismerhesse 
tartalmát -, kerüljön fel a város honlapjára a „Jelentés Mezőberény Város Önkormányzata 
Közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról” szóló dokumentum. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
V/2. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulópontjához való csatlakozás 
 
 
Frey Mihály aljegyző ismertette az írásos előterjesztést, határozati javaslatot, melyet a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke előadta, hogy évente 
visszatérő lehetőség ez az ösztöndíjrendszer. Egyszer élt vele a város, de csak problémát 
okozott, mert szinte lehetetlen az igazságos elosztás. Bizottsága az elutasító határozati 
javaslatot támogatja megszavazni. Hosszasan tárgyalták a témát, keresve a megoldást. Több 
javaslat is elhangzott, amit meghagynak a következő testületnek. Most a rendszer úgy 
működik, hogy aki a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz fordul felsőoktatási szociálisan 
rászorult hallgató, egy összeggel támogatják a rendkívüli gyermekvédelem terhére.  
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Debreczeni Gábor) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
322/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata nem kíván csatlakozni az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal 
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V/3. Tulajdonosi nyilatkozat „Ben-Adoim” Kft. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a Kft. írásos 
kérelmét. Játékterem üzemeltetéséhez azért kérik a képviselő-testület hozzájárulását, mivel az 
ingatlan az önkormányzat tulajdona. A bizottság ülésén heves vita alakult ki, és 2-2 szavazati 
aránnyal nem tudtak javaslattal élni. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő a 2. sz. határozati javaslatot, az elutasítást támogatta. 
 
 
Harmati László alpolgármester az 1. sz. határozati javaslat elfogadását kérte, ne történjen 
diszkrimináció ezzel a Kft.-vel szemben, hiszen Mezőberényben kb. 25 vendéglátó egységben 
található pénznyerő automata.  
 
 
Csávás István képviselő véleménye szerint ne legyen lehetőség adva ahhoz, hogy az emberek 
pénze nyerőgépekbe kerülhessen. 
 
 
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója tényként közölte, hogy 
a Kft. 10 éve bérli a helyiséget. Volt ott két játékgép korábban is, amit  elvitt az akkori 
üzemeltető. Az új üzemeltetőnek újra kell szerződést kötni, kérni a tulajdonosi hozzájárulást. 
Az a törekvés helyes, hogy nem kellene ilyen tevékenységeket engedni, de a testület 
döntésével ez nem változik meg, több üzemeltető van a városban. Nem szabadna a 
kérelmezővel szemben kitételt tenni. 
 
 
Wagner Márton képviselő szeretné tudni, hogy van-e törvényi akadálya annak, hogy a Liget 
u. 2. sz. alatti söröző, úgy üzemeltessen játékgépet, mint korábban volt, a testület szándéka 
ellenére esetleg a hatóság kiadja az engedélyeket?  
 
 
Frey Mihály aljegyző válaszként közölte, a játékgép üzemeletetéséhez jegyzői, szakhatósági 
hozzájárulás szükséges, aminek alapfeltétele, hogy a szükséges engedélyek becsatolásra 
kerüljenek. Jelen esetben, mivel bérletként van használva a helyiség, a tulajdonos 
hozzájárulására is szükség van. Természetesen, ha a tulajdonosi hozzájárulás nincs meg, 
akkor a jegyző nem adhatja meg a szakhatósági hozzájárulást, el kell, hogy utasítsa ezt a 
kérelmet.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett azzal, hogy nem kívánatos tevékenységről van 
szó, de abban is igazság van, hogy a városban nem oldódna meg a probléma ezzel az 
elutasítással, az önkormányzat pedig bérleti díjtól is eleshet. 
 
 
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Csávás István, Hoffmann Dániel, 
Barna Márton, Szekeres Józsefné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
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323/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bingó 
2001 Kft. (4954 Sonkád, Rákóczi út 27. sz.) részére, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező Mezőberény, Liget u. 2. sz. (Piac Csarnok) alatti Seman Söröző üzlethelyiségben a 
Bingó 2001 Kft. II. kategóriába tartozó játéktermet üzemeltessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
V/4. A Streetfighter nap rendezvény támogatására kérelem 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester üdvözölte az ülésen megjelent Szikora Andrást, a 
rendezvény főszervezőjét. Megkérte adja elő kérelmüket. 
 
