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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. február 19-én megtartott
ülésérıl.

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

Jelen  vannak: Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,  Harmati  László  alpolgármester,  Babinszki
Szilárd,  Balta  Ádámné,  Barna  Márton,  Csávás  István, Debreczeni  Gábor,  Fekete
József, Halász Ferenc,  Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Lestyán Ádám, Litvai
György,  Onody Gyuláné,   Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton
képviselık.
 
/ Valentinyi Károly alpolgármester az 1. napirend tárgyalása közben érkezett meg az
ülésre./                     

Jelen volt  még az ülésen: Dr.  Hantos Katalin  jegyzı,  Varga Józsefné 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 17 fı jelen van.     

Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A  polgármester  javaslatára  a  képviselı-testület  17  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Lestyán Ádám és Wagner Márton  képviselıket. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak elfogadását  annyi  módosítással,  hogy a bejelentések keretében sürgıssége miatt   vegyes
átcsoportosításról is kellene döntést hozni a testületnek.

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

23/2007./II. 19./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  38/2006./I.27./sz.,  99/2006./II.24./sz.,

472/2006./XI.20./sz.,  498/2006./XI.20./sz.,  499/2006./XI.20./sz.,  566/2006./XII.18./sz.,
570/2006./XII.18./sz., 571/2006./XII.18./sz, 2/2007./I.8./sz., 3/2007./I.8./sz., 4/2007./I.8./sz.,
5/2007./I.8./sz.,  11/2007./I.22./sz.,  12/2007./I.22./sz.,  18/2007./I.22./sz.,  20/2007./I.22./sz.
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
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2/2. Elıterjesztés közösségi busz igénybevételének rendjérıl (310/2006./VII.17./ lejárt hat.)
 2/3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

3./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének elfogadása (rendelet alkotás)
     -  Városi  Közszolgáltató Intézmény Intézményi  mőködési bevételek /lakbérbevétel/  -Városi

Ligetben bérlakás építése /gondnoki lakás/-  elıirányzatának megemelése. (határozat)
-  Csávás István képviselı javaslatai

4./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról
5./ A közmővelıdési intézmények beszámolója

-  Petıfi Sándor Mővelıdési Központ
-  Városi Könyvtár
-  Orlai Petrics Soma Helytörténeti Győjtemény

6./ Óvodai Gondnokság és a Petıfi Sándor Gimnázium  vezetıi állás pályáztatása 
7./ Bejelentések
     7/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (15 db határozat)

7/2. Bérlakás állomány növelésére pályázat beadás
7/3. Társulási megállapodás jóváhagyása idısek nappali ellátására
7/4. Békési Kistérségi Társulás közoktatási koncepciója
7/5. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság céltámogatás biztosítás iránti kérelmének

megtárgyalása
7/6. Békés Megyei Vízmővek Zrt. önkormányzati víziközmő selejtezési javaslata.
7/7. Vízterhelési díj 2007. évi mértéke
 7/8.Új statisztikai-területfejlesztési kistérség lehatárolásának jogi és gyakorlati kérdései 

(gyomaendrıdi önkormányzat megkeresése) 
7/9. Galó Krisztina Mezıberény, Táncsics u. 44. sz. alatti lakos levele
7/10. Mezıberény város kisvállalkozóinak levele
7/11. Vegyes átcsoportosítás
7/12. Egyéb bejelentés

8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása /
8/1. Münsingeni delegáció megszervezése (19/2007./I.22./sz. lejárt hat.)
8/2. Beszámoló a 14/2007.(I.22.) MÖK. sz. határozat végrehajtásáról /Petıfi Sándor Gimnázium

2007. évi tervezett Bevétele-Kiadása – ezen belül külön kimutatva az étkezési központot/
8/3. Kulturális Intézmények jogállásának vizsgálata
8/4. Békési út 16. szám alatti lakosok ingatlan vásárlási kérelme
8/5. Az Összevont Óvodák gazdálkodási jogkörének változása (szóbeli)
8/6. Egyéb bejelentés

1./ napirend

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. Beszámoló a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 

Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.

Dr. Hantos Katalin jegyzõ, a polgármester felkérésére, a nyilvánosság elıtt ismertette a 2007. január
22-i  zárt testületi ülésen hozott döntéseket.

Észrevétel nem hangzott el.
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

24/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  2007.  január  22-i  zárt  testületi  ülésen
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

/Valentinyi Károly alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 18 fı./

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. (december 18-január
22-ig)

Cservenák Pál Miklós polgármester  az írásban kiküldött beszámolóhoz szóbeli  kiegészítést tett: 
– A Mezıberény-Szarvas között lévı kövesút javításának  problematikája bekerült a II. Nemzeti

Fejlesztési Tervbe prioritással.  A hunyai  elágazás és a Kondoros közötti   kövesút,  aminek
megvannak a tervei, az építési szándékkal került be. A másik két szakasz, a kondorosi út és
Szarvas  közötti  rész,  valamint  a  Mezıberény  és  hunyai  elágazás  közötti  szakasz  tervezés
stádiumában  került  be,  arra  történne  pályáztatás.  Mivel  Mezıberény  ehhez  forrással  nem
rendelkezik,  ezért  a Békési  Kistérség valamint  a  Szarvasi  Kistérség (Körösszegi  Kistérség)
kérte,  hogy  a  megyei  önkormányzat  elnöke  biztosítsa az  elıleget  ennek  az  útnak  a
megtervezéséhez.  Ha  megvalósulhatna  a  beruházás,  Mezıberénybıl   Szarvas  rövidebb
útszakaszon elérhetıvé válik. A tanulmányban érvként szerepel, hogy az útjavítással 8,3 km-el
megrövidítenék Mezıberény Szarvas között a távolságot, valamint amennyiben a 44-es úton
bármilyen baleset történne Békéscsaba és Szarvas között, ez az út terelıútként lenne figyelembe
véve. 

Több  hozzászólás,  észrevétel,  kérdés  nem  hangzott  el,  a  polgármester  kérte  beszámolója
tudomásulvételét.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

25/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.

2./ napirend

Tárgy: Beszámoló  a  lejárt  határidejő  határozatok  végrehajtásáról  és  az  átruházott  hatáskörben
hozott döntésekrıl.

2/1.  Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók a 38/2006./I.27./sz.,  99/2006./II.24./sz.,  472/2006./XI.  
20./sz.,  498/2006./XI.20./sz.,  499/2006./XI.20./sz.,  566/2006./XII.18./sz.,   570/2006./XII.
18./sz., 571/2006./XII.18./sz, 2/2007./I.8./sz., 3/2007./I.8./sz., 4/2007./I.8./sz., 5/2007./I.8./sz.,
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11/2007./I.22./sz.,  12/2007./I.22./sz.,  18/2007./I.22./sz.,  20/2007./I.22./sz.    lejárt  határidejő  
határozatok végrehajtásáról.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl.

