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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestületének  2007.  december  17-én
megtartott ülésérıl.

Az ülés helye:  Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem.

Jelen  vannak: Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,  Harmati  László  alpolgármester,  Valentinyi
Károly alpolgármester, Babinszki Szilárd, Barna Márton, Csávás István, Debreczeni
Gábor, Fekete József, Halász Ferenc,  Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Litvai
György,  Lestyán  Ádám,  Onody  Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Wagner  Márton,
T.Wagner Márton képviselık.

                        /Balta Ádámné a hatodik napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre./

Jelen volt még az ülésen: Rauné Kovács Magdolna aljegyzı, meghívottak, a hivatal irodavezetıi,
intézményvezetık, érdeklıdık. 

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. Megállapította,
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselı közül jelen van 17 fı. 

Ismertette,  hogy  december  15-ével,  a  város  jegyzıje,  Dr.  Hantos  Katalin,  befejezte  jegyzıi
mőködését, nyugdíjba vonulása miatt Rauné Kovács Magdolna aljegyzı látja el a törvényességet a
képviselı-testület ülésén.

Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A  polgármester  javaslatára  a  képviselıtestület  17  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Debreczeni Gábor és T.Wagner Márton képviselıket.

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, melyek
közül  a  6/4.  számú  bejelentést  levette  napirendrıl,  mivel  a  Városi  Közszolgálató  Intézmény
vezetıje  visszavonta  kérelmét.  A  zárt  ülésen  pedig  az  egyéb  bejelentések  keretében  további
tárgyalandó témákat ismertetett, annak tudomásulvételével kérte a sorrendet elfogadni.

Onody  Gyuláné képviselı,  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  kérte  sürgıssége  miatt
megtárgyalni,  a  lejárt  határidejő  határozatok  beszámolása  keretében,  a  Mezıberény–Bélmegyer
Társulási  Közoktatási  Esélyegyenlıségi  Programjához tett  szakértıi  kiegészítést,  tudomásulvétel
érdekében.  

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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516/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  egyetért  azzal,  hogy  sürgısséggel
megtárgyalásra  kerüljön  2/3.  napirendként,  a  Mezıberény-Bélmegyer  Társulási  Közoktatási
Esélyegyenlıségi Programjáról szóló beszámoló.

Csávás István képviselı elıadta, hogy a tegnapi napon kapott 6 db levél közül csak a saját nevére
szólót  bontotta  ki,  amely  teljes  mértékben  kapcsolódik  a  zárt  ülés  második  napirendjéhez.  A
fantázia névvel ellátott  levél  a mővelıdési  központ igazgatójának a pénzbeni juttatását  taglalja.
Javasolta  kivenni  a zárt  ülésrıl  nyílt  ülésre  az  anyagot,  hiszen a  levél  szerint  már igen  sokan
értesültek a témáról.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a zárt ülés 2. sz. bejelentése személyiségi
jogokat érint,  zárt ülésen kell tárgyalni,  a hozott döntések a következı nyílt  ülésen kihirdetésre
szoktak kerülni. Névtelen levéllel pedig személy szerint nem is foglalkozna, megint elharapózni
látszik a névtelen levelek küldözgetése. Indítványozni fogja az SZMSZ módosítását, legyen leírva,
hogy névtelen levelet a testület nem tárgyal meg.
Ismertette, hogy a mai napon is érkezett egy kérelem, ez 95 aláírással lett ellátva, de az SZMSZ
23/A.  §  elıírja,  hogy  az  állampolgár-  a  testületi  ülést  megelızı  5.  napon  írásban  benyújtott,
képviselı-testületnek  szóló  közérdekő  bejelentése,  illetve  a  lakosság  széles  körét  érintı

javaslatának  tárgyalásáról,  ismertetésérıl  a  képviselı-testület  egyszerő  többséggel  hozott
határozattal dönt. Ezt a levelet ezen a testületi ülésen nem lehet tárgyalni.  A levél megfogalmazója
jelen  van  az  ülésen,  és  ha szót  kér,  a  testület  határozattal  fog  dönteni  arról,  hogy  2  percben
lehetıséget biztosít-e bejelentése ismertetésére.

Harmati  László alpolgármester  kérte  a  testület  jóváhagyását,  hogy a  445/2007.(X.29.)sz.  lejárt
határidejő  határozat  végrehajtásáról  szóban  számolhasson  be.  /MFC  közgyőlésén  lezajlott
események ismertetése/. 

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

517/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a 445/2007./X.29./sz.
lejárt határidejő határozat végrehajtásáról Harmati László alpolgármester a 2/1. napirendnél szóban
beszámoljon.

Cservenák Pál Miklós polgármester a módosítások figyelembevételével,  eredeti  elıterjesztésként
kezelve bocsátotta szavazásra a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének elfogadását.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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518/2007./XII.17./sz. határozat:
A képviselı-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejő  határozatok végrehajtásáról  és az átruházott hatáskörben hozott

döntésekrıl
2/1.  Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a  395/2007./IX.24./sz.,  440/2007.X.29./sz.,

448/2007.X.29./sz.,  450/2007.X.29./sz.,  453/2007.X.29./sz.,  463/2007.X.29./sz.,
477/2007./XI.26./sz.,  490/2007./XI.26./sz.,  491/2007./XI.26./sz.,  496/2007./XI.26./sz.,
497/2007./XI.26./sz.,  498/2007./XI.26./sz.,  499/2007./XI.26./sz.,  500/2007./XI.26./sz.,
501/2007./XI.26./sz.,  502/2007./XI.26./sz.,  397/2007./IX.24./sz.  és  a  445/2007./X.29./sz
(szóbeli beszámolás)lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.

     2/2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
2/3.Mezıberény-Bélmegyer  Társulási  Közoktatási  Esélyegyenlıségi  Programja

(410-411/2007./X.29./sz. hat.)
3./ A képviselı-testület 2008. évi munkatervének elfogadása   
4./ Mezıberény város 2008. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
5./ A 2008. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek módosítása:

a. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló
rendelet módosítása

b. Helyi adórendeletek módosítása:
 - Helyi iparőzési adó
 - Gépjármőadó
 - Magánszemélyek kommunális adója
 - Vállalkozók kommunális adója
 - Idegenforgalmi adó
 - Építményadó
 - Telekadó

6./ Bejelentések
         6/1. A 2007. évi intézményi gyermek élelmezés, intézményi elszámolásai alapján elıirányzat
…..............rendezések
          6/2. Átcsoportosítások,fedezetbiztosítások (13 db)
          6/3. Intézményi átcsoportosítási javaslatok (4db)
          6/4. Folyószámla hitel felvételéhez, rendelkezésre tartásához jóváhagyás és kötelezettség
….............vállalás a hitel és kamatainak visszafizetésére
          6/5. 459/2007.X.29. MÖK. sz. határozatban biztosított fedezet kiegészítése / II. ker.
….................Evangélikus Egyház épülete elıtt csapadékvíz elvezetése és járda helyreállítása
          6/6. DAOP-2007. 31 1/B. Pályázat pályázati saját forrásának módosítása
          6/7. DAOP A városi örökség megırzése és korszerősítése címő pályázatban részvétel

    6/8. Mezıberényi honvédek és nemzetırök 1848-1849( munkacímet viselı)könyv      …...
…...megjelentetésével kapcsolatos támogatási igény

          6/9. Az Európai Bizottság Fiatalok lendületben címő programjához csatlakozás
          6/10. Siklósi István közoktatási szakértı levele 504/2007.XI.26. MÖK. sz. hat.
          6/11. İszi lomtalanítás idıpontjára javaslattétel
          6/12. Szőcsné Sziklai Éva közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme
          6/13. Egyéb bejelentés    - Dr. Hantos Katalin jegyzı elköszönése
7./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása /

7/1. Összeférhetetlenség alóli felmentés iránti kérelem
     7/2. Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel  történı  megszüntetése iránti kérelem
…..............pénzügyi feltételeinek tárgyalása
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      7/3. A polgármester jutalmazására javaslattétel
      7/4. Egyéb bejelentés

– Kötvénykibocsátás lehetısége
– Városháza díszkivilágításának leszerelése
– Belügyminisztériumhoz jegyzı felterjesztése közszolgálati érdeméremre
– Vállalkozók év végi megvendégelése
– Dr. Hantos Katalin felkérése szakmai segítségnyújtásra az új jegyzı megválasztásáig

1./ napirend

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı  ismertette a 2007. november 26-i  zárt testületi  ülésen hozott
határozatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

Észrevétel nem hangzott el.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

519/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2007. november 26-i zárt testületi ülésen
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos beszámolóból egy-két fontosabb eseményt ismertetett
a jelenlévık és a Kábel Tv-t nézık tájékoztatása érdekében:
– Békés, Gyomaendrıd és Mezıberény jegyzıi tartottak megbeszélést, ahol a Békési Kistérségi

Társulás vezetıi  tisztségére  benyújtott  pályázatokat  tanulmányozták át  és tettek javaslatot  a
vezetıre. A Békési Kistérségi Társulás egyik pályázatot sem fogadta el. 20 pályázó volt, ebbıl 7
formai okok miatt esett ki, 13 pályázó közül pedig egyik sem kapta meg a minısített többségi
igen szavazatot. Újabb pályázat kiírására került sor.

– A  Magyar  Posta  Zrt.  Debrecenben  üzemelı  Kelet-magyarországi  Igazgatósága  részérıl  az
igazgató-helyettes  válaszolt  arra  a  levélre,  amely  egy  testületi  határozat  alapján  került
megfogalmazásra.  Kérve lett,  hogy a posta bıvített  idıben tartson nyitva.  Ezt jelenleg nem
tartják indokoltnak, a hasonló nagyságrendő településekhez mérten a nyitva tartás ugyanolyan.
Ennek  ellenére  figyelemmel  kísérik  a  postán  dolgozók  mőködését,a  posta  túlterhelését.  A
késıbbiekben sor kerülhet a mai álláspontjuk megváltoztatására.

– November  19-én  két  pályázat  befogadást  nyert  a  következı  évi  útpályázatokat  érintıen.
(Mátyás kir. u., Deák F. u., Madách u., Puskin u.; valamint Hattyú u., Sas u., Óvoda köz).