 
Szikora András a Streetfighter nap főszervezője előadta, hogy 6 évvel ezelőtt fejükbe vették, 
hogy mint mezőberényi motorosok egy ingyenes rendezvényt szerveznek meg a közönség 
szórakoztatására. Sajnos egyesületként eljutottak oda gazdaságilag, hogy a rendezvény 
költségfinanszírozása a támogatók elmaradásával egyre rosszabb lett. Az önkormányzat 
részéről szeretnének anyagi támogatást is kérni a leírtak szerint, az eddigi helyszín, áram 
biztosítása mellett. A rendezvény színvonalát szeretnék megtartani, szükséges lenne ehhez a 
pozitív elbírálás.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
megtárgyalta a kérelmet, két határozati javaslattal éltek. Az egyesület kérelméből nem tudták 
figyelembe venni az ajándéktárgyak biztosítását, valamint anyagi hozzájárulásként 200 eFt-ot 
szavaztak meg.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta, hogy 3 db Mezőberény albumot kapjon meg az 
egyesület, a kupát biztosítsák saját költségükön. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsági 
ülésükön elég heves vitát váltott ki a rendezvény megtartása. Felvetődött, hogy van-e 
környezetszennyező hatása a motoros bemutatónak? A gyerekekre nem biztos, hogy jó 
hatással vannak a mutatványok. Olyan javaslat is elhangzott, hogy az egyesület részéről 
korábban benyújtott pályázati összeg -melyet a városi rendezvényekre nyújtottak be, de 
formai hiba miatt el kellett utasítani- biztosítását javasolják a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
felé megfontolásra. Végül az Oktatási és Kulturális Bizottság is két határozatot hozott, a 
rendezvény biztosításához javasolták a leírtakat megadni, anyagi támogatásként viszont 40 
eFt odaítélésével értettek egyet. Személy szerint viszont el tudja fogadni a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság javaslatát. Sok sikert kívánt a rendezvény megvalósításához. 
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Harmati László alpolgármester véleménye szerint maradhasson meg mezőberényi 
rendezvénynek a Streetfighter nap, köszönet illeti meg a Motorosok Baráti Körét, hogy itt 
rendezik meg, 3-5 ezer ember is részt vesz a bemutatón. 
 
 
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója szerint nem kell 
túlaggódni a rendezvényt, itt kell tartani. A technika, a sport, a tudás, a mutatvány együttes  
magas színvonalú megjelenése azt is megmutatja, hogy milyen fegyelmezettségre, 
biztonságtechnikára van szükség. Jó példával is tud szolgálni a köz előtt egy ilyen 
rendezvény. Támogatta a határozatok meghozatalát.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő is a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntéseit javasolta 
megszavazni. 
 
 
Csávás István képviselő kérte, hogy a város programjaiba kerüljön felvételre a rendezvény, 
hogy lehessen országos  pályázatokon is részt venni. A 200 eFt biztosítását meg fogja 
szavazni.  
 
 
Barna Márton képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja bizottsági ülésen elhangzott 
véleményét erősítette meg. Mezőberénynek az a feladata a kulturális életben is, hogy példa 
legyen mutatva, ez a rendezvény igenis színvonalas, olyan fegyelmezetten zajlik a bemutató, 
hogy nem is történt még baleset. 
 