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

26/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  38/2006./I.27./sz.,  99/2006./II.24./sz.,
472/2006./XI.20./sz.,  498/2006./XI.20./sz.,  499/2006./XI.20./sz.,  566/2006./XII.18./sz.,
570/2006./XII.18./sz.,  571/2006./XII.18./sz,  2/2007./I.8./sz.,  3/2007./I.8./sz.,  4/2007./I.8./sz.,
5/2007./I.8./sz.,  11/2007./I.22./sz.,  12/2007./I.22./sz.,  18/2007./I.22./sz.,  20/2007./I.22./sz. lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2/2. Elıterjesztés közösségi busz igénybevételének rendjérıl (310/2006./VII.17./ lejárt hat.)

Fekete  József képviselı  a  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  igazgatója  ismertette  az  írásos
elıterjesztést  a  közösségi  busz  igénybevételének  rendjérıl.  A  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság
megtárgyalta  elıterjesztését,  azt  elfogadásra  ajánlotta.  Kérte  a  testület  jóváhagyó  határozatát,
amellyel egyben a szabályzat  alkalmazását is  elıírja.

T.Wagner Márton képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette a bizottsági ülésen
elhangzottakat. A város tavaly ısszel kapott egy buszt, ami 18+ 1 személyes. A gépkocsivezetıt fel
kellett venni, a buszt le kellett vizsgáztatni, adott buszhoz adott csipkártya tartozik, a vezetınek
rendelkeznie kell a különféle igazolásokkal. Ez a busz nemzetközi közlekedésre is alkalmas lesz,
utánfutóval rendelkezik, és elsısorban a kistérségen belül, Mezıberényben, civil szervezeteknek,
iskoláknak,  intézményeknek  közösségi  célra  lehet  igénybe  venni,  viszonylag  csökkentett,
kedvezményes  áron.   Néhány dolgot  tudomásul  kell  venni  az igénybevételnél,  pl.  egy sofırrel
rendelkezik  a  busz,  csak  ez  az  egy  ember  vezetheti, ebbıl  következik,  hogy  meghatározott
kilométerenként pihenıt kell tartania, illetve ha nem tudja vállalni a vezetést, nem tudnak utazni a
buszt igénylık. 

Debreczeni  Gábor képviselı  észrevételezte,  hogy  a  Békési  Kistérségi  Társulás  helyett  Békési
Kistérségi Társulat elnevezés szerepel, kérte kijavítani.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a szabályzat elfogadását.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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27/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a Városi  Közszolgáltató  Intézmény által
üzemeltetett Mercedes ( 18+1 fıs) közösségi busz igénybevételének rendjérıl  szóló szabályzatot
elfogadja.
Felelıs: Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Határidı: folyamatos

2/3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl.

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

28/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  az  átruházott  hatáskörben  hozott
döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta.

3./ napirend 

Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének elfogadása (rendelet alkotás)
     -  Városi  Közszolgáltató Intézmény Intézményi  mőködési bevételek /lakbérbevétel/  -Városi

Ligetben bérlakás építése /gondnoki lakás/-  elıirányzatának megemelése. (határozat)
– Csávás István képviselı javaslatai

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elsıként  az  elıterjesztett  átcsoportosítási  határozatot  kérte
megszavazni.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

29/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül:
   az Intézményi mőködési bevételek /lakbérbevétel/
   Városi Ligetben bérlakás építéséhez fedezetbiztosítás elıirányzatát          megemeli 16.000 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- a 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások,
   Felhalmozási kiadások – Városi Ligetben bérlakás építése
   /gondnoki lakás/ elıirányzatát                                                                     megemeli 16.000 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: A 2007. évi költségvetési rendeletbe eredeti elıirányzatként beépítés
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Csávás  István képviselı  a  jelenlévık  tájékoztatása  érdekében  ismertette  írásban  benyújtott
takarékossági  javaslatait.  Örömmel vette a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság által  megfogalmazott
javaslatot a felvetéseire. A víz és meleg víz használatának árát csökkenteni  lehetne felszín alatti
vízhasználattal,  illetve napcella  beépítéssel.  Személy szerint nagy reményeket  főz a lehetıségek
kiaknázásához,  nyílván  ez  is  beruházást,  pénzt  igényel,  több  évnek  kell  eltelni,  hogy
megmutatkozzon a megtakarítás.  A napcella beépítéséhez komoly segítséget nyújthatnak az EU-s
pályázatok. A mai napon tájékoztatták,  hogy a Norvég Alapnál van most ilyen pályázati kiírás.
Véleménye szerint minél késıbb kezd bele az önkormányzat a kiadási költségek lefaragásához,
annál többet kell majd fizetni az idı múlásával. Schaffer József épületgépész mérnök felajánlotta
segítségét bármelyik elképzelés szakmai tanácsadásában. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a költségvetés javításához tett javaslatát megköszönte Csávás
István  képviselınek.  A javaslat  egy  hosszabb távon megvalósítható  feladat  lenne,  ahogy  azt  a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozatában meg is fogalmazta.

T.Wagner Márton képviselı a felvetetéseket jó ötletnek tartotta, meg kell gondolni mit tehetne az
önkormányzat még most amikor pénze van, mert a   jövıben  lehet, hogy  már csak a számlák
kifizetésére telik.

Litvai György képviselı felajánlotta segítségét, hogy az intézményeknél a villamos energia mérése,
a vételezési forma kialakítása szempontjából megtakarítás történhessen.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  spórolást  fontosnak  tartotta,  nem  véletlenül  kerülnek
megszüntetésre közkifolyók,  azok után is a fogyasztáson felül  alapdíjat  is  meg kell  fizetnie az
önkormányzatnak.  Jobb útnak mutatkozik, ha visszatérítendı támogatást nyújt a testület azoknak a
lakosoknak, akik bevezetnék a telkükre a vizet. 

Csávás István képviselı példaként elmondta, van olyan intézmény ahol a meleg vizet szolgáltató
bojler  nem éjszaki árammal mőködik, hanem hálózaton van. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, nem biztos, hogy egy intézménynek egy éjszakai
árammal mőködı bojler biztosítaná a nappali vízellátását. 

Hoffmann Dániel képviselı tájékoztatásként elmondta, egy négy személlyel lakott családi háznál a
meleg vízszolgáltatás napkollektorral  történı  kiváltásának megtérülését  kb. 25-27 évre taksálják
ma. 