– Ivóvízminıség  javító  programmal  kapcsolatban  Kiskunfélegyházán  volt  értekezés.  Ezzel
kapcsolatban problémák fognak jelentkezni,  a városban keresztül  menı  vízvezetékek kezdik
„megadni  magukat”.  Ezekhez fejlesztési forrást  kell találni,  a jelenlegi  vízdíj  nem tartalmaz
ilyen fejlesztésekre pénzösszegeket. A január 30-i közgyőlésen kerül elıterjesztésre valamilyen
javaslat.  A  céljuk  az,  hogy  a vízdíj  tartalmazzon amortizációs  összegeket  is,  ez  az  összeg
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kerüljön  településenként  elkülönítésre,  és  a  befolyt  összeget  minden  település  igényének
megfelelıen használhassa fel.

– A meghirdetett jegyzıi pályázattal kapcsolatban személyes meghallgatásra jelentkeztek többen
azok közül, akik pályázni kívánnak. Három pályázat lett benyújtva a mai napig, csütörtök a
beadási határidı.

– A legfontosabb  hír  ebben  az  idıszakban,  hogy  az  Országos  Tisztiorvosi  Hivatal  Országos
Gyógyhelyi  és  Gyógyfürdıi  Fıigazgatósága  részérıl  Dr.  Kulcsár  György  fıigazgató  a
mezıberényi B95-ös kút vizének külsı, fürdési célú felhasználásáról a gyógyvíz megnevezés
használatát engedélyezte. Kinyilatkoztatható az, hogy az új kút gyógyvíz, ennek megfelelıen
kell a fürdıfejlesztést ütemezni. A gyógyvízhez nem kell vízforgató berendezés, remélhetıleg
az ülıpados  medence is   fog már májusban üzemelni.  2008-ban a testület  a fürdı  további
fejlesztéseirıl is kíván tárgyalni, ez a munkatervbe fı napirendként lesz megjelölve.

– Még egy fontos esemény történt, az általános iskolát érintıen az alapfokú mővészetoktatási
intézményt kiváló minısítésre javasolta Lévai Péter, a minısítési testület elnöke. Amennyiben a
javaslat elfogadásra kerül, úgy a kiváló minısítésnél négyszeres normatíva jár a mőködtetésre.

Valentinyi Károly alpolgármester az írásos beszámolóban leírtakat annyiban pontosította, hogy Dr.
Baji Mihály Békésen nem alpolgármesteri, hanem aljegyzıi tisztséget tölt be. Kérdése a beszámolót
érintıen, hogy a forgótıkével kapcsolatos szerzıdés megkötése milyen célt szolgált?

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodájának  vezetıje  válaszként  közölte,  az
Államkincstár a folyó ügyeknek a rendezésére -illetményekkel  kapcsolatos- elıleget  kér minden
évben az önkormányzattól, év végével történik meg az elszámolás, és következı évben újra nyitják
a keretet.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló tudomásulvételét.

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

520/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.

Cservenák Pál Miklós polgármester visszatért a Pályázó Szerénke sk. név alatt érkezett levélre,
melyet az a gerinces ember írta, aki nem vállalta azt, hogy saját nevén juttassa el írását a képviselık
részére. A levél teljes egészében személyiségi jogokat sért, a képviselık zárt ülés keretében beszélni
fognak róla. 
A mai  napon egy olyan  levelet  adtak át  részére,  amelyben  95 aláírással  kifejtették,  hogy nem
értenek  egyet  a  képviselı-testület  egyik  döntésével,  sérelmezik  a  kulturális központ  igazgató
választását. Tájékoztatásként elmondta, az az ügyfél akinek az érdekeit sérti a döntés, panasszal
fordulhat  a  Közigazgatási  Hivatalhoz.  Azt  azonban  tudni  kell,  hogy  az  állampolgárok,  akik  a
képviselıket  megválasztották,  nem  kifogásolhatják  a  képviselık  döntéseit.  Annyit  lehet  erre
mondani,  hogy  meg  kell  nézni  legközelebb  kit  választanak  képviselınek,  ha  nincsenek
megelégedve a képviselıtestület munkásságával. A levelet azért nem terjesztheti most a testület elé,
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mert az SZMSZ rendelkezik arról, hogy 5 nappal a testületi ülés elıtt benyújtott megkereséseket
lehet tárgyalni. A levél aláírója Patai Mária személyesen megjelent az ülésen, amennyiben szót kér,
a testület abban dönthet, hogy 2 percben biztosít-e részére felszólalást.

Valentinyi Károly alpolgármester kifejtette, nem kíván szavazni arról amit nem tud, részére nem
juttattak el semmiféle leveleket.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint nyugodtan mondják el sérelmüket, áll elébe.

Hoffmann Dániel képviselı kijelentette, hogy az igazgatóválasztás, szavazás törvényesen zajlott le.
A jelölés törvényesen történt, a két pályázó az elıírásnak megfelelıen nyújtotta be a pályázatát. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazást  kért  a  képviselıktıl,  2  percben  hozzászólást
biztosítanak-e Patai Máriának?

Wagner Márton képviselı bejelentette, mivel nem tudja mirıl van szó, nem kíván a szavazásban
részt venni.

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Wagner Márton
képviselı nem vett részt a szavazásban.)

521/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  2  percben  felszólalást  biztosított  az
önkormányzat SZMSZ 23/A § (2) bek. alapján Patai Mária részére, a 95 aláírással a mai napon
benyújtott  bejelentésének ismertetésére.

Patai  Mária mezıberényi  lakos,  „lakossági  levél  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális
Központvezetıjének  megválasztásával  kapcsolatban”  tárgyú  levélbıl  olvasott  fel  2  perc
idıtartamban.

Cservenák Pál Miklós polgármester a 2 perc leteltével közölte, véleménye szerint errıl a kérdésrıl
dönteni nem kell a testületnek, véleményt lehet alkotni a képviselık munkájáról, de ez jogilag nem
von maga után semmit.

2./ napirend

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekrıl
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2/1.  Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 395/2007./IX.24./sz., 440/2007.X.29./sz., 448/2007.X.  
29./sz.,  450/2007.X.29./sz.,  453/2007.X.29./sz.,  463/2007.X.29./sz.,  477/2007./XI.26./sz.,
490/2007./XI.26./sz.,  491/2007./XI.26./sz.,  496/2007./XI.26./sz.,  497/2007./XI.26./sz.,
498/2007./XI.26./sz.,  499/2007./XI.26./sz.,  500/2007./XI.26./sz.,  501/2007./XI.26./sz.,
502/2007./XI.26./sz.,  397/2007./IX.24./sz.  és a 445/2007./X.29./sz (szóbeli  beszámolás)  lejárt  
határidejő határozatok végrehajtásáról.

Harmati  László alpolgármester  beszámolt  a  445/2007./X.29./sz.  lejárt  határidejő  határozat
végrehajtásáról.  A  futball  klubnak  a  közgyőlése  december  3-án  lezajlott,  törvényes  volt.  Ott
megválasztásra  került  az  új  elnökség,  fél  éves  idıtartamra.  A  rendes  éves  közgyőlésük  2008.
júliusában  kerül  megtartásra.  Az  5  fıs  elnökség  tagjai:  Zolnai  György  elnök,  Pántya  Sándor,
Vrbovszki János, Harmati László, Debreczeni Gábor tagok. Így a képviselıtestületbıl két fı lett
beválasztva a futball klub korábbi (nyári)  felajánlására. A testület olyan álláspontot alakított ki,
hogy akit megkeres a klub és vállalja a tisztséget, nem lesz elé akadály állítva.

Cservenák Pál Miklós polgármester tudomásulvételre ajánlotta az ismertetett határozatot az írásban
kiküldött végrehajtásokkal együtt.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

522/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete  a 395/2007./IX.24./sz., 440/2007.X.29./sz.,
448/2007.X.29./sz.,  450/2007.X.29./sz.,  453/2007.X.29./sz.,  463/2007.X.29./sz.,  477/2007./XI.
26./sz.,  490/2007./XI.26./sz.,  491/2007./XI.26./sz.,  496/2007./XI.26./sz.,  497/2007./XI.26./sz.,
498/2007./XI.26./sz.,  499/2007./XI.26./sz.,  500/2007./XI.26./sz.,  501/2007./XI.26./sz.,
502/2007./XI.26./sz.,  397/2007./IX.24./sz.  és  a  445/2007./X.29./sz  (szóbeli  beszámolás)lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2/2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  írásos  beszámoló  alapján  kérte  a  tett  intézkedések
elfogadását.

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

523/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az  átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.

2/3.Mezıberény-Bélmegyer Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja (410-411/2007./X.
29./sz. Hat.)
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy október 29-én
elfogadásra került az addig kész esélyegyenlıségi terv helyzetelemzés része azzal a kiegészítéssel,
hogy mivel az akkori statisztikai adatok szerint a halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya
meghaladja a városban a 40%-ot, ezért kötelezı volt  a minisztériumból szakértı  igénybevételét
kérni. Ezt Öreg István az általános iskola igazgatója megtette. A szakértınek könnyebb dolga volt,
mivel  tulajdonképpen  egy  kész  esélyegyenlıségi  programot  tudott  átnézni.  Az  írásos
elıterjesztésbıl  kitőnik,  hogy  milyen  kiegészítéseket  kellett  tenni,  lényegében  a  bélmegyeri
adatoknak kellett bekerülni a helyzetelemzésbe. Pár napon belül megérkezik a minisztériumból az
aláírt program és lehet a pályázatot beadni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérte a 410/2007./X.29./sz.,  valamint a 411/2007./X.29./sz.
határozat kiegészítéseként  az írásos beszámoló tudomásulvételét.

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

524/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete  a Mezıberény közoktatási esélyegyenlıségi
felmérése,  helyzetelemzése  és  programja  c.  anyag  szakértıi  vizsgálatát  a  410/2007./X.29./sz.,
valamint a 411/2007./X.29./sz. határozat kiegészítéseként tudomásul veszi.