 
Wagner Márton képviselő véleménye szerint nem kell tartania mai gyerekek viselkedésétől, 
legyen tudomásuk arról, hogy mi az, ami veszély, és mi az, ami játék, komoly verseny.  
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, hogy a Városi 
Rendezvény Naptárban benne van a Streetfighter nap 2010. szeptember 25-i dátummal.   
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatait bocsátotta 
szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy 3 db Mezőberény fotóalbum is biztosításra kerüljön a 
rendezvényhez. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
324/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bátszi Motor Kft és a Motorosok 
Baráti Köre Mezőberényi Egyesületének együttes kérelme alapján a 2010. szeptember 25-én 
tartandó Streetfighter nap rendezvényéhez biztosítja az alábbiakat: 
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 - a rendezvény lebonyolításához kért – Liget tér - közterület használatát, 
 - A Liget tér és a Sportpálya előtti parkolók ingyenes használatát, 
 - 3 db Mezőberényi fotóalbumot 
 - A Piaccsarnok és az előtte lévő tér ingyenes hétvégi használatát. 
A Képviselő-testület megbízza a Városi Közszolgáltató Intézmény Igazgatóját, Fekete 
Józsefet, hogy az igényelt területeket a kérelemnek megfelelően bocsájtsa rendelkezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
325/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bátszi Motor Kft és a Motorosok 
Baráti Köre Mezőberényi Egyesületének együttes kérelme alapján a 2010. szeptember 25-én 
tartandó Streetfighter nap rendezvényéhez biztosítja az alábbiakat: 
A Tűzoltóság területéről az áram biztosítása, illetve 200 eFt anyagi támogatás biztosítása a 
2010. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Szikora András a Streetfighter nap főszervezője megköszönte a nyújtott támogatást. A legelső 
alkalom óta „Mezőberény” jelzést feltüntetik, nekik sem céljuk az, hogy máshova kerüljön a 
rendezvény, bár megkeresés érkezett más településről, ahol egy nagyobb összeget ajánlottak 
részükre, de mivel mezőberényi szívvel rendelkeznek, ezért szeretnének itt maradni. A 
gyerekeknek évek óta megrendeznek egy amatőr kupát, és a mostani rendezvény alatt is, 
folyamatosan 3 óránként vezetéstechnikai bemutatót tartanak, amivel a baleset-megelőzésnek 
az alapjait teszik le. Szeptember 25-én érdekességként a fellépő pálya mellett lesz egy 
vezetéstechnikai oktató központ, ahova bárki odamehet és ingyenesen egy motoros oktatásban 
részesülhet. 
 
 
V/5. Szennyvíztisztító telepen műhely és raktár építése 
 
 
Frey Mihály aljegyző előadta, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. azzal a kéréssel kereste 
meg Mezőberény Város Képviselő-testületét, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 
szennyvíztisztító telepen műhelyt és raktárt szeretne építeni, és az építési engedélyezési 
eljárás megindításához szükséges a tulajdonos hozzájárulása is. Az elkészült épületekre önálló 
tulajdonjogot kérne a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a hozzájárulás megadását.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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326/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 0296 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szennyvíztisztító telep) a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
műhely és raktár építéséhez az építési engedélyezési eljárást megindítsa, és az elkészült 
épületekre a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön. 
Felelős:  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
V/6. Az oktatási-nevelési intézmények SZMSZ-einek,  programjainak megtárgyalása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban – 
melynek egy része CD-én került kiadásra- van-e észrevétel a képviselők részéről? Az Oktatási 
és Kulturális Bizottság elfogadásra ajánlotta a programokat. 
 
 
Csávás István képviselő észrevételezte, hogy a képviselők közül nem biztos, hogy 
mindenkinek van számítógépe, és a CD-én nem volt minden könyvtár megnyitható. 
 
 

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága tárgyalta az anyagot az általános iskola főigazgatójának tájékoztatása alapján. 
Bizottsága azzal vette tudomásul az előterjesztéseket, hogy az intézményvezetők felelősséggel 
készítették el a programokat, és a bizottsági ülés megtartásának időpontjáig hiányzó, 
előterjesztésben felsorolt dokumentumok a képviselő-testületi ülésig kerüljenek becsatolásra. 
A dokumentumok csatolása megtörtént a mai napra.  