Valentinyi Károly alpolgármester közölte, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén azt kérte, hogy
legyen  utána nézve  milyen  jogszabályi  lehetıségek  vannak  pl.  oktatási  intézményeken  belül  a
vízhasználatra. Két külön vízkör kialakításának van beruházási vonzata, a kutak esetében mérni kell
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a vízmennyiséget, ami alapján majd a Vízmővek számolni fogja a szennyvízhasználatot. Példán
keresztül  kifejtette,  hogy  csak  az  általános   iskola  mőködtetésénél  a  beruházási  költség  oldal
meglehetısen magas lenne. Utána lehetne nézni mi  van a város régi artézi kútjaival, vízöblítésre
használhatóak lehetnének, igaz akkor is külön vezetékeket kellene építeni az intézményekhez. A
beruházási oldalt mindenképpen költségesnek tartotta. Az napkollektoros energia megtakarításban
látott realitást,  az önkormányzatnál egy-egy ilyen beruházás megtérülési ideje a kapott támogatás
arányában  rövidebb  lehet.  Utána  fog  nézni  milyen  lehetıségek  adódhatnak  energia
megtakarításokra.

Fekete József képviselı véleménye szerint az intézményi meglévı villamos energia szerzıdéseknek
újra  vizsgálata  nem  lenne  indokolatlan,  hiszen  állandóan  változik  a  környezet,  beruházások,
gépesítések  kapcsán.  Egy  helyesen  megnézett  energetikai  mérleg  minden  intézménynél  fontos
kérdés.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága javaslatát ismertette,
elfogadását kérte.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

30/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselı-testülete felkéri  Dr.  Hantos Katalin jegyzıt,  hogy
Csávás  István  képviselı  úr  takarékossági  javaslatként  (ivóvíz  gazdálkodás  -kútfúrás-,  napcella
beépítése) felvetett beruházási mód jogi követelményeit vizsgálja meg, továbbá felkéri Valentinyi
Károly  alpolgármestert  a  mőszaki  és  technológiai  kivitelezés  lehetséges  megvalósításának
elemzésére.
Felelıs: Dr. Hantos Katalin, Valentinyi Károly
Határidı: 2007. június havi Képviselı-testületi ülésre

Valentinyi  Károly alpolgármester észrevételezte, ha valakinek ötlete van a képviselık közül, azt
feladatként nem más képviselınek kellene kiosztani, hanem  azt önmagának  megcsinálnia.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, a képviselıtestületnek egy olyan költségvetést kell
elfogadnia,  amely  null  szaldós,  nem  rendelkezik  hitelállománnyal,  a  bevétel-kiadás  oldal
megegyezik. Az elıterjesztett költségvetésnek vannak olyan hibái /szakszervezetekkel egyeztetés
alkalmával is elıkerültek/, hogy felújításokat nem tartalmaz. A jelenlegi intézményrendszernek a
mőködtetését  kell  biztosítani,  a  felújításokat,  valamint  bármilyen  fejlesztést  akkor  lehet
megcsinálni, ha plusz forrásokat talál az önkormányzat. Ilyen lehet pl. régi épületek, ingatlanok
értékesítése. 2.612.003.000 Ft bevétel és kiadási elıirányzattal kellene elfogadni  a költségvetést.

Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, hogy a mai napon bejelentett közszolgálatban dolgozók
részére a Kormány és szakszervezet megállapodása alapján az esetleges 6,5%-os béremelés miatt
majd a költségvetést módosítani kell.
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Dr.  Hantos Katalin jegyzı  tájékoztatásként  közölte -a médiában megjelentek alapján,  ami nem
biztos, hogy hiteles-, hogy a megállapodás lényege az, hogy a Kormány július 1-tıl  biztosítja a
közszféra részére a béremelést, havi egyenlı részletekben, 8,3%-os mértékben december 31-ig. A
megjelent  információk  alapján  csak  a  közalkalmazottakat  érintı  béremelésrıl  van  szó,  a
köztisztviselıket ez a béremelés nem érinti.

Harmati László alpolgármester sikernek tartotta a hitel nélküli költségvetés összeállítását, melyet a
hivatal,  az  intézmények  együttgondolkodása  eredményezett.  A  lakosok  adó  befizetése  is
nélkülözhetetlen  lesz.  Az  elmúlt  testületi  ülés  óta  meg  lett  emelve  az  ingatlan  eladásokból
származó bevétel, de sajnos ki kellett venni a 16 millió Ft saját erı alapot a tervezetbıl, ez jó lett
volna pályázati pénznek, de másként nem ért volna össze a költségvetés. Minden tartalék szinte be
van  állítva,  úgy  is  hogy  a  felújítás  és  a  felhalmozási  kiadások  is  szinte  minimálisra  vannak
visszafogva, elsısorban nagy részét az áthúzódó beruházások viszik el. Annak nagyon örül, hogy a
felújítások között bennmaradt a játszótér felújítása. Örvendetes, hogy civil szervezetek, egyesületek
megkapják azt a pénzt amit az elmúlt évben, vagy még esetleg az inflációval növelt mértéke is, jut
pénz a szőkös költségvetés ellenére a városi rendezvények támogatására, külkapcsolatok ápolására
is. Reményét fejezte ki, hogy a Kormány biztosítani fogja a megemelt bérnek a forrását, bár néha
„más dárdájával verik a bozótot”. 

Balta Ádámné képviselı a tervezet 1. sz mellékletében, a normatív állami költségvetési hozzájárulás
végösszege  helyi értékében  kért pontosítást.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  megjegyezte,  a  pontosítás  meg  fog  történni,   ez  a
költségvetéshez egy tájékoztató tábla. 