3./ napirend

Tárgy: A képviselı-testület 2008. évi munkatervének elfogadása   

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a munkaterv összeállításához Kovács Lászlóné
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,  Harmati László alpolgármester,  Öreg István általános
iskola igazgató élt  javaslattal.  Minden olyan napirendi pont amit javasoltak,  beépítésre került  a
munkatervbe.  Megkérdezte  a  képviselıket,  van-e  más  javaslatuk  a  leírtakon  túl.  Elsı

kiegészítésként javasolta a januári  testületi ülés 3./ napirendjeként felvenni a jegyzıi  pályázatok
értékelését,  jegyzı  megválasztását.  Elıadónak  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság
elnökét  javasolta  megjelölni.  Az  októberi  ülés  1./  napirendjénél  elıadóként  Harmati  László
alpolgármestert is javasolta megnevezni.
Elmondta még, hogy az elmúlt idıszakban, az SZMSZ szabályai szerint, lehetıleg minden hónap
harmadik hét  hétfıje lett  meghatározva a testületi  ülések idıpontjaként,  ezen változtatni kellett,
negyedik hét hétfıjére, mivel ez az idıpont jobban igazodik a pályázatok kiírásaihoz, beadásához.

Hoffmann  Dániel képviselı  javasolta  februárban  felvenni  3./  napirendi  pontként  az  SZMSZ
módosítását,  át  kellene  dolgozni  a  változásokat.  Másik  javaslata,  hogy  a  szeptemberi  ülés  2./
napirendje – A fürdı fejlesztésének lehetıségei és a csapadékvíz elvezetésének helyzete- legyen
külön témaként tárgyalva. A fürdınél egy olyan koncepciót lenne célszerő kialakítani, amely 5-6
évre  akár  a  szabadidıs  központtal  összevont  területnek  a  problematikáját kezelni  tudná.
Középpontjában lenne a gyógymedencék esetleges fejlesztése, és ha nagyobb léptékő pályázatok
kapcsolhatók  be,  akkor  a  szabadidıs  központ  bevonását  is  meg lehetne valósítani.  A  fürdırıl
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márciusban tárgyaljon a testület. Mind a két napirend elıadója Valentinyi Károly alpolgármester úr
legyen.

Valentinyi  Károly alpolgármester áprilisra kérte meghatározni az idıpontot, korábbra nem tudja
felvállalni a napirend elıterjesztését.

Cservenák Pál Miklós  polgármester támogatandónak tartotta a kérést.

Csávás  István képviselı  kérte,  a  képviselık  kapják  meg az  Állattartásról  szóló önkormányzati
rendeletet.

Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta a hivatal illetékeseinek figyelmét a kérés teljesítésére.

Onody  Gyuláné képviselı  kérte,  hogy  szeptemberben  kerüljön  megtárgyalásra  a  település
esélyegyenlıségi  terve. 

Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett a javaslattal. A napirend elıadójaként az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke legyen megnevezve, összefogva a többi bizottság elnökével készüljön el
az elıterjesztés.

Wagner  Márton képviselı  javasolta  az  aljegyzıi  pályázat  kiírását,  elbírálását  is  napirendként
megjelölni.

Cservenák Pál Miklós polgármester nem tartotta szükségesnek fınapirendként megjelölni a témát,
majd az új jegyzı igényei szerint kerüljön kiírásra az aljegyzıi munkakör betöltésére a pályázat.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a javasolt módosításokkal szavazásra bocsátotta
jövı évi munkatervet.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

525/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évi munkatervét az alábbiak szerint
határozza meg:
Január 28.:
   1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének elıterjesztése
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
   2./ Mezıberény város munkaügyi helyzete
        Elıadó: Harmati László alpolgármester
                     Rauné Kovács Magdolna aljegyzı
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   3./ Jegyzıi pályázatok értékelése, jegyzı megválasztása
        Elıadó: Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Február 25.:
   1./ Mezıberény Város 2008. évi költségvetésének elfogadása
        Elıdadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
   2./ Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola mőködésének eddigi tapasztalatai
        Elıadó: Öreg István igazgató 
   3./ Az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata
        Elıadó: Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Március 31.:
   1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl
        Elıadó: Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok
   2./ Tájékoztató a Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról
        Elıadó: Szota Róbert elnök
   3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról
        Elıadó: Halász József elnök
Április 28.:
   1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
   2./ Beszámoló a 2007. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól
        Elıadó: Bereczki Ivett belsı ellenır
   3./  A Kálmán Fürdı fejlesztésének lehetıségei
         Elıadó: Valentinyi Károly alpolgármester
Május 26.:
   1./  Beszámoló  a  gyermekvédelem helyzetérıl  és  az  intézményekben  folyó  gyermekvédelmi
…....munkáról
        Elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje
                      Lakatos Erzsébet gyámhivatali fıtanácsos
   2./ A gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelése, ártalmatlanítása
        Elıadó: Fekete József képviselı
   3./ Az állattartási rendelet hatályosulásának tapasztalatai
        Elıadó: Valentinyi Károly alpolgármester
Június 30.:
    Közmeghallgatás az orvosi ellátásról és 
                                   a közlekedési koncepcióról
   1./ Beszámoló Mezıberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetérıl
        Elıadó: Kovács Lászlóné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
                      Rauné Kovács Magdolna aljegyzı

   2./ Közlekedési koncepció elıterjesztése
        Elıadó: Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
                      Adamik Jánosné mőszaki fıtanácsos
Augusztus 25.:
   1./ Beszámoló Mezıberény Város 2008. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
   2./ A hulladékgazdálkodás feladatai és a települési szilárd hulladék szállításának jövıbeni
helyzete
        Elıadó: Harmati László alpolgármester
                     Gyurkó Csaba a Tappe Kft. ügyvezetıje
Szeptember 29.:
   1./ A Közszolgáltató Intézmény beszámolója munkájáról
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        Elıadó: Fekete József intézményvezetı

   2./ A csapadékvíz elvezetésének helyzete
        Elıadó: Valentinyi Károly alpolgármester
   3./ Mezıberény Település Esélyegyenlıségi Terve
        Elıadó: Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Október 27.:
   1./ Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tevékenységérıl beszámolója
        Elıadó: Csabay Károly igazgató
                     Harmati László alpolgármester
 2./  Lakbér  és  egyéb  díjak,  valamint  önkormányzati  adók  felülvizsgálata,  ingatlanadó

.bevezetésének helyzete
        Elıadó: Balta Ádámné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
                      Czirbuly Zoltánné adóügyi fıtanácsos
November 24.:
   1./ Mezıberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
   2./ Mezıberény Város 2009. évi költségvetési koncepciója
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
   3./ 2009. évi ellenırzési terv elfogadása
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
December 22.:
   1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal mőködésérıl
        Elıadó: jegyzı
   2./ Mezıberény Város 2009. évi költéségvetésének I. fordulós tárgyalása
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
   3./ A Képviselı-testület 2009. évi munkatervének elfogadása
        Elıadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
Állandó napirendi pontok:
– Beszámoló az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl, a két ülés között történt fontosabb

eseményekrıl, intézkedésekrıl
– Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben hozott

döntésekrıl
– Bejelentések
– Interpelláció

4./ napirend

Tárgy: Mezıberény város 2008. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

T.Wagner Márton képviselı  a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság tagja ismertette,  hogy a bizottság
elsı fordulóban tárgyalta a 2008. évi költségvetést. A mai napon van a Parlamentben a jövı év
költségvetésérıl a végszavazás, tehát hamarosan megérkeznek a helyi önkormányzatokhoz azok a
normatívák, amelyek alapján el lehet készíteni a 2008 évi terveket. Mint tudvalevı, a költségvetési
törvény alapján a kiadási és bevételi oldalnak egyeznie kell. A városnak hosszú idı óta hitelt nem
kellett  felvenni,  néhány  beruházási  hitel,  illetve  a  szennyvízhez  kapcsolódó  hitelen  kívül.  A
tartalékok azért jelentısen megfogytak, egyrészt mert beruházások történtek, másrészt mert az élet
Mezıberényben sem könnyő. 2.788.479 eFt van költségvetési fıösszegként elıterjesztve, ez még
növekedni  fog.  A hiány 473.222 eFt,  bízik abban,  hogy ez a további  testületi  ülésekre mindig
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csökkenni  fog.  Egy-két  fontosabb  összeget  ismertetett  az  anyagból  a  jelenlévık  tájékoztatása
érdekében.  Ismertette,  hogy  a  bizottság  elfogadásra ajánlotta  az  elıterjesztést,  az  abban
megfogalmazott, pontokba szedett javaslatokkal.

Harmati László alpolgármester néhány gondolatot főzött a költségvetés összeállításához. Ilyen nagy
induló hiánnyal még egyik évben sem kellett szembesülni a képviselıknek. Bízik abban, hogy a
végszavazás  során  a  Parlament  fog  még  a  normatívákon  enyhíteni.  Az  önkormányzatnak  lesz
valamennyi  pénzmaradványa  is,  de  közel  sem  annyi,  mint  az  elmúlt  évben  volt.  Ebben  a
költségvetésben semmilyen energia, vízdíj áremelés nincs benne, ahol kb. 10%-os  emeléssel kell
számolni. Látszik a beruházásoknál is, hogy egy-két helyen kérdıjel van téve az elıirányzathoz, a
saját  forrás  alapbiztosításához.  A  felújításoknál  is  csak  50  millió  Ft  van  betervezve,  ami
gyakorlatilag  a  gépjármőadó  nagyságát  fedezi  le.  A  képviselık  bölcs  döntésére,  az
intézményvezetık konstruktív hozzáállására lesz szükség, hiszen ki van mutatva közel 500 millió Ft
intézményi hiány is. Azon kellene gondolkodni, hogy a pályázati saját erınek mi legyen a forrása,
esetleg a kötvénykibocsátás megfontolandó lehetne. 