 
 
Wagner Márton képviselő a Mezőberényi Német Önkormányzat elnöke jelezte, hogy a 
kisebbségi önkormányzat véleményezési jogával élve egyetért az óvoda és általános iskola 
dokumentumainak módosításával, amennyiben azokat a képviselő-testület elfogadja. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy az 
intézményvezetők sokat dolgoztak az összeállításnál, a CD-re egy olyan anyag lett feltéve, 
amin jól lehetett haladni. Ezek a programok a képviselő-testület előtt folyamatosan mindig 
módosításra kerültek, nem új anyagról van szó, a módosítások megfelelő módon jelölve 
lettek. A szükséges szakértői vizsgálat, valamint a véleményezések az érintettek részéről 
megtörtént, csatolásra kerültek. Bizottsága az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását 
támogatja. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
327/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák előterjesztett 
Helyi Nevelési Programját jóváhagyja, a 2010-2011-es nevelési évtől történő bevezetésével, 
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és egyidejűleg a korábbi Helyi Nevelési Programot (414/2009./VIII.31.) hatályon kívül 
helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
328/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák előterjesztett 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja, és egyidejűleg a korábbi szabályzatot 
(411/2009./VIII.31.) hatályon kívül helyezi.  Jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testületének döntése után léphet hatályba.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
329/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák előterjesztett 
Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja, a 2010-2011-es nevelési évtől történő 
bevezetésével és egyidejűleg a korábbi Intézményi Minőségirányítási Programot 
(127/2007./IV.23.) hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
330/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskolának a 412/2009. (VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és a 144/2010. (III.29.), a 184/2009. (IV.27), a 408/2009.(VIII.31.), a 
441/2009.(IX.28.),, a 442/2009.(IX.28.) számú határozataival jóváhagyott mellékleteit 
hatályon kívül helyezi. A jelen előterjesztés szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatát 
mellékleteivel együtt jóváhagyja. A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testületének döntése után léphet hatályba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
             Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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331/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskolának a 407/2009. (VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott Pedagógiai Programját 
hatályon kívül helyezi. A jelen előterjesztés szerinti  Pedagógia Programját jóváhagyja, annak 
2010-2011-es tanévtől történő bevezetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
             Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
332/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskolának a 410/2009.(VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott Intézményi 
Minőségirányítási Programját hatályon kívül helyezi. A jelen előterjesztés Intézményi 
Minőségirányítási Programját jóváhagyja, annak a 2010-2011-es tanévtől történő 
bevezetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
             Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
333/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
módosított szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
334/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a Petőfi 
Sándor Gimnázium pedagógia programjának módosítását, azoknak a 2010/2011-es tanévtől 
történő bevezetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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V/7.  Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola IMIP végrehajtása 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy az 
előzőekhez hasonló módon, papíralapon + CD-én történt meg az anyag kiküldése. Bizottsága 
alaposnak, részletesnek ítélte meg a programot, elfogadását javasolják.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
335/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja végrehajtásának 2009-2010. évi 
intézményi értékelését és az értékelésből adódó feladatok alapján készített intézkedési tervét 
jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester              
              Öreg István főigazgató  
Határidő: értelem szerint 
 
 
V/8. A volt Bútoripari Rt. gépeinek, eszközeinek értékesítéséből keletkezett nettó bevétel  
 
 
Hidasi Zoltán a hivatal pénzügyi osztályvezetője ismertette az írásos előterjesztést a 2010. I. 
félévben megtörtént értékesítésről, és a határozati javaslatot az értékesítés összegének 
átcsoportosításáról. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozati javaslat 
megszavazását.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
336/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
       Intézményi felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát          megemeli:    2773 eFt-tal 
       Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát                 megemeli:      150 eFt-tal                                                       
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát   megemeli:   2923 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
               Fekete József igazgató               
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/9. A Városi Közszolgáltató Intézmény pótelőirányzat igénye (szúnyoggyérítés) 
 
 
Hidasi Zoltán a hivatal pénzügyi osztályvezetője ismertette, hogy az intézmény 
költségvetésébe 3 alkalommal történő szúnyoggyérítés anyagi fedezete volt beállítva, a 
szerződésben pedig 1-5 alkalom szerepel. Az 5 szúnyoggyérítés szükségessé vált, ebből 
adódóan 2.253 eFt-tal kellene az intézmény előirányzatait kiegészíteni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy a következő testületnek gondolkodni kell 
majd azon, hogy egyáltalán akar-e áldozni ennyi pénzt szúnyoggyérítésre. Sokan 
panaszkodtak így is, a sok szúnyog miatt. 
 