Valentinyi  Károly alpolgármester  ismertette,  hogy  a  napokban  jelent  még a  Dél-alföldi  Régió
Operatív  Programja,  amiben  szerepel  a  belterületi  vízrendezés.  A  Költségvetési  törvény  azon
rendelkezése,  hogy  csak  a  85  m  szint  alatti  települések  kaphatnak  támogatást  címzett
támogatásokban, az Európai Unós pénzekre  ez a kikötés nem vonatkozik. A részletes pályázati
felhívás  áprilisra várható. Reméli részt vehet a település belvízberuházásban, a még kritikus pontok
segítésére. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  alapvetı  szempont  volt  a  költségvetés
összeállításánál,  hogy  megmaradjanak  azok  az  értékek  amit  eddig  meg  tudott  tartani  az
önkormányzat. A költségvetésben számos olyan feladat finanszírozása is megtörténik, amely önként
vállalt feladatként mutatkozik /pl. gimnázium, két szociális otthon/. Ezeket az intézményeket már
ebben a ciklusban nem lehet mőködtetésre átadni a megyei önkormányzat részére. Nem lehet tudni,
hogy fog alakulni a  mővészeti oktatás sorsa a jövıt illetıen abban az esetben, ha nem kap az
önkormányzat  finanszírozást.  Ismertette  az  anyagból azokat  a  pénzeszközöket  amit  az
önkormányzatnak kell intézményeinél hozzátenni az állami támogatásokhoz ahhoz, hogy az eddigi
rend szerint tudjanak mőködni. Nagyobb támogatást nem tud az önkormányzat nyújtani, ezek után
költségvetésében  úgy  tud  mőködni  az  önkormányzat,  ha  valamilyen  feladatot  elhagy.  Elıre
bocsátotta, hogy a következı év költségvetése még nehezebb lesz, örülni lehet annak, hogy egy
ilyen költségvetést össze lehetett állítani.
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Valentinyi  Károly alpolgármester  nagy  hiányosságnak  tartotta,  hogy  a „honatyák”  pl.  a
költségvetési törvényt és az oktatási törvényt  nem köszöntetik össze, a központi kormányzat egy
helyi  feszültséget  épít  be az önkormányzatoknál  azzal, hogy saját maga sem tartja be az általa
meghozott törvényeket. Mindenképpen köszönet illeti az intézményvezetıket, hogy ebben a nehéz
helyzetben  konstruktívak  voltak,  igyekeztek  együttmőködni  a  hivatallal,  képviselıtestülettel,
kezelhetı költségvetés meghozatala érdekében.

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette a szakszervezetekkel, a közalkalmazotti képviselıkkel történt
egyeztetés eredményét a kiosztott írásos jegyzıkönyv szerint. A 2007. évi költségvetést elfogadásra
javasolják a képviselıtestületnek, és kérik, javasolják, hogy az önkormányzat figyelje a pályázati
lehetıséget az intézmények felújítása érdekében és lehetıség szerint történjen meg a felújítások
energiatakarékosságot is megvalósító megoldások keresése. 

Cservenák Pál Miklós polgármester lezárta a költségvetést érintı vitát, a rendelet megalkotást kérte,
melyhez a képviselık minısített többségi igen szavazata szükséges.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete
3/2007 (II.20.) MÖK számú rendelete

Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv melléklete./

4./ napirend

Tárgy: Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte az ülésen megjelent vendégeket. Halász Józsefet a
napirend elıadóját,  Jenei  Istvánt  a Békés Megyei  Katasztrófavédelem vezetıjét,  Kiss Andrást a
Békés Megyei Tőzoltóság vezetıjét. 

Halász  József  ÖTE elnök  tájékoztatást  adott  egyesületük  munkájáról  az  írásos  elıterjesztésük
alapján.  Február  10-én  tartották  közgyőlésüket.  Közös  találkozót  rendeztek,  ahol  megjelentek
csantavéri  és szovátai  tőzoltó barátaik  is.  Tagfelvétel  16 fı,  ebbıl  12 fı  kiképzett  tőzoltó,  a a
vonulók  létszáma  megduplázódott.  Jelenlegi  taglétszám:  34  fı  +  11  fı  diáktőzoltó.   Egy
tőzoltó  /Csávás  Tibor/  a  hivatásos  tőzoltókhoz  nyert  felvételt,  így  állományuk  egy
gépkocsivezetıvel  szegényebb  lett.  Szolgáltatási  tevékenységük  jelentıs  mértékő  fakivágással
bıvült, az elvégzett munka értéke 600 eFt. A BMK pályázaton nyert 500 eFt beérkezett számlánkra.
Köszönet mondott a támogatásokért,  és az szja. 1 % -okért.  Kérte, hogy ezt a támogatás egyre
bıvülı körben még többen alkalmazni.
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T.Wagner  Márton képviselı  gratulált  a  tőzoltók helytállásáért,  örömteli,  hogy állományuk  több
mint 50%-a fiatal. Örvendetes az is, hogy a támogatók száma  minden évben növekszik. 2.400 E Ft-
ból gazdálkodik ez a szervezet, ebbıl a számláikat ki tudta fizetni, mőködni tudott az önkormányzat
által biztosított „laktanyában”. Sajnos a 2006-os év nem volt sikeres pályázatok vonatkozásában.
Szükség lenne a fiatalok, önkéntesek részére  eszközöket /csizma, kesztyő, védısapka/ biztosítani.
Kívánta, hogy minél több támogatót találjon az egyesület.

Csávás István képviselı köszönetet mondott az ÖTE összes tagjának. Nagyobbik fia 5 évig volt
tagja az egyesületnek, most már a békéscsabai  tőzoltóságánál találta meg élete hivatását. A Városi
Önkéntes  Tőzoltó  Egyesület  nagy  jellemformáló  közösség,  ami  minden  fiatal  részére  csak
példamutató lehet. 

Cservenák Pál  Miklós polgármester  a város nyugalma érdekében végzett  munkát megköszönte.
látszik a beszámolóból, hogy szükség van az egyesületre.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

31/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  Városi  Önkéntes  Tőzoltó  Egyesület
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki végzett munkájukért.

5./ napirend

Tárgy: A közmővelıdési intézmények beszámolója
- Petıfi Sándor Mővelıdési Központ; -  Városi Könyvtár; -  Orlai Petrics Soma Győjtemény

Petıfi Sándor Mővelıdési Központ beszámolója

Szőcsné Sziklai Éva a mővelıdési központ igazgatója szóbeli kiegészítésként elmondta, intézménye
beszámolójában  arra  törekedett,  hogy  tájékoztatást  nyújtson  mőködési,  tárgyi  feltételeikrıl,
személyi  jellegő  kérdéseik  alakulásáról.  Táblázatosan  igyekezett  feltüntetni  egy-két  olyan
rendezvényt, eseményt feltüntetni,  amely újszerőségénél, érdekességénél fogva emlékeztetı lehet a
képviselıtestület,  illetve  a  beszámolót  olvasók  számára.  Nagyon  sok  szervezettel  /számuk  29/
dolgoztak  együtt,  köszönet  a  civil  szervezeteknek,  intézményeknek,  magánszemélyeknek
munkájukért.  A  következı  évre  legnagyobb  feladatnak  a  Berényi  Napok  rendezvény
megszervezését  tartják,  új  helyszínen  kerül  megrendezésre,  biztosan más jellegő  lesz  az  eddig
megszokottal  szemben.  Kodály  Zoltán  születésének  125  éves  évfordulóját  megfelelı  módon
igyekeznek megünnepelni. Két csoport érkezik jeles eseményhez, 35 éves lesz a Díszítı Mővészeti
Kör,  valamint  30  éves  a  Népdalkör.  Nem  utolsó  sorban  szeretnének  a  kistérségi  munkába
bekapcsolódni,  segíteni  azt  a  közmővelıdés  vonalán.  Szívesen  várnak  véleményeket,  a
képviselıtestület részérıl jövıbe mutató, akár megerısítı, akár más irányt mutató értékelést.
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Pallagi Mária a könyvtár megbízott vezetıje összefoglalta az írásos beszámolójukat a jelenlévık
tájékoztatása  érdekében.  Informatikai  téren  erısödött  az  intézményük,  ezért  majd  szeretnék  a
képviselıtestület felhatalmazását kérni, hogy a városi honlap fejlesztıvel felvehessék a kapcsolatot
a még meglévı hiányosságok, hibák korrigálása érdekében. 