Cservenák Pál Miklós polgármester is megerısítette, hogy az energia áremelések miatt a hiány még
nıni  fog,  nem  lesz  egyszerő  dolog  egyensúlyba  hozni  a  költségvetést.  Ez  a  költségvetés  az
igényeket fogalmazza meg, el kellene fogadni összeállításának a jelenlegi formáját. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

526/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzata 2008.
évi  költségvetésérıl  szóló  elıterjesztést  megtárgyalta,  azt  elsı  fordulós tárgyalásra  alkalmasnak
találta, a pontokba szedett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadta:
1.)A  Képviselı-testület  a  költségvetési  tervezet  során   jelentkezı  hiány csökkentése érdekében

elrendeli az intézményeknél látens módon jelentkezı bevételi lehetıségek és kiadás csökkentést
eredményezı lehetıségek feltárását.
Ennek  érdekében   felkéri  a  Pénzügyi-Gazdasági  Bizottságot,  valamint  Harmati  László
alpolgármestert,  hogy  az  intézmények  által  benyújtott  költségvetési   munkaanyagot  a  fenti
kritériumok szerint vizsgálja meg, és az egyeztetett elıterjesztést nyújtsa be a 2008. január havi
képviselı-testületi ülésre.

2.)A Képviselı-testület 2008. évben is a korábbi  évekhez hasonlóan – a gépjármő adóból származó
bevételét  út,  kerékpárút  és  járdaépítésre,  parkoló  kialakításra,  valamint   e  célú  felújításokra
kívánja fordítani.

3.) A képviselı-testület 2008. évben megtartva a magánszemélyek kommunális adóját, az ebbıl
származó bevételeket kommunális célra fordítja, de elrendeli, hogy év közben vizsgálja meg a
Polgármesteri  Hivatal a szemétszállítás  lakosság általi közvetlen átvállalásának feltételeit.

4.)A Képviselı-testület  az önkormányzati intézmények létszám keretét nem kívánja  bıvíteni, de
elrendeli  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális  Központ  feladathoz  igazított   létszámvizsgálatát,
valamint egyes feladatok áthelyezésének ésszerőségi vizsgálatát másik önkormányzati szervhez.
Megbízza a  Képviselı-testület  az  Oktatási  és Kulturális  Bizottságát,  hogy  a  feni  vizsgálatot
végezze el, és vizsgálata eredményét a testület 2008. január havi ülésére terjessze be.

5.)A  Képviselı-testület   a  Polgármesteri  Hivatal  szociális  feladatellátása 2008.  évi  növekedése
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miatt  felkéri  az Egészségügyi  és  Szociális  Bizottságát,  hogy vizsgálja  meg  a feladatellátás
személyi követelményeit és feltételeit és tegye meg javaslatát az esetleges 1 fı létszámbıvítéssel
kapcsolatban a  testület 2008. január havi ülésére.

6.)A Képviselı-testület 2008. évben nem kíván lemondani a fejlesztési igények érvényesítésérıl,
elrendeli  hogy a  2008. január havi ülésre legyen benyújtva a pályázati- fejlesztési stratégia, ami
tartalmazza  a  testület  által  reálisan   megvalósítható  fejlesztéseket,  valamint  pályázati
lehetıségeket. Ezzel egyidejőleg  el kell készíteni az indokolt és szükséges felújítási igények
jegyzékét is.

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

5./ napirend

Tárgy: A 2008. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek módosítása:

a./  A  köztisztaság fenntartásáról  és az  egyes  közszolgáltatások  kötelezı  igénybevételérıl  szóló
rendelet módosítása

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı  ismertette az elıterjesztést, a rendelet módosítását. Javítás az
elsı oldalon, illetve a 3 sz. mellékletben  történt, így került eredeti  elıterjesztésként a rendelet-
tervezet a testület elé. A rendelet megalkotását még annyi módosítással kérte megszavazni, hogy az
1.§ (3) bekezdésben a helyes szöveg: „A  hulladéktelep tulajdonosa Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata,  üzemeltetıje a Békéscsabai  Városüzemeltetési Kht.”,  mivel a Tappe Kft.  ilyen
néven mőködik  mint  üzemeltetı.  Ismertette  továbbá,  hogy  a  Tappe Kft.  megtette  javaslatait  a
lakossági kommunális hulladékszállítási díjra, valamint  a 2008. évi gyepmesteri tevékenységre. A
testület az elmúlt ülésen a lakossági szilárd hulladék tonnáját 10.400 Ft-ban javasolta. Ezt az ÁFA
miatt 10.404 Ft  összegben szükséges megállapítani.  A gyepmesteri  tevékenységet  190.000 Ft  +
ÁFA/hónap  díjban  kellene  megszavazni,  az  ATEV-nál  történı  ártalmatlanítási   költség
megfizetésének vállalásával  együtt.  Nem változik a lakosság hulladékgyőjtésénél az évi kétszeri
lomtalanítás,  lesz veszélyes  hulladékgyőjtési  akció  is.  A Tappe,  mint  eddig,  egy héten egyszer
szállítja a hulladékot, elviszi a barna zsákos hulladékot és a szelektív hulladékgyőjtésre adott zöld
zsákba kitett  hulladékot  is.  Továbbra  is  mőködni  fognak  a szelektív  hulladékgyőjtési  szigetek,
aminek  egyre  nagyobb  szerepet  kellene  kapnia.  A  képviselı-testület  a  Környezetvédelmi
programjának elfogadásával célul tőzte ki a szelektív hulladékgyőjtés kiterjesztését, idıvel kötelezı
jelleggel,  mert jelenleg a lakosságnak csak ajánlott. Kihelyezésre került a Tappe Kft.  részérıl  a
mezıberényi bezárt hulladéklerakó telepre egy 30 m3-es konténer, amelybe a lakosság kiviheti a
hulladékot, 700 Ft/m3 + ÁFA az átvételi díj. Az állati hullák átvétele 80 Ft-ban volt meghatározva
kilogrammonként,  ez  az  összeg  2008-ra  40  Ft/kg  összegben  van  javasolva.  Természetesen  a
vállalkozásból eredı állati hullákért fizetni kell, a nagy telepeknél kötelesek külön szerzıdést is
kötni a szolgáltatóval.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  megkérte  Gyurkó  Csaba  ügyvezetıt,  tájékoztassa  a
közvéleményt, milyen elképzelései vannak a mezıberényi szemétteleppel.

Gyurkó Csaba a Tappe Kft. ügyvezetı igazgatója elmondta, hogy azt a szelektív hulladékválogató
berendezést, ami eddig Békéscsabán üzemelt, a napokban leszerelik, és számításai szerint február,
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márciusban  átszállításra  kerül  a  mezıberényi  telepre.  Az  ipari  tevékenységet  itt  szándékozzák
végezni, csak az iroda marad Békéscsabán.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  polgármester  a  rendelet  megalkotását,  és  a  határozatok
megszavazását kérte az aljegyzı által elmondottak szerint.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
37/2007.(XII.18.) MÖK sz. rendelete a 

a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl 
szóló rendelet módosításáról.

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./

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

527/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az 505/2007./XI.26./sz. határozatát annyiban
módosítja, hogy a lakossági kommunális hulladékszállítási díjaként megállapított 10.400 Ft-nak az
ÁFA miatti pontos összege 10.404 Ft (8.670,-Ft + ÁFA/lakás/év).

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

528/2007./XII.17.6sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  2008.  évi  gyepmesteri  tevékenység
végzésére  a  Tappe  Szállítási  és  Feldolgozó  Kft.  ajánlatát  elfogadja,  vállalja  a   190.000  Ft  +
ÁFA/hónap  díj  megfizetését,  valamint  az  önkormányzat  vállalja  az  ATEV-nál  történı
ártalmatlanítási  költség megfizetését.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

b./  Helyi  adórendeletek  módosítása: -  Helyi  iparőzési  adó;  -  Gépjármőadó;  -  Magánszemélyek
kommunális adója;  - Vállalkozók kommunális adója; - Idegenforgalmi adó; - Építményadó;  -
Telekadó

Cservenák Pál  Miklós polgármester a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság javaslata alapján azokat a
rendelet  módosításokat,  amelyeket  jogszabály  változás  miatt  kellett  változtatni,  elfogadásra
ajánlotta. 

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
38/2007.(XII.18.)MÖK sz. rendelete

a  helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
39/2007.( XII.18.)MÖK sz. rendelete

a  vállalkozók kommunális  adójáról szóló rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
40/2007.( XII.18.)MÖK sz. rendelete

az  építményadóról szóló rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
41/2007.( XII.18.)MÖK sz. rendelete

a  telek  adóról szóló rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./

T.Wagner  Márton képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság tagja közölte,  a magánszemélyek
kommunális adója mértékének megállapításánál szavazategyenlıség volt a bizottságnál, így döntés
nem született, a képviselı-testület tisztje az adó mértékének meghatározása.

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  ismertette,
bizottsága az elıterjesztés szerinti 2. sz. változatot támogatta (13 eFt).

Harmati László alpolgármester kifejtette, mivel a szemétszállítási díj az ismert okok miatt 44%-al
nıtt,  annak  érdekében,  hogy  az  egyéb  kommunális  feladatoknak  is  legyen  fedezete,  a  40%-os
adómérték emelést tartaná indokoltnak (14 eFt).

Valentinyi Károly alpolgármester is támogatta a 14 eFt megállapítását. Évek óta a kommunális adó
tartalmazza a szemétszállítási díjat is, és azt tudni kell, amennyiben a vállalkozó kötne direktben a



16

lakossággal  szerzıdést,  jóval  drágább  lenne a  díjtétel,  sokan  meg  sem kötnék,  és  nem utolsó
szempont, hogy a város szemetes lenne. A képviselık igenis minden oldalról mérlegelik azokat a
lehetıségeket,  hogy a település  és  a  lakosság szempontjából  mi  az  az  optimális  helyzet,  mely
alapján a településnek a jelenlegi arculata, tisztasága, a közterületek rendben tartása megırizhetı.
Nem kívánnak -ismerve a nehéz gazdasági helyzetet-  senkire olyan irreális terhet róni, hogy ne
tudja  megfizetni  ezt  a  kommunális  adó díjat.  Azt  azonban  látni  kell,  hogy pl.  az  energiaár  is
változni, növekedni fog.

Fekete József képviselı elmondta, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén személy
szerint a 3. sz. változatot támogatta. A 14 eFt azt is jelenti, hogy az eddig fizetett adó mértéke itt
ırizné meg a reálértékét.