 
Halász Ferenc képviselő lakossági panaszt tolmácsolt. A repülő több alkalommal elrepült a 
körzetét érintő részen, de vegyszert nem szórt. A Zrínyi M. utcától nem is repült tovább a 
Szarvasi út, Gyár utca, Ókert részre. Valamilyen módon ellenőrizni kellene a gép feltöltését. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, amennyiben az önkormányzat a település egész 
területét akarja permeteztetni, nagyobb összeget kell biztosítani. Arról hallott, hogy a vasúton 
túlra nem ment ki a repülő, felül kell vizsgálni az esetet. A Városi Közszolgáltató Intézmény 
van megbízva a szúnyoggyérítés lebonyolításával.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy ez az év rendkívüli módon 
csapadékos év volt, egy kicsit tűrni kellett a több szúnyogot. 
 
 
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója közölte, hogy nem 
intézménye, hanem szerződés alapján légi szolgáltató látja el a feladatot, akinek a földi 
eszközei is megvannak. Az, hogy a szerződésnek megfelelően végzi-e el a munkát, 
természetesen ellenőrizni kell. Érkeztek az intézményhez is észrevételek, egy emberük a 
szúnyoggyérítésnél jelen van. A jövőre nézve, hogy ilyen problémák vannak, arra irányítja a 
figyelmet, hogy még fokozottabb ellenőrzés szükséges, de valójában itt egy fizetett, 
megrendelt szolgáltatás történik. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a szakmai irányítással 
megbízott személy minden szúnyoggyérítés után méri a hatékonyságot, és Mezőberényben 
minden alkalommal megfelelt az előírt paramétereknek. A városban 70 km az úthálózat 
hossza, de 31,5 km-re van szerződés kötve a földi irtásra. Amennyiben nem megfelelő, meg 
kell határozni újra, a légi irtást is beleértve. Az új testület gondoskodjon majd, hogy a fedezet 
betervezésre kerüljön a költségvetésbe.   
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslat megszavazását kérte. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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337/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény  
       Intézményi kiadási előirányzaton belül:   
       Dologi kiadások előirányzatát                                                     megemeli:      2253 eFt-tal    
       (2010. évi szúnyoggyérítés költségeinek fedezetére)                                                     
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„2253 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/10. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Hidasi Zoltán a hivatal pénzügyi osztályvezetője ismertette az írásos előterjesztést, határozati 
javaslatokat. A Városi Közszolgáltató Intézménynél a határozatot szükséges kiegészíteni 
azzal, hogy az intézmény jelenleg engedélyezett 71,5 fős létszáma (77,86) 78 fő/év létszámra 
kerüljön megemelésre.  
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta az átcsoportosításokat.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
338/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1. cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát    növeli  5.019 e Ft-tal 
- Járulék kiadási előirányzatát     növeli  1.478 e Ft-tal   
- Dologi kiadási előirányzatát     növeli        720 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát  megemeli        7.217 e Ft-tal. 
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az intézmény jelenleg engedélyezett 71,5 fős létszáma 
(77,86) 78 fő/év létszámra kerüljön megemelésre. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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339/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Működési célú, támogatás értékű pénzeszköz átvételi előirányzatát 
       megemeli:  2.175 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Személyi kiadások előirányzatát:  1.928 eFt 
    - Járulékok előirányzatát:  74 eFt 
    - Dologi kiadások előirányzatát:  20 eFt 
    - Ellátottak juttatása előirányzatát:  153 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
340/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése, 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Intézményi működési bevétel előirányzatát  megemeli   1260 eFt 
Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát           megemeli   1138 eFt 
           (Működési célú AHT-n kívülről) 
Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát          megemeli    1849 eFt 
Ebből: 
- Támogatásértékű működési bevétel elk. állami pénzalapoktól     849 eFt 
- Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól                      1000 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
Felújítási kiadások előirányzatát   megemeli   2973 eFt 
Ebből: 
      - épület felújítás (Mb., Petőfi u. 27., - attika fal )      300 eFt 
      - épület felújítás (Mb., Juhász Gy. u. 1. – vizes blokkok)       2344 eFt 
      - épület felújítás (Murony, Arany J. u. 8. – terasz)                    329 eFt 
Felhalmozási kiadások előirányzatát  megemeli     230 eFt  
     - gép, berendezés (Bélmegyer – rm. mosogató)                        230 eFt 
Dologi kiadások előirányzatát  megemeli   1044 eFt 
Átcsoportosítás: 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
- ellátottak egyéb pénzbeli juttatása előirányzatát  csökkenti    3112 e Ft 
- dologi kiadás előirányzatát  csökkenti    1235 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
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- dologi kiadások előirányzatát  megemeli    3112 e Ft 
- felhalmozási kiadás előirányzatát  megemeli    1235 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/11.TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 pályázat pénzügyi lezárásához szükséges 