Csete Gyula a győjtemény vezetıje szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt két évben
nagy eredmény volt, hogy országos jelentıségő kiállításokat sikerült ideszervezni. A városi honlap
beindulása után hetente megjelenik egy-egy mőtárgy,  reméli ezzel színesebb és gazdagabb lett a
Mezıberényt bemutató honlap és megismerhetik az érdeklıdık a mezıberényi győjtemény anyagát.
Az elmúlt évben közel 400 dokumentummal, tárggyal gyarapodott a múzeum ( közel 200 néprajzi
tárggyal,  majdnem  100  db  archív  fotóval),  melyet  a  mezıberényi  lakosok  legtöbb  esetben
adományként  ajánlottak  fel.  Ezek  mind  Mezıberénynek  fontos  eseményei,  a  dokumentumok
bemutatják  a  helybeliek  múltját,  életét.  Április  hónapban  a  mővelıdési  központtal  közösen
szerveznek kiállítást a  Népdalkör  30 éves fennállása alkalmából, és ezzel összekapcsolva  a Dél-
alföldrıl közel 6-7 múzeumból idehozott népi hangszerkiállítás is megrendezésre kerül.

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  bizottsága
egyetértett  abban,  hogy három nagyon  alapos  beszámoló készült,  hően tükrözik  azt  a  szakmai
munkát amelyet  az intézmények végeznek. Köszönetüket fejezik ki  a végzett munkáért,  látszik,
hogy egyre nehezebb helytállás és mégis megtesznek mindent, hogy a színvonalat megfelelı módon
tartsák és képviseljék. Felvetıdött igényként, hogy azoknak a fiataloknak a számára akik kulturális
elfoglaltságot, tevékenységet szeretnének folytatni, lehetıséget kellene teremteni a közmővelıdési
intézményekben. Javasolták a beszámolók elfogadását.

Harmati László alpolgármester a közmővelıdési intézmények szakmai munkáját jónak tartotta, de
mivel gazdálkodási nehézségek vannak, a jogállásukban  szükséges lesz a változtatás, remélhetıleg
úgy, hogy a szakmai önállóság megmaradhasson. Személy szerint sokallja a három intézménynél az
öt  technikai  személyzet  létszámát,  mert  most  a  legdrágább  költség  a  bérjellegő  kiadás.  A
beszámolók elfogadását javasolta.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

32/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  város  közmővelıdési  intézményeinek
-  Petıfi  Sándor  Mővelıdési  Központ;  Városi  Könyvtár;  Orlai  Petrics  Soma  Győjtemény  -
2005-2006. évben  végzett munkájáról szóló beszámolókat elfogadja, köszönetet mondva az eddig
végzett munkájukért. 

6./ napirend

Tárgy: Óvodai Gondnokság és a Petıfi Sándor Gimnázium  vezetıi állás pályáztatása 
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága
megtárgyalta a pályázati kiírások szövegét, és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által is támogatott,
bizottságok  által  javasolt  módosítással  kérte  a kiírt  két  pályázati  szöveg elfogadását.  Mind két
intézménynél  július  31-én  jár  le  a  vezetıi  megbízatás.  A  megjelentetés  minél  hamarabb
megtörténik, így 2007. májusáig kivitelezhetı lehet a pályázatok  elbírálása is, augusztus 1-tıl pedig
betölthetı lehet az állás.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

33/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzatának  Képviselı-testülete  a  mezıberényi  Összevont  Óvodák
vezetıi állására a következık szerint írja ki a pályázatot:
Az állás elfoglalásának az ideje: 2007. augusztus 1. 
A pályázat benyújtásának a
határideje: A  pályázati  kiírás  Oktatási  Közlönyben  történı

megjelenését követı 30. nap, munkaszüneti nap esetén az
ezt követı elsı munkanap.

A pályázat elbírálási határideje: A pályázat benyújtási határidejét követı 30. nap utáni elsı
képviselı-testületi ülés napja. A pályázati kiíró fenntartja
magának  azt  a  jogot,  hogy  a  döntést  indokolt  esetben
legfeljebb  az  ezt  követı  képviselı-testületi  ülésig
elnapolhassa.

A pályázat címzése: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Illetmény és pótlék
megállapítása: Az alapilletmény és a vezetıi pótlék megállapítása a Kjt.

alapján történik.
Teljesítményelvő javadalmazás: A  fenntartó  a  mindenkori  költségvetés lehetıségei  és  a

vezetıi  teljesítmény  minısége  figyelembevételével
teljesítményelvő  javadalmazást  is  alkalmaz,  melynek
alapja a vezetıi feladatok ellátásának az eredményessége,
mely elsı-sorban az intézményhasználók elégedettségén és
az intézményirányítás szakszerőségén alapul.

Szociális jellegő juttatások: Szükség esetén bérlakás biztosítható.
Szakmai és vezetıi gyakorlat: Minimális szakmai gyakorlat: 5 év.
Vezetıi program: A vezetıi program részletesen dolgozza fel az intézményi

mőködés  valamennyi  szakmai  és  szervezeti  kérdését,
különös  tekintettel  az  intézményi  szolgáltatások
fejlesztésében rejlı lehetıségekre.

Végzettség: Felsıfokú  óvodapedagógus  végzettség.  Elınyt  jelent  a
közoktatás-vezetıi szakvizsga.
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Egyéb: A  pályázatnak  részletes  szakmai  önéletrajzot  is
tartalmaznia  kell,  az  iskolai  végzettségeket  igazoló
oklevélmásolatokkal  együtt.  A  pályázathoz  csatolni  kell
egy  nyilatkozatot  arról,  hogy  a  pályázó  hozzájárul
pályázata  közzétételéhez  a  véleményeztetési  eljárásban
résztvevık,  a  döntés-elıkészítésben  és  a  döntésben
résztvevık  számára.  A  pályázónak  arról  is  nyilatkoznia
kell, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt képviselı-testületi
tárgyalásához.