Szekeres Józsefné képviselı fontosnak tartotta kihangsúlyozni a lakosság felé, hogy a 14 eFt -ból
10.404 Ft a szemétszállítás díja, és 3.596 Ft csak az az összeg,  amit az önkormányzat kommunális
adóként szed be.

Cservenák Pál Miklós polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával, 13 e
Ft adómértékkel bocsátotta szavazásra a rendeletet.

A képviselık, 5 igen szavazat (Babinszki Szilárd, Kovács Lászlóné, Hoffmann Dániel, Szekeres
Józsefné, T.Wagner Márton) és 12 ellenszavazat mellett (Cservenák Pál Miklós, Valentinyi Károly,
Harmati László,  Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor,  Fekete József, Halász Ferenc,
Lestyán Ádám, Litvai György, Onody Gyuláné,  Wagner Márton)  a feltett javaslatot  nem fogadták
el.

Cservenák Pál Miklós polgármester 14 e Ft adómértékkel bocsátotta szavazásra a rendeletet.

A  képviselı-testület  12  igen  szavazattal,  5  ellenszavazat  (Babinszki  Szilárd,  Kovács  Lászlóné,
Hoffmann Dániel, Szekeres Józsefné, T.Wagner Márton) mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
42/2007.(XII.18.)MÖK sz. rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./

/Balta Ádámné képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 18 fı./

6./ napirend

Tárgy: Bejelentések
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6/1.    A  2007.  évi  intézményi  gyermek  élelmezés,  intézményi  elszámolásai  alapján  elıirányzat  
rendezések

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodájának  vezetıje  ismertette  az  írásos
elıterjesztést. A határozati javaslatokat a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

529/2007./XII.17.6sz. határozat:
A  Képviselı-testület  a  2007.  évi  gyermekélelmezési  intézményi  többletkiadások  fedezetére  (a
tervezett,  biztosított  elıirányzatot  meghaladó  kiadás  teljesítéséhez:  a  három és  többgyermekes
családok,  illetve  kollégiumban  elhelyezettek  nyersanyagnorma  kiegészítésére  a  rezsiköltségek,
illetve   a kedvezmények  és rezsire  jutó  Áfára  vonatkozóan)  109 eFt-ot  biztosít  dologi  kiadási
elıirányzatként a 2007. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az alábbiak szerint:
Petıfi Sándor Gimnázium 109 eFt
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

530/2007./XII.17.6sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évi gyermekélelmezés intézményi
elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált elıirányzatok különbözetét:
2761 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított elıirányzat mértékét nem érte el a tényleges
kiadás teljesítés),
A Dologi kiadási elıirányzatok csökkentésével egyidejőleg, a 2007. évi költségvetés 
Általános tartalékának állománya növelésre kerül:
az alábbi megbontás szerint:
Összevont Óvodák
   Dologi kiadási elıirányzat csökkentése   -381 eFt-tal
Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
   Dologi kiadási elıirányzat csökkentése -2380 eFt-tal
7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatának megemelése 2761 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/2. Átcsoportosítások,fedezetbiztosítások (13 db)

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodájának  vezetıje  ismertette  az  írásos
elıterjesztéseket, határozati javaslatokat. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a határozatok
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meghozatalát.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

531/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:

- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei,
   bevételi elıirányzatán belül:
   - Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra elıirányzatát
     /Fejlesztési célú hozzájárulás a Mb. Vésztıi utca és Luther tér
     útburkolat felújításához/                                                                          megemeli 1.200 eFt-tal

és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
   - a Felújítási kiadások: - Városi utak, járdák felújítása
     ( Vésztıi utca és Luther tér útburkolat felújítása) elıirányzatát                               1.200 eFt-
tal

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

532/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
A) - - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül:
- Támogatásértékő bevételek fejlesztési célra
- A Városháza épületében mőködı Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítása:
Polgármesteri Hivatal utcafronton található nyílászáróinak cseréje,
a 2006. évben megítélt TEKI pályázati támogatásának
megfelelı összeg „beállítása” elıirányzatát                                             csökkenti „-”    4.775 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei:
Egyéb Központi tám., 2007. évi Céljellegő Decent. támogatási elıirányzatát                 4.775 e Ft-tal
TEKI támogatás: Városháza épületében mőködı
Polgármesteri Hivatal utcafronton található nyílászáróinak cseréje
/2006. évi megállapítás 2006. évi ütem: +4775 e Ft/
B) - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül:
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás bevételi elıirányzatát                csökkenti „-”         71 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei:
   Normatív kötött felhasználású állami tám. -
   Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás bevételi elıirányzatát                             „-”         22 e Ft-tal
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- Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei,
   Átengedett SZJA normatív módon elosztott része
   Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás bevételi elıirányzatát                            „-”          49 e Ft-tal
C) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
  - Pénzeszközök átadása mőködési célra
  Kisebbségi Önkormányzatok részére
  Városi rendezvény tám. ei. bizt. kiadási elıirányzatát                            csökkenti „-”        14 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
  - Támogatásértékő kiadás mőködési célra
  Kisebbségi Önkormányzatok részére
  Városi rendezvény tám. ei. bizt. kiadási elıirányzatát                                                         14 e Ft-tal
D) - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül,
  Végleges pénzeszközátadások mőködési célra kiadási elıirányzatát     csökkenti „-”        15 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
  Dologi kiadások kiadási elıirányzatát                                                                                 15 e Ft-tal
E) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül,
  Támogatásértékő kiadás Fejlesztési célra kiadási elıirányzatát             csökkenti „-”   4.612 e Ft-tal
  /Otthonteremtési tám./
és ezzel egyidejőleg megemeli
  Végleges pénzeszközátadás Fejlesztési célra
  Otthonteremtési támogatás
  (Fejlesztési célú pénzeszközátadás lakosságnak) kiadási elıirányzatát                          4.612 e Ft-tal
F) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül,
  - Végleges pénzeszközátadások mőködési célra
  Sporttámogatás kiadási kiadási elıirányzatán belül
  - A sportalap tartalék kiadási elıirányzatát                                             csökkenti „-”      150 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Mezıberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. DSE részére a támogatási elıirányzatot                50 e Ft-tal
- Petıfi Sándor Gimnázium DSE részére a támogatási elıirányzatot                                    30 e Ft-tal
- Mb. Sportcsarnok SE részére a támogatási elıirányzatot                                                    70 e Ft-tal
  /nıi kosárlabda és kézilabda szakoszt. részére/
G) Vizitdíj visszafizetésének támogatása: 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadás:
Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Társ. Szoc.
elıirányzatát                                                                                               csökkenti  „-”        1 e Ft-tal
Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Egyéb
kiadási elıirányzatát                                                                                  megemeli  „+”        1e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

533/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
     - Felhalmozási kiadások - Szakmai és Informatikai fejl. feladatok
     (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)
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     kiadási elıirányzatát                                                                            csökkenti „-”   3.108 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül,
      802 144 Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf. dologi kiadási elıirányzatát              1.965 e Ft-tal
      801 214 Nappali általános mőveltséget megalapozó dologi kiadási elıirányzatát     1.143 e Ft-tal
      (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

534/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
- Felhalmozási kiadások:
    - Mezıberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása érdekében pályázati lehetıségek
     felkutatása, sikeres pályázat esetén, pályázati saját forrásként biztosítása
     kiadási elıirányzatát                                                                            csökkenti „-”   2.313 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
  - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát                          2.313 e Ft-
tal
- Felhalmozási kiadások:
    - Wenckheim-Fejérvári Kastély Hagyományırzı és Mővészeti Központ,
    Magyar Pályázatkészítı Iroda – Tanácsadási szolg. fedezetére
    480 e Ft biztosítása kiadási elıirányzatát                                              megemeli           480 e Ft-tal
    - Akadálymentesítési pályázatok készítésével kapcs.
    felmerülı egyéb kiadások /Térképmásolatok/
    fedezetére 14 e Ft biztosítása kiadási elıirányzatát                               megemeli             14 e Ft-tal
    - a Holcim Hungaria Otthon Alapítvány bérlakás növelés pályázathoz
    kapcs. saját forrás kiegészítése: 
       - A pályázott és ténylegesen biztosított támogatás különbözete:                  99 e Ft
       17699-17600
       - Mőszaki ellenırzési feladat fedezetére Br. 720 e Ft fedezet biztosítása: 720 e Ft
    kiadási elıirányzatát                                                                              megemeli           819 e Ft-tal
- Felújítási kiadások:
    - A Városháza tetıszerkezetének javítási munkái fedezetére
    (Bádogozás, tetıcserép átrakása) kiegészítı fedezet bizt.: +1 e Ft
    kiadási elıirányzatát                                                                              megemeli               1 e Ft-tal
    - Irattár kialakítás, berendezés, iratselejtezés
    felújítási kiadási elıirányzatát                                                               csökkenti „-”   2.117 e Ft-
tal
    /Iratselejtezés + irattári dobozok vás./
és ezzel egyidejőleg megemeli
    - a 7-4.cím: PH igazgatási kiadások Dologi kiadási elıirányzatát                                2.117 e Ft-tal
    /Irattár selejtezési munkálatok + irattári dobozok vás. fedezetére/
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    - A Mőemléki és Szakmai Kollégium által kiírt – Mőemléki
    és régészeti célok megvalósításának igénybevételére pályázathoz
    saját forrás kiegészítése: - Wenckheim-Fejérváry Kastély felújítása
    A kivitelezési munkálatok tényleges teljesítési vállalási összege,
    az e célra tervezetten rendelkezésre álló összeget 2000 E Ft-tal
    meghaladta saját forrás fedezetkiegészítéseként 2000 E Ft biztosítása
    kiadási elıirányzatát                                                                              megemeli        2.000 e Ft-tal
    - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát  csökkenti „-”  3.314 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