fedezetbiztosítás 
 
 
Hidasi Zoltán a hivatal pénzügyi osztályvezetője ismertette, a TÁMOP kompetencia alapú 
oktatás támogatás esetében 50 eFt-os kiegészítésre van szükség. A tanácsadói díjra 2.080 eFt 
volt meghatározva, de a pályázat belső %-os korlátait figyelembe véve 50 eFt-tal kevesebbet 
lehet erre a célra fordítani, ebből adódóan kell a saját forrásból biztosítani az összeget. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
341/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5. cím PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 
       Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 
       852011-1 szakf. Dologi kiadások előirányzatát          megemeli:         50 eFt-tal                                                   
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:   „-„ 50 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/12. Készfizető kezességvállalás (Körösök Völgye Akciócsoport) 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként előadta, hogy az önkormányzatnak a 
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nél két pályázata futott (Hosszú tó rehabilitációs 
munkálatai, Civil szervezetek háza berendezéseire, gépeinek vételére). A Kft. úgy működik, 
hogy utófinanszírozásos, ahhoz hogy az ott lévő embereknek a bérét ki lehessen fizetni, hitelt 
kell felvenniük, amit akkor tudnak megtenni, ha az érintett települések készfizető kezességet 
vállalnak. A készfizető kezesség vállalását azzal a megkötéssel támogatta megszavazni, hogy 
amennyiben az akciócsoportban résztvevő valamennyi önkormányzat a reá eső részt 
biztosítja. 
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Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
az eredeti előterjesztés határozati javaslatát támogatta. Azért nem tettek olyan kikötést, hogy 
csak akkor, ha a többi önkormányzat is aláír, mert ha bárki nem teszi meg, akkor úgy is újabb 
megkeresés fog érkezni, mivel az összeg változni fog.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága támogatta a készfizető kezesség megadását, de csak abban az esetben, 
amennyiben a többi érintett település mind aláírja a biztosítéknyújtást. 
 
 
Csávás István képviselő megkérdezte, eddig miért nem fordult az önkormányzathoz ilyen 
kéréssel a Kft? 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként elmondta, eddig volt pénze a csoportnak, az 
utófinanszírozás folytán kerültek abba a helyzetbe, hogy nem tudnak fizetni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a Körösök Völgye 
Akciócsoport vezetője, Debreczeni Lajos nem a rokona. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzottak alapján azzal bocsátotta a határozati 
javaslatot szavazásra, hogy az önkormányzat abban az esetben biztosítja a megjelölt összeget, 
ha a Leader Akciócsoportban résztvevő valamennyi önkormányzat is biztosítja a reá eső részt. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Csávás István, Halász Ferenc) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
342/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Akciócsoport 
Nonprofit Kft térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil 
pénzügyi háttér biztosítása érdekében 17,6 %-os részben, 3.168.000 Ft értékig abban az 
esetben vállal készfizető kezességet egy, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-vel kötött, 
18.000.000 Ft-os támogatás-megelőlegező hitel felvételére, amennyiben a Körösök Völgye 
Akciócsoportban résztvevő valamennyi önkormányzat a reá eső részt biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
V/13. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
Hidasi Zoltán a hivatal pénzügyi osztályvezetője ismertette az írásos előterjesztést, határozati 
javaslatot, melynek elfogadását a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta. 
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
343/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános iskola  
            kiadási előirányzatát                                                             megemeli:       11775 eFt-tal 
            Ezen belül: 
             - Személyi juttatások előirányzata:                     9272 eFt 
             - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:  2503 eFt                                                   
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát    csökkenti: „-„ 11775 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/14.„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezet 