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert és a jegyzıt, hogy a pályázati hirdetményt sürgısséggel
jelentesse meg az Oktatási Közlönyben.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester, Dr. Hantos Katalin, jegyzı
Határidı: A pályázat feladására azonnal

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

34/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzatának  Képviselı-testülete  a  Mezıberényi  Petıfi  Sándor 
Gimnázium igazgatói állására a pályázatot a következık szerint írja ki :
Az állás elfoglalásának az ideje: 2007. augusztus 1. 
A pályázat benyújtásának a
határideje: A  pályázati  kiírás  Oktatási  Közlönyben  történı

megjelenését követı 30. nap, munkaszüneti nap esetén az
ezt követı elsı munkanap.

A pályázat elbírálási határideje: A pályázat benyújtási határidejét követı 30. nap utáni elsı
képviselı-testületi ülés napja. A pályázati kiíró fenntartja
magának  azt  a  jogot,  hogy  a  döntést  indokolt  esetben
legfeljebb  az  ezt  követı  képviselı-testületi  ülésig
elnapolhassa.

A pályázat címzése: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Illetmény és pótlék
megállapítása: Az alapilletmény és a vezetıi pótlék megállapítása a Kjt.

alapján történik.
Teljesítményelvő javadalmazás: A fenntartó  a  mindenkori  költségvetés lehetıségei  és a

vezetıi  teljesítmény  minısége  figyelembevételével
teljesítményelvő  javadalmazást  is  alkalmaz,  melynek
alapja a vezetıi feladatok ellátásának az eredményessége,
mely elsısorban az iskolahasználók elégedettségén és az
intézményi  szolgáltatási  profil  eredményes  átalakításán
alapul.

Szociális jellegő juttatások: Szükség esetén bérlakás biztosítható.
Szakmai és vezetıi gyakorlat: A pályázónak a meghirdetett intézménytípusban legalább

5  éves  vezetıi  gyakorlattal  kell  rendelkeznie,  illetve  a
tervezett  szolgáltatás  fejlesztési  területeken  igazolt  és
eredményes felkészültséggel szükséges rendelkeznie. 

Vezetıi program: A vezetıi program részletesen dolgozza fel az intézményi
mőködés  valamennyi  szakmai  és  szervezeti  kérdését,
különös  tekintettel  az  intézményi  szolgáltatások
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fejlesztésében rejlı lehetıségekre.
Végzettség: Egyetemi  szintő  tanári  végzettség  és  szakképzettség,

közoktatás vezetıi szakvizsga , német nyelvbıl, legalább
középfokú  állami  nyelvvizsga,  vagy  ezzel  egyenértékő

nyelvvizsga szükséges, elınyt jelenthet több idegen nyelv
ismerete.

Egyéb: A  pályázatnak  részletes  szakmai  önéletrajzot  is
tartalmaznia  kell,  az  iskolai  végzettségeket  igazoló
oklevélmásolatokkal  együtt.  A pályázathoz csatolni  kell
egy  nyilatkozatot  arról,  hogy  a  pályázó  hozzájárul
pályázata  közzétételéhez  a  véleményeztetési  eljárásban
résztvevık,  a  döntés-elıkészítésben  és  a  döntésben
résztvevık  számára.  A pályázónak  arról  is  nyilatkoznia
kell, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt képviselı-testületi
tárgyalásához.

A képviselı-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzıt, hogy a pályázati kiírást sürgısséggel
jelentesse meg az Oktatási Közlönyben .
Felelıs: Cservenák Pál Miklós, polgármester, Dr. Hantos Katalin, jegyzı
Határidı: A pályázat megjelentetésére azonnal, egyébként értelem szerint

7./ napirend

Tárgy: Bejelentések

7/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (15 db határozat)

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos elıterjesztés alapján, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
támogatásával kérte a határozatok meghozatalát.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

35/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
  - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát   csökkenti „-”  12.194 e Ft-tal
   ( -32, -1, -12161)
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
   a Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatán belül:
   A) Tartásdíj megelılegezés elıirányzatát                                             csökkenti         „-” 32 e Ft-tal
   B) AHB Mozgáskorlátozottak támogatása elıirányzatát                      csökkenti          „-” 1 e Ft-tal
   Az Önkormányzatok költségvetési támogatása -
   Központosított elıirányzatok bevételi elıirányzatán belül:
   C) DARFT-TEUT tám. /a települési
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   önkormányzatok szilárd burkolatú
   belterületi közutak burkolatfelújításának
   támogatása/ elıirányzatát                                                                      csökkenti „-”  12.161 e Ft-tal
   Liget tér: -9999, Zrínyi sugárút: -2000,
   Vásártér utca: -162
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

36/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
   a Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatán belül:
   A) FM. Hivataltól Agrárterm. tám. /mezııri ırszolg. tám./ elıirányzatát  megemeli      900 e Ft-
tal
   B) Önkormányzatok költségvetési támogatása - 
   Normatív kötött felhasználású állami támogatás
   bevételi elıirányzatán belül,
   Rendszeres gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát                                 megemeli         1 e Ft-tal
   C) Önkormányzatok költségvetési támogatása -
   Központosított elıirányzatok bevételi elıirányzatán belül:
   Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása elıirányzatát   megemeli     665 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát          megemeli     900 e Ft-tal
- 7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadásai,
   Pénzeszközök átadása mőködési célra (Társ. szoc. jutt.)
   kiadási elıirányzatán belül:
   Rendszeres gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát                                 megemeli        1 e Ft-tal
   3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül,
   - Személyi juttatások elıirányzatát                                                               megemeli    504 e Ft-tal
   - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                            megemeli     161 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

37/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról  rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát   csökkenti „-”   2.280 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
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   a Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatán belül:
   Bélmegyeri Községi Önkormányzattól átvétel,
   a várható normatív és egyéb támogatással nem fedezett
   kiadási többlet fedezetére – elıirányzatát                                             csökkenti „-”    2.280 e Ft-tal
   /A Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítı normatívaként
   átvett Bélmegyeri Önkormányzatot illetı elıirányzat./
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