535/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, Intézményi mőködési bevételek
    elıirányzatán belül: 
    - Intézményi mőködési bevételek AHT-n belüli Intézményi
    vegyes közüzemi díj továbbszámlázás bevételi elıirányzatát               megemeli           300 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
   749 914-1 Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás
   - AHT-n belül, Intézmények  részére vegyes közüzemi díj továbbszámlázása
   Dologi kiadási elıirányzatát                                                                                              300 e Ft-tal
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, Intézményi mőködési bevételek
    elıirányzatán belül:
    Hirdetés, egyéb bevételek - Családi iroda bevételi elıirányzatát          megemeli             70 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-4. cím: PH igazgatási kiadásai kiadási elıirányzatán belül
   751 153 szakf. Dologi kiadási elıirányzatát                                                                       70 e Ft-tal
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát    csökkenti „-”     906 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül
   701 015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadási elıirányzatát      450 e Ft-tal
   749914 szakf Máshova nem sorolt gazd. tev. + segítı szolg.
   AHT-n kívül Telefon továbbszámlázás Mezııri ırszolgálat + egyéb
   továbbszámlázás kiadási elıirányzatát                                                                              430 e Ft-tal
- Végleges Pénzeszközátadások Fejlesztési célra
   Tarhos Közhasznú Egy. részére Információs táblák
   kihelyezéséhez kiadási elıirányzatát                                                                                  26 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

536/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
    Támogatásértékő fejlesztési célú bevételek /Otthonteremtési támogatás/
    elıirányzatát                                                                                            megemeli      1.628 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
    Végleges Pénzeszközátadás fejlesztési célra
    Otthonteremtési támogatás Fejlesztési célú pénzeszközátadás lakosságnak
    kiadási elıirányzatát                                                                                                     1.628 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

537/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
A) Központosított elıirányzat
    Lakossági közmőfejlesztési támogatása bevételi elıirányzatát             megemeli               3 e Ft-tal
B) Központosított elıirányzat
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása bevételi elıirányzatát                megemeli               5 e Ft-tal
    (5400Ft~5eFt)
és ezzel egyidejőleg megemeli
A) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
    Végleges Pénzeszközátadások /Társ szoc. pol. jutt./
    Lakossági közmőfejlesztési tám. kiadási elıirányzatát                                                        3 e Ft-tal
B) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
    Végleges Pénzeszközátadások mőködési célra
    Végleges Pénzeszközátadások 
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása kiadási elıirányzatát                                                5 e Ft-tal
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
   Önkormányzatok költségvetési támogatása
   Normatív módon elosztott kötött felh. Közp. tám. elıirányzatán belül:
   - Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék elıirányzatát                                  megemeli           244 e Ft-tal
   - Rendszeres szociális segély elıirányzatát                                            megemeli        2.103 e Ft-tal
   - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát                             megemeli        1.156 e Ft-tal
   - Normatív lakásfenntartási támogatás elıirányzatát                             megemeli           871 e Ft-tal
   - Közcélú foglalkoztatás elıirányzatát                                                   megemeli           212 e Ft-tal
- Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
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   SZJA Normatív módon elosztott része elıirányzatát                             megemeli        9.969 e Ft-tal
   ebbıl:
   - Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék elıirányzata        531 e Ft
   - Rendszeres szociális segély elıirányzata               4.573 e Ft
   - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás elıirányzata 2.512 e Ft
   - Normatív lakásfenntartási támogatás elıirányzata 1.892 e Ft
   - Közcélú foglalkoztatás elıirányzata                          461 e Ft
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra /Társ szoc. pol. jutt./ elıirányzatát
    - Ápolási díj elıirányzatát                                                                                                461 e Ft-tal
    - Rendszeres szociális segély elıirányzatát                                                                  6.676 e Ft-tal
    - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát                                                    3.668 e Ft-tal
    - Normatív lakásfenntartási támogatás elıirányzatát                                                    2.763 e Ft-tal
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
  751 845-7 Város és Községgazdálkodás szakf. Közcélú foglalkoztatás                            673 e Ft-tal
  ebbıl:
     Személyi juttatások elıirányzatát               502 e Ft-tal
     Munkaadókat terh.jár elıirányzatát            161 e Ft-tal
     Dologi  kiadások elıirányzatát                     10 e Ft-tal
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
     Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                                 314 e Ft-tal
     /Ápolási díj/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

538/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete,  a  Kisebbségi  Önkormányzatok
átcsoportosítási  határozatainak  megfelelıen,  az  alábbi  elıirányzat  átcsoportosításokat  tudomásul
veszi:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:

- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:
       - Személyi juttatások elıirányzatát                                                         csökkenti „-”   30 e Ft-tal

  - Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                      csökkenti „-”   12 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
       - a Dologi kiadások elıirányzatát                                                           megemeli          42 eFt-tal

- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül:
    Véglegesen átvett pénzeszköz mőködési célra
                                           bevételi elıirányzatát                                          megemeli        130 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli

- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:
       - a Dologi kiadások elıirányzatát                                                                                   130 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

539/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra
  az Országos Széchenyi Könyvtártól Kulturális szakemberek
  képzésének támogatása /2007. évi felhasználás 2007. évben/
  bevételi elıirányzatát                                                                                   megemeli          72 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5-1. cím: Orlai Petrics Soma Győjtemény
  Személyi juttatási kiadási elıirányzatát                                                                                16 eFt-tal
  /Kulturális szakemberek képzésének támogatása/
- 5-2. cím: Városi Könyvtár
  Személyi juttatási kiadási elıirányzatát                                                                                56 eFt-tal
  /Kulturális szakemberek képzésének támogatása/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

540/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül,
   - Ápolási díj /SzT. 41§ (1) bek. helyi megállapítás elıirányzatát             csökkenti „-”1.124 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
    Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra /Társ szoc. pol. jutt./ elıirányzatát
    - Ápolási díj elıirányzatát                                                                                                  40 e Ft-tal
    - Rendszeres szociális segély elıirányzatát                                                                     742 e Ft-tal
    - Normatív lakásfenntartási támogatás elıirányzatát                                                       307 e Ft-tal
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
    - Munkaadókat terh.jár. elıirányzatát                                                                                35 e Ft-tal
      /Ápolási díj/ 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

541/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
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rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása, Központosított elıirányzat
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Helyi önkormányzati fenntartási költségvetési szervek által
foglalkoztatottak részére folyósított 13. havi illetmény finanszírozása
bevételi elıirányzatát                                                                                 megemeli      31.450 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül

- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                               1.080 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                               345 e Ft-tal

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                               2.732 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                               875 e Ft-tal

2/B. cím: Mezıberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                               7.512 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                            2.404 e Ft-tal

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                               4.943 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                            1.582 e Ft-tal

5-1. cím: Orlay Petrics Soma Győjtemény kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                  124 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                                 40 e Ft-tal

5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                  356 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                               114 e Ft-tal

5-3. cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                  525 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                               167 e Ft-tal

6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                               3.788 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                            1.212 e Ft-tal

7-4a. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási elıirányzatán belül
 - Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                2.602 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                                 833 e Ft-tal
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb mőködési kiadási elıirányzatán belül

(Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás)
- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                 164 e Ft-tal 
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát                                                                                52 e Ft-tal

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

542/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
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Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási elıirányzatát                                                   csökkenti „-”348 eFt-tal
ezen belül:
                 Személyi juttatás:                                    -264 eFt
                 Munkaadókat terhelı járulék:                   -84 eFt
ezzel egyidejőleg megemeli
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát                                                               348 eFt-tal
Dologi kiadások 348 eFt
Az  Összevont  Óvodák  Kálvin  úti  Tagóvoda  részére,  játékvásárlásra  és  egyéb  karbantartási,
korszerősítési kiadásokra.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

543/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:

- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül:
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások –
   Kötelezı céltartalék kiadási elıirányzatát                                     csökkenti „-”       3.940 e Ft-tal

és ezzel egyidejőleg
    - 5-3. cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kiadási elıirányzatán belül
       a Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                  megemeli             3.940 eFt-tal
      AVOP-LEADER + program keretében nyert pályázati támogatás
      Berényi Napok a Térség jegyében/
      2007. évben nem került folyósításra, a kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás
      A támogatás folyósításakor a támogatás az önkormányzatot illeti meg
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/3. Intézményi átcsoportosítási javaslatok (4db)

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetı ismertette a napirendi pontot és
határozati javaslatokat.

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által elfogadásra támogatott
határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

544/2007./XII.17./sz. határozat:
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium
     bevételi elıirányzatán belül,
     - Támogatás értékő bevételek Mőködési célra elıirányzatát                    megemeli       201 eFt-tal
        - Békés Megyei Munkaügyi Hivataltól
        Közhasznú munkaerı fogl. tám.:                         190 e Ft
        - Önkormányzattól tanulók tankönyvtámogatása: 11 e Ft
    - Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra elıirányzatát               megemeli       132 eFt-tal
        - HBLF-ROMASTER Program keretében tanuló
        továbbtanulásának támogatására: 132 e Ft
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                                               144 eFt-tal
     - a Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                                               46 eFt-tal
     - Ellátottak juttatása elıirányzatát                                                                                    143 eFt-tal
- 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium
     bevételi elıirányzatán belül,
     - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli    2.100 eFt-tal
       - Szabad kapacitás értékesítésbıl
         - étkezési bevétel:    900 eFt
         - szállás bevétel:   1.200 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                             900 eFt-tal
     - a Felújítási kiadások elıirányzatát                                                                              1.200 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Szilágyi Tibor a Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

545/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 2/A.cím: Összevont Óvodák
     bevételi elıirányzatán belül,
     - Támogatás értékő bevételek Mőködési célra elıirányzatát                    megemeli       457 eFt-tal
     - Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra elıirányzatát             megemeli       225 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 2/A.cím: Összevont Óvodák
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                        megemeli        375 eFt-tal
     - a Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                       megemeli        62 eFt-tal
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     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                       megemeli      245 eFt-tal
- 2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
     bevételi elıirányzatán belül,
     - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli    1.600 eFt-tal
     - Támogatás értékő bevételek Mőködési célra elıirányzatát                    megemeli       170 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                         megemeli       128 eFt-tal
     - a Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                       megemeli        42 eFt-tal
     - a Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                    megemeli    1.600 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója
              Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