kialakításához, működtetéséhez fedezetbiztosítás 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Az ivóvízminőség-
javító program egyrészt tartalmazza az Aradi-vízbázistól való átvételt, de bizonyos felújítási 
feladatokat is. Ezek koordinálására kell létrehozni a munkaszervezetet, és működtetésének 
biztosítása érdekében felosztották az önkormányzatokra eső költségeket.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést, és a 784 eFt átutalását javasolja a költségvetés általános 
terhére. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő megkérdezte, hogy a települések által biztosított, kb. 18,5 millió 
Ft meddig elég a szervezet működtetésére. Tudni szeretné, mekkora létszámhoz kötődik.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, hogy egy évi működésre lesz 
elegendő a kért összeg, úgy tudja négy főt alkalmaznak, mérnöki feladatokat is el kell látni. A 
határozati javaslatot azzal bocsátotta szavazásra, hogy legyen rákérdezve a létszámra.  
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
344/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,a „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének kialakításához, és 
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2010.évi működtetéséhez 784 e Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékozódjon arról, hogy mekkora 
létszámhoz kötődik a munkaszervezet létrehozása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
V/15. Közös gázbeszerzés lebonyolításával  kapcsolatos költségek biztosítása /szóbeli/ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, a két ülés között történt események között arról 
beszámolt, hogy megállapodást írt alá a Békés Megyei Önkormányzat megbízott 
osztályvezetőjével a közös gázbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos költségek Mezőberényt 
terhelő összegének biztosításáról, mivel Békéscsaba város bonyolította le a közbeszerzést.  
Mezőberény városának 117.306 Ft összegű fizetési kötelezettsége áll fenn a Békés Megyei 
Önkormányzat felé. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megfogalmazott határozati 
javaslatot kérte megszavazni. 
 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
345/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 
részére a közös gázbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére 117.306 Ft-ot 
biztosít a 2010. évi költségvetése általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
V/16. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy  
- szeptember 3-án a DARFŰ Regionális igazgatója a Városházán ünnepélyes keretek között 

fogja aláírni a„Városkép javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében 
Mezőberényben” címen elnyert pályázat szerződését, ahova a képviselők is meghívást 
kaptak.  

- szeptember 4-én Kisari Miklósné Hovanyecz Magdolna az 1951-es évben Budapestről 
kitelepítetteket hívta meg egy elbeszélgetésre az I. ker. Evangélikus Egyház helyiségébe. 
Erre a találkozóra szintén kaptak meghívást a képviselők is. A Mezőberény körüli 
gyepterületek fásítását teljes egészében ezek az emberek végezték, számos más tevékenység 
mellett. A találkozó megszervezését jó kezdeményezésnek ítélte meg, és öröm az is, hogy 
Kisari Miklósné könyvet akar írni a történtekről. 

 
Kérte a testület egyetértését, hogy az 1951-ben Budapestről Mezőberénybe kitelepítettek és a 
befogadó családok 2010. szeptember 4-5-i találkozója alkalmából az érintettek részére 
emlékbe a polgármester 1-1 „Mezőberény” fotóalbumot átadhasson. 
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
346/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1951-ben 
Budapestről Mezőberénybe kitelepítettek és a befogadó családok 2010. szeptember 4-5-i 
találkozója alkalmából az érintettek részére a polgármester 1-1 „Mezőberény” fotóalbumot 
átadjon. Ennek érdekében  a képviselő-testület 30 db fotóalbum kiadását engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a ciklus utolsó betervezett nyílt testületi ülését 
befejezettnek nyilvánította, megköszönve a képviselők négy éves munkáját, egy csekély 
ajándék átadásával.   
 
Elköszönt a jelenlévőktől, Kábel TV nézőitől, a képviselők zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                              Frey Mihály  
                polgármester                                                                          aljegyző 
 
 
 
               Debreczeni Gábor                                                              Fekete József  
                    képviselő                                                                          képviselő 
                  jkv.hitelesítő                                                                     jkv.hitelesítő      
 