38/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról  rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát   csökkenti „-”        10 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- a Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül,
   A Közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés címő – a Fogyatékosok Esélye
   Közalapítvány által meghirdetett pályázathoz saját forrás és egyéb költségek biztosítása:
   - A Polgármesteri Hivatal földszintjén kialakítandó
   akadálymentes WC megvalósítása: 1630
   - Sikertelen pályázat: 274/2006.VI.30. MÖK. sz. határozattal
   +250 eFt biztosítása.
   A Polgármesteri Hivatal földszintjén kialakítandó
   akadálymentes WC megvalósításához bizt. 
   elıirányzatának megemelése
   - pályázati díj:                           10 e Ft
   - egyéb kiad., regisztrációs díj: 10 e Ft
   - tervezési díj:                          240 e Ft
   389/ 2006.IX.22. MÖK. sz. hat. al. ei. mód. -1.630 eFt
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

39/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
     Hitelek, értékpapírok kiadásai kiadási elıirányzatát                          csökkenti „-”  78.957 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
  - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát megemeli       66.229 e Ft-tal
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  - 7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül,
     Pénzeszközök átadása - Támogatásértékő kiadások mőködési célra,
     - Tám. ért. mők. kiad. önk. kv. szervnek kiadási elıirányzatát           megemeli         8.014 e Ft-tal
  - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
     Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
     Értékpapírok kibocsátásának bevétele elıirányzatát                          csökkenti „-”    4.714 e Ft-tal
  - 7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül,
     Fejlesztési célú pe. átad. 2005. évrıl kötelezettséggel terhelt
     pénzmaradvány... elıirányzatát                                                           csökkenti „-”    1.298 e Ft-
tal
és ezzel egyidejőleg
  - 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, dologi kiadási elıirányzatát          megemeli          1.298 e Ft-tal
     /Egyéb befizetési kötelezettség teljesítése./
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

40/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei –
  Normatív hozzájárulások bevételi elıirányzatát                                   csökkenti „-”     4.693 e Ft-tal
  ezen belül:
    - 3.sz.mell.16.ca sorsz. - Iskolai, nem gyógypedagógiai oktatás,  
      iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon /nappali/                                  524 e Ft-tal
    - 3.sz.mell.16.cb3 sorsz. - Iskolai, nem gyógypedagógiai oktatás,
      Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
      Tehetséggondozó Programja keretében /nappali/                           524 e Ft-tal
    - 3.sz.mell.19.aa3 sorsz. - Kollégiumok közoktatási feladatai,
      kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
      középfokú oktatásban résztvevı tanulók                                     1.272 e Ft-tal
    - 3.sz.mell.19.b sorsz. - Kollégiumok közoktatási feladatai,
      Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
      Programjában résztvevı kollégiumi tanulók nevelése, ellátása     730 e Ft-tal
    - 3.sz.mell.20.d2 sorsz. - Hozzájárulások egyéb közoktatási
      nevelési oktatási feladatokhoz,
      Nemzetiségi nyelvi két tanítási nyelvi oktatás,
      nyelvi elıkészítı oktatás – két tanítási nyelven folyó oktatás       286 e Ft-tal
    - 3.sz.mell.20.e sorsz. Hozzájárulás pedagógiai
      szakmai szolgáltatások igénybevételéhez,
      Szakmai vagy tanügyi igazgatási ellenırzésekhez,
      tov. pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez                4 e Ft-tal
    - 3.sz.mell.22.b3 sorsz. - Tanulók ingyenes tankönyvellátása,
      Középiskolai nappali 9-13. évfolyamon tanulók                           100 e Ft-tal
    - 3.sz.mell.17.ad2 sorsz. - Különleges gondozás
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      keretében nyújtott ellátás,
      Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés,
      oktatás az óvodában és az iskolában,
      Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos,
      a pszichés fejlıdés zavara miatt a nevelési,
      tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek,
      tanulók integráltan, a többi gyerekkel,
      tanulóval együtt (a közoktatási törvény
      3. sz. melléklete II/3. pontja szerint 2 fıként számítva),
      általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók                                  1.253 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát                       csökkenti „-”    3.437 e Ft-tal
  Személyi juttatások elıirányzatát:                    2.000 e Ft-tal
  Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát:    640 e Ft-tal
  Dologi kiadások elıirányzatát:                            797 e Ft-tal
  ezen belül:
      - 3.sz.mell.16.ca sorsz....
      Személyi juttatás:                        -397 e Ft
      Munkaadókat terhelı járulékok: -127 e Ft
      - 3.sz.mell.16.cb3 sorsz....
      Személyi juttatás:                        -397 e Ft
      Munkaadókat terhelı járulékok: -127 e Ft
      - 3.sz.mell.19.aa3 sorsz....
      Személyi juttatás:                        -360 e Ft
      Munkaadókat terhelı járulékok: -115 e Ft
      Dologi kiadás:                             -797 e Ft
      - 3.sz.mell.19.b sorsz....
      Személyi juttatás:                        -553 e Ft
      Munkaadókat terhelı járulékok: -177 e Ft
      - 3.sz.mell.20.d2 sorsz....
      Személyi juttatás:                        -216 e Ft
      Munkaadókat terhelı járulékok:   -70 e Ft
      - 3.sz.mell.20.e sorsz....
      Személyi juttatás:                            -1 e Ft
      - 3.sz.mell.22.b3 sorsz....
      Személyi juttatás:                          -76 e Ft
      Munkaadókat terhelı járulékok:   -24 e Ft
- 2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
  kiadási elıirányzatát                                                                               csökkenti „-”   1.256 e Ft-tal
  Személyi juttatások elıirányzatát:                   1.256 e Ft-tal
  ezen belül:
      - 3.sz.mell.20.e sorsz....
      Személyi juttatás:                            -3 e Ft
      - 3.sz.mell.17.ad2 sorsz....
      Személyi juttatás:                     -1.253 e Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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41/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
   - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesz-tési célra /AHT-n kívülrıl/
     bevételi elıirányzatát                                                                                 megemeli      400 e Ft-tal
     /Település fejlesztési céljaira használandó közadomány/
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát                               400 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

42/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
  - a Felhalmozási kiadások, - Szakmai és
  fejlesztési feladatok támogatása... elıirányzatát                                       csökkenti „-” 3.114 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadásai,
  - 802 144 szakf.  Nappali r. gimnáziumi nevelés
  és 801 214 Nappali általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás:
  2006. évi szakmai és informatikai feladatok
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások kiadási elıirányzatát                                   3.114 e Ft-
tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