546/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 5-3.cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ
     bevételi elıirányzatán belül,
     - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli    1.150 eFt-tal
     /Bérleti díj bevétel, Kamat, ÁFA visszatérítés/
     - Támogatás értékő bevételek Mőködési célra elıirányzatát                    megemeli       300 eFt-tal
     /NKA pályázat/
és ezzel egyidejőleg
- 5-3.cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                      megemeli    1.450 eFt-tal
- 5-3.cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                      csökkenti  „-”300 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                      megemeli       300 eFt-tal
- 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Győjtemény bevételi elıirányzatán belül,
     - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli       158 eFt-tal
     /ÁFA visszatérülés/
és ezzel egyidejőleg
- 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Győjtemény
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                         megemeli       100 eFt-tal
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                      megemeli         58 eFt-tal
- 5-2.cím: Városi Könyvtár
     bevételi elıirányzatán belül,
     - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli       629 eFt-tal
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     /Továbbszáml., szolgáltatás, ÁFA visszatérülés/
     - Támogatás értékő bevételek Mőködési célra elıirányzatát                    megemeli       578 eFt-tal
     /NKA pályázat, közhasznú támogatás/
     - Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra elıirányzatát             megemeli        160 eFt-tal
     Támogatás eszközbeszerzésre
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5-2.cím: Városi Könyvtár
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                      megemeli    1.367 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Szőcsné Sziklai Éva a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ igazgatója
               Pallagi Mária a Városi Könyvtár igazgatója
               Csete Gyula az Orlai Petrics Soma Győjtemény igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

547/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
     bevételi elıirányzatán belül,
     - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli    1.536 eFt-tal
       - Egyéb sajátos bevétel:    310 eFt
       - Intézményi ellátási díj:
         - Házi segítségnyújtás     108 eFt
         - Nappali ellátás           1.118 eFt
     - Támogatás értékő bevételek Mőködési célra elıirányzatát                    megemeli    1.718 eFt-tal
       - közhasznú foglalkoztatás tám.:                271 eFt
       - HEFOP pályázat /Fejezeti kezeléső ei./ 1447 eFt
     - Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra elıirányzatát             megemeli       479 eFt-tal
       /AHT-n kívülrıl/
és ezzel egyidejőleg
- 6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
     kiadási elıirányzatán belül,
     - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                         megemeli       271 eFt-tal
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                       megemeli   2.673 eFt-tal
     - a Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                    megemeli       789 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/4.  Folyószámla  hitel  felvételéhez,  rendelkezésre  tartásához  jóváhagyás  és  kötelezettség
vállalás a hitel és kamatainak visszafizetésére
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Hidasi Zoltán a Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi  Iroda vezetıje felolvasta a határozati javaslatot,
melynek megszavazásával a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság egyetértett.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

548/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, és jóváhagyja, hogy a K&H
Bank Nyrt., a Városi Önkormányzat részére, 50 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet rendelkezésre
bocsájtson 2008. január 15-tıl.
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete,  amennyiben  a  rendelkezésre  tartott
hitelkereten  belül  folyószámla  hitel  felvételével  él,  kötelezettséget  vállal  a  hitel  és  kamatainak
visszafizetésére, a hitel fedezete Mezıberény Város mindenkori éves költségvetése.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

6/5. 459/2007.X.29. MÖK. sz. határozatban biztosított fedezet kiegészítése / II.  ker. Evangélikus
Egyház épülete elıtt csapadékvíz elvezetése és járda helyreállítása

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  csapadékvíz  elvezetésre  és  járda
helyreállításra biztosított költséget további 180.000 Ft-tal szükséges növelni, mivel egy 20 m-es
szakaszon, a volt magtárépület elıtt  is kiépítésre került csapadékvíz elvezetı árok. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság határozati  javaslatát kérte megszavazni.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

549/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a II. ker. Evangélikus Egyház épülete elıtti
csapadékvíz elvezetése és járda helyreállítására (1.383.817,- Ft) biztosított fedezetet 180.000,- Ft-tal
kiegészíti.
   - Felhalmozási kiadások között szereplı Mezıberény Város belterületi vízrendezése
      megvalósítása érdekében pályázati lehetıségek felkutatására
      biztosított kiadási elıirányzatának terhére                                              
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:   intézkedésre azonnal 

6/6. DAOP-2007. 31 1/B. Pályázat pályázati saját forrásának módosítása

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a beadott útpályázatnál a  470/2007./XI.12./sz.
határozatában a testület  7.661.493,- Ft önerıt biztosított, elszámolás alapján ennek módosult az
összege, kevesebb önerı biztosítása szükséges. Kérte a határozati javaslat megszavazását.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

550/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a DARFT által meghirdetett
Önkormányzati  és  állami  tulajdonú  belterületi,  valamint  önkormányzati  külterületi  közutak
fejlesztésére  vonatkozó  DAOP-2007-3.1.1/B.  pályázati  felhívására  benyújtott   „Belterületi
városrész  összefüggı  úthálózatának  felújítása,  korszerősítése”  címő  pályázatban  versenyeztetett
beruházáshoz  a  szükséges  önerıt   6.686.829,-  Ft-ot  a  beruházás  megvalósításához  2008.  évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

6/7. DAOP A városi örökség megırzése és korszerősítése címő pályázatban részvétel

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint, az önkormányzatnak részt kellene vennie a
pályázaton, ahol 45 millió Ft a támogatás és 5 millió Ft (10%) az önrész. Ennek kidolgozása fog
megtörténni, amennyiben a testület magával a pályáztatás tényével egyetért. A pályázatok beadása
március 28-ig lehetséges. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta a bejelentést, és a bizottság
által hozott javaslat megszavazását kérte.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

551/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati Képviselı-testülete  egyetért  azzal,  hogy  pályázat  kerüljön
benyújtásra  a  DAOP-2007-5  1.2/B  városközpont  rehabilitációra  kiírt  programra.  Felkéri  a
Polgármesteri  Hivatalt  árajánlatok beszerzésére,  és ennek ismeretében a tényleges  pályázati  cél
meghatározására a 2008. január havi testületi ülésen kerül sor.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Rauné Kovács Magdolna aljegyzı

Határidı: 2008. januári testületi ülés

6/8.    Mezıberényi  honvédek  és  nemzetırök  1848-1849  (munkacímet  viselı)  könyv  
megjelentetésével kapcsolatos támogatási igény

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a Körösi Mihály
által írt levelet. Szeretne az 1848-49-es eseményeknek méltó emléket  (könyv, emlékhely) állítani.
Ezzel  kapcsolatosan  kért  segítséget  a  képviselıtestülettıl.  Együttesen  tárgyalta  bizottsága  a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottsággal a kérelmet, egyöntető  véleményük, hogy támogatásra méltó a
törekvés.  Addig,  amíg  konkrétumok,  pontosabb  adatok meg  nem  születnek,  anyagi  támogatás
összegérıl  ne történjen szavazás. A bizottságok által megfogalmazott határozati javaslatot kérte
elfogadni.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

552/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete szakmailag támogatásra méltónak ítéli meg
Körösi  Mihály:  „Mezıberényi  honvédek  és  nemzetırök  1848-1849”  könyve  megjelenését  és  a
2008.  február  havi  Képviselı-testületi  ülésén  az  egyéb  forrásokból  meg  nem  térülı  összeg
támogatásként  való  biztosítására  visszatér,  az  aktuális  adatokat  tartalmazó kérelem  benyújtását
követıen.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint, 2008. februári testületi ülés 

6/9. Az Európai Bizottság Fiatalok lendületben címő programjához csatlakozás

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  írásos
megkeresést. A  nemzetközi ifjúsági csereakcióban, amely 2008. július 17-24-e közötti idıszakban
kerülne megrendezésre Finnországban, 10 fı vehet részt a megyébıl.  Arra kérték a mezıberényi
képviselıtestületet, hogy egy fiatalt válasszon ki, aki részt vehetne a rendezvényen. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottsággal együtt megfogalmazott határozati javaslatot kérnék támogatni..

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

553/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselı-testülete  felkéri Szilágyi  Tibort,  a Petıfi  Sándor
Gimnázium igazgatóját, hogy az Európai Bizottság  „Fiatalok lendületben” elnevezéső programban
való  részvételre  egy  fı   mezıberényi  lakos-  középiskolás-  delegálásáról  gondoskodjon,   és  a
kiutazáshoz a PSG  anyagi lehetıségei függvényében  nyújtson támogatást.
Felelıs: Szilágyi Tibor a Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: értesítésre azonnal

6/10. Siklósi István közoktatási szakértı levele (504/2007.XI.26. MÖK. sz. hat.)

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  a  közoktatási
szakértı részletesebb adatokkal alátámasztott levelét. Elızı megkeresésénél a szándék az volt, hogy
alapítványi iskolaként szeretné mőködtetni a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolát.
A  bizottságoknak  az  volt  a  véleménye,  hogy  a  válaszlevél  igazándiból  konkrétumokat  nem
tartalmaz. Siklósi István 15-20 évre szóló oktatási koncepciót kérne a testülettıl. A bizottság az
oktatási  koncepciót,  illetve  intézkedési  tervét  kidolgozta  2010-ig,  abban  nincs  olyan,  hogy
változtatni  szeretne  a  város  az  alapfokú  oktatási  rendszerén.  Az  a  javaslat  született  a  közös
bizottsági ülésen, hogy nem kívánja a testület a saját maga által alapított és fenntartott intézménye
mőködésén változtatni, nem kíván alapítványi formában iskolát mőködtetni.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

554/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete,   Siklósi  István  közoktatási  szakértı

ajánlatára az alábbi döntést hozta: az  önkormányzat kötelezı  feladatát- az alapfokú oktatás és
nevelés ellátását  a jövıben is   saját maga által  alapított  és fenntartott  intézményekkel  kívánja
biztosítani, és nem áll szándékában alapítványi mőködtetésbe ezen feladatokat átadni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

6/11. İszi lomtalanítás idıpontjára javaslattétel (szóbeli)

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, a közös bizottsági ülésen vetıdött fel, hogy az ıszi
lomtalanítás ne abban az idıpontban kerüljön megtartásra, amikor már nem tudják elszállítani a
leveleket. A bizottsági határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

555/2007./XII.17./sz. határozat:
Mezıberényi Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a TAPPE Kft-t, hogy 2008. évtıl az
ıszi lomtalanítás idıpontját november hónap elejére   hirdesse meg, és végezze  el.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

6/12. Szőcsné Sziklai Éva közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  levelet  -írójának  kérésére-  felolvasta,  a  jogviszony
megszőnésének további dolgairól zárt ülésen tárgyal a testület.

6/13. Egyéb bejelentés    - Dr. Hantos Katalin jegyzı elköszönése

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  hogy  a  mai  napra  kitőzött  nyílt  ülési  napirendek
megtárgyalásra kerültek, legközelebbi ülés idıpontja január 28. Napirendje: 1./ Mezıberény Város
Önkormányzata  2008.  évi  költségvetésének  elıterjesztése,  elıadója  Cservenák  Pál  Miklós
polgármester; 2./ Mezıberény város munkaügyi helyzete, elıadója Harmati László alpolgármester,
Rauné  Kovács  Magdolna  aljegyzı;   3./  Jegyzıi  pályázatok  értékelése,  jegyzı  megválasztása,
elıadója Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
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Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte,  Dr. Hantos Katalin jegyzı  kérte,  hogy a Kábel  TV
nyilvánossága elıtt szólhasson Mezıberény lakosságához.

Dr. Hantos Katalin jegyzı elmondta, hogy szokása ellenére leírta amit el akar mondani nyugdíjba
vonulása alkalmával, mert attól félt, ha ránéz itt a teremben a címerre, a képre, elsírja magát.
Az alábbiakban olvasta fel a testületnek és a lakosságnak  szánt sorokat:
„Légy fegyelmezett, és próbáld meg úgy leélni az életed, hogy soha  ne Te legyél a legfontosabb,
mert a másokért végzett szolgálat  adja  a mindennapok titokzatosság nélküli életének örömét !
Ezekkel a szavakkal indított útnak egykor -  kedvenc tanárom, a római jog professzora : Dr. Brósz
Róbert. 
Tisztelt Képviselı-testület! Kedves  Mezıberényi Gyerekek , Felnıttek, Kábel TV nézık!
Közel  35  évi  közszolgálat  után,  ma  utoljára   szólok Önökhöz  a  város-  ma  már  nyugdíjas
jegyzıjeként! Felettem is elszállt az idı, bár  fáradtnak és öregnek nem érzem még magam, de
eldöntöttem hogy felállok, átadom a helyem a nálamnál dinamikusabb, megújulni jobban tudó és
képes fiatal kollégának, aki  reményeim szerint sokkal jobban és nagyobb lelkesedéssel  szolgálja
majd  Mezıberény lakóit és remélem   szívügyének tekinti annak folytatását, amit  1990. óta  a
város képviselı-testületei  elindítottak.
Nem  búcsúzni  akarok  hanem  elköszönni  :  ettıl  a  háztól,  ami  otthonom  volt  ,és   szeretném
megköszönni a szülıvárosomban leélt és megélt éveket!
Soha nem akartam hivatalnok lenni, - amikor a mezıberényi Gimnáziumból elindultam a fıvárosba
– én is , mint minden fiatal , világmegváltó álmokat kergettem ! Családomtól megtanult értékek, -
hőség, szeretet, a másik ember tisztelete, a becsület mindenek felettisége késztetett arra, hogy az
igazság  és  jog  összefüggéseit  kutassam,  és  megtanuljam,  hogyan  lehet  bármely  korban  és
körülmények között megmaradni embernek! 
Bíró és jogot tanító tanár helyett a jogász szakmában igen megvetett  közigazgatást adta a sors-
kényszerpálya  volt,  majd  amikor  24  évesen  beledobtak  az  akkori  tanácsházán  a  mélyvízbe-
gyámügyi, szociális ügyintézıként- rájöttem, hogy mindaz amit az egyetemen tanultam csak egy
lehetıség, mert az élet egészen más,  fel kellett nıni  a szembe jövı  kihívásokhoz, amikor naponta
az élet  legnehezebb helyzeteivel   kellett   szembenézni,  nem volt  lehetıség másoktól  segítséget
kérni, dönteni kellett ! Megtanítottak  az idıs kollégák és  a segítségre szoruló emberek arra, hogy
egy kinyújtott kéz,  egy jó szó, a másik ember meghallgatása mindennél többet ér ! Megszerettem
ezt a munkát, késıbb hívatásommá vált, ahogy telt az idı  egyre fontosabb lett az itt élı emberek
sorsa, mindennapi életük könnyebbé, jobbá tétele, Mezıberény jövıje, fejlıdése.
Itt születtem , ismertek az emberek és többé- kevésbé én is ismertem İket! A berényi ember lelkébe
kellett látni és lelkét kellett megélni ahhoz, hogy minden áldott nap vállalni tudjam döntéseimet!
1993-ban,  -  amikor  hazajöttem -  nem tudtam  mit  vállalok!  Kisbéren  és  Bábolnán  idegenként
elfogadtak és befogadtak, itthon sokszorosát várták  el  tılem, és ma is kétségeim vannak, hogy
sikerült – e  megfelelnem és eleget tennem az elvárásoknak! Egy dologban azonban biztos vagyok,
hogy jegyzıként – nem a tisztség hatalmával  éltem, - hanem  minden erımmel és tudásommal
megpróbáltam szolgálni az itt  élı  embereket,  számomra  a legnagyobb örömöt az jelentette, ha
városom fejlıdik, épül  és szebbé élhetıbbé válik. Az elmúlt 14 év alatt a kudarcok és sikerek
mérlegét  megvonva elmondhatom csak  a   legszebb napokra  emlékezem,  azokra  az  ünnepekre,
amikor egy – egy közintézmény megújult, azokra a napokra, amikor az új lakásokba beköltözhettek
az elsı fecskék, de a legszebb élményem az a sok- sok csillogó szemő gyermekhez kötıdik, akik
hosszú idı után birtokba vették ebben az évben a környék legszebb játszóterét!
Torlódnak az emlékek- a jegyzı   és az ember felelıssége az ami nem kikapcsolható, éveken át
naponta   vállalni  egy  település  életének  szervezését,  irányítani  egy  hivatalt,  kiszolgálni  a
polgármestert  és  a  mindenkori  képviselı-testületet-  a  legnehezebb  és  legszebb  szolgálat!  Nem
mindig sikerült! Nem mindig volt bennem elég türelem és megértés, mégis most amikor felállok
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elmondhatom,  hogy  Békés  megye  legboldogabb  jegyzıje   voltam,  mert  ma  is  elmondhatom,
Mezıberény az  a  város  –  amely  képviselı-testületei  nem a nagypolitikai  érdekeket  tartották a
legfontosabbnak, hanem  mindig  ennek a városnak a  javát  és érdekeit szolgálták.
Jó volt Önökkel dolgozni, jók voltak a viták és a megegyezések, és büszke vagyok arra, hogy  1993
óta minden képviselıtestület  épített, és nem az volt a szándéka hogy lerombolja értékeinket!
Köszönöm a segítséget, a türelmet , megértést és azt a hitet, ami az elmúlt évek alatt erıt adott a
folytatásra.
Kívánom azt, hogy  soha ne változzon ennek a testületnek a szemlélete , soha ne az önös érdekeik
vezessék Önöket, hanem a felelısség az itt élıkért és az a szeretet , amit minden mezıberényi
ember megérdemel!
Kedves  mezıberényi emberek! Lehet, hogy nem hiszik el, de  nekem a családot Önök jelentették!
Köszönöm  megértı  türelmüket,  azt  hogy   úgy  fogadtak  el,  amilyennek  szüleim  felneveltek,
köszönöm a bíztatást, a kritikákat és mindazokat a jelzéseket, melyeket megfogadva megpróbáltam
úgy dolgozni és élni, hogy felemelt fejjel mehetek végig szülıfalum utcáin!
Kívánom mindenkinek,  akik  itt  élnek és akik   döntési  helyzetben vannak,  hogy legyen  erejük
egészségük,  akaratuk  ahhoz,  hogy   megóvják  értékeinket,  vigyázzanak  erre  a  városra,  mely
bizonyította-  hogy  beszélhetünk,  gondolkodhatunk  több  és  más  nyelven,  ırizhetjük  más
nemzetiségünk  kultúráját,  de  összetartozunk,  és  mindannyiunknak  Mezıberény  az  otthona,
lakóhelye.
Kívánok végül  mindenkinek áldott  és szeretetteljes  Karácsonyt,  nagyon  boldog új  esztendıt  és
engedjék meg, hogy Tolcsvay László Magyar miséje egy részletével köszönjek el:
Nem hiszem, hogy céltalanul születtünk e világra. de hiszem hogy az embernek van méltósága, 
Nem hiszem , hogy hazátlanul élhetünk a világba, de hiszem az otthon- a lelkek, a béke és szeretet
világa, mert
Ha én itt a földön hamis vagyok, elfordulnak tılem a csillagok, testvéreim vigyázzatok, ne hagyjon
el, soha csillagotok 
Ahogy a mindenségben ott lakik az egység, keressétek egymásban a békét, és szeretetben ırizzétek
fényét. 
Most és mindörökké”

Wagner Márton képviselı  nagy szeretettel,  a testület  nevében virágcsokorral  búcsúztatta el  Dr.
Hantos Katalin jegyzıt, akivel igen sok éven keresztül együtt dolgozhatott.

Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a januári testületi ülésen méltó
keretek között kívánja a képviselı-testület elbúcsúztatni a jegyzınıt. A jegyzınıt kérte, amikor úgy
érzi, hiányzik számára valami, jöjjön be a Városházára, gondolva arra, hogy a testület a jövıben is
számíthat a segítı tevékenységére. Eddig végzett munkájáért köszönet.
Mindenkinek boldog, békés karácsonyi ünnepeket, és új évet kívánt. Megköszönte az ülésen való
részvételt, figyelmet. A képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat.

kmf.

            Cservenák Pál Miklós                                                         Rauné Kovács Magdolna
                  polgármester                                                                              aljegyzı
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              Debreczeni Gábor                                                                 T.Wagner Márton
                   képviselı                                                                                 képviselı
                 jkv.hitelesítı                                                                            jkv.hitelesítı 