43/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete,  a  Kisebbségi  Önkormányzatok
átcsoportosítási  határozatainak  megfelelıen,  az  alábbi  elıirányzat  átcsoportosításokat  tudomásul
veszi:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül,
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                            megemeli          2 e Ft-
tal
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül,
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  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                            megemeli          5 e Ft-
tal
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül,
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                            megemeli          3 e Ft-
tal
  - Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra /AHT-n kívülrıl/
    bevételi elıirányzatát                                                                                  megemeli      100 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül,
  - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                           csökkenti „-”   17 e Ft-tal
  - a Dologi kiadások elıirányzatát                                                                 megemeli        19 e Ft-tal
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül,
  - a Dologi kiadások elıirányzatát                                                                 csökkenti „-”   95 e Ft-
tal
  - a Pénzeszközök átadása mőködési célra elıirányzatát                               megemeli      100 e Ft-
tal
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül,
  - a Dologi kiadások elıirányzatát                                                                 megemeli      103 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

44/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül:
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                      csökkenti „-” 2.582 e Ft-tal
  - az Ellátottak juttatása kiadási elıirányzatát                                            megemeli         789 e Ft-tal
  - a Felújítási kiadások elıirányzatát                                                          megemeli         429 e Ft-tal
  - a Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                    megemeli     1.364 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

45/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
  - Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra elıirányzatát               megemeli        815 e Ft-tal
    - Tempus Közalapítványtól (Útravaló ösztöndíj program) 815 e Ft
és ezzel egyidejőleg megemeli
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- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
  - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                                                 815 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Szilágyi Tibor a Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

46/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 5-3. cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ bevételi elıirányzatán belül:
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                          megemeli       365 e Ft-tal
    - Bérleti díj többlet bevétel
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5-3. cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kiadási elıirányzatán belül:
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                               365 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Szőcsné Sziklai Éva a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

47/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül:
  - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                          megemeli       386 e Ft-tal
    - Intézményi ellátási díj:                      322 e Ft
    - Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja: 64 e Ft
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül:
  - az Ellátottak juttatása kiadási elıirányzatát                                                                     322 e Ft-tal
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát /ÁFA/                                      64 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

48/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
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rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- - 4. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül:
  - a Személyi juttatások elıirányzatát                                                        csökkenti „-” 1.145 e Ft-tal
  - a Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                     csökkenti „-”    360 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                               360 e Ft-tal
  - a Támogatásértékő mők. célú kiadások – pe. átadások, elıirányzatát                          1.145 e Ft-tal
- - 4. cím: Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül:
  - Támogatásértékő bevételek Mőködési célra elıirányzatát                      csökkenti „-”   111 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra elıirányzatát                                      111 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

49/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb mőködési bevételei, 
   bevételi elıirányzatán belül:
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása –
   Fejlesztési célú támogatások – TEKI támogatás elıirányzatát                   megemeli   4.775 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   a Felhalmozási kiadások – A Városháza épületében  mőködı PH. nyílászáróinak felújítása:
   Polgármesteri Hivatal utcafronton található nyílászáróinak cseréje: saját forrás bizt.
   és támogatás igénybevétele elıirányzatát                                                    megemeli   4.775 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

7/2.   Bérlakásállomány növelésére pályázat beadás  

Dr. Hantos Katalin ismertette, hogy   a Holcim Hungária Otthon Alapítvány hirdetett pályázatot
önkormányzatok  részére  bérlakás  építésre,  illetıleg  nem  lakás  céljára  szolgáló  önkormányzati
épületben lakás kialakítására. 50 millió Ft támogatást nyerhet maximálisan egy önkormányzat és
50%-os önerı az amit az önkormányzat minimum biztosítani szükséges. Az önkormányzatnak van
két olyan ingatlana aminek a lakássá történı átalakítása indokolt lenne. Az egyik a volt DÉMÁSZ
Székház épülete,  a másik  pedig,  ahol  jelenleg a Közszolgáltató  Intézmény van.  Elsı  körben a
DÉMÁSZ  Székház  épületének  lakássá  történı  alakítása  lenne  megcélozva,  társasházzá  van
nyilvánítva,  a  pályázati  kiírásnak  minden  szempontból  megfelelhet,  a  pályázat  beadásának  a
határideje  2007.  április  2.  Ennek az  épületnek  a lakásokká történı  kialakítására  az  elsı  tervek
elkészültek,  a testületnek abban kellene állást  foglalni,  hogy beadja-e ezt a pályázatot  bérlakás
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kilakatására, az összeg tekintetében pedig a márciusi testületi ülésen lehetne dönteni.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a DÉMÁSZ Székházban 6 lakás alakítható ki,  plusz
még a Közszolgáltató Intézmény is oda tud költözni. Bérlakás építése, kialakítása mindenképpen jó
üzletnek  számít,  és  ha  nem  nyerne  a  pályázaton  az  önkormányzat,  akkor  eladás  céljára  kell
megépíteni a lakásokat. A Közszolgáltató Intézmény átköltözése után lehetne megcélozni a Békési
u. 3. sz. alatti ingatlan átalakítását, alsó szintjének más célra való hasznosítását. 

Csávás  István képviselı  megkérdezte,  mekkora  összeg  biztosítását  kell  vállalnia  az
önkormányzatnak 2007 és 2008. években?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, a testületnek most magáról a beruházásól
kell állást foglalnia,,  hogy a következı ülésre a költségbecslés elkészülhessen, mivel a pályázat
beadási határideje április 2.

T.Wagner  Márton képviselı  fontosnak  tartotta,  hogy  a  városban  a  lakások  száma növekedjen,
tudomása szerint sok kérelmezı van bérlakásra is. A Széchenyi Terv kertében megépített lakások
lakbéreit  ilyen  beruházásokra kell  fordítani,  pályázatokon részt  kell  venni,  amiben Mezıberény
város az ilyen jellegő bevételét meg tudja sokszorozni. Lakásokat kell építeni, hogy ne menjenek el
a fiatalok vagy éppen ideköltözzenek.

Harmati László alpolgármester kiemelte, hogy az elıterjesztésben szerepel, hogy 134 lakásigénylı

van kimutatva az önkormányzati bérlakások tekintetében. A két ingatlan tekintetében az elgondolást
támogatta.

Fekete  József képviselı  tájékoztatásként  elmondta,  a  volt  DÉMÁSZ  ingatlanban  kialakítható
lakások 40-60 m2 alapterületőek lennének, a legtöbb igénylı ezt a nagyságot keresné.

Több  hozzászólás  nem hangzott  el,  a  polgármester  a  határozati  javaslat  elsı  részét  bocsátotta
szavazásra, a költségek meghatározása majd a márciusi ülésen válik ismertté. 

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

50/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Holcim
Hungária  Otthon  Alapítványhoz  a  Mezıberény,  Békési  út  17.  szám  alatti  44/A/1  hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú társasház irodai helyiségeinek lakássá alakítására.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: elıkészítésre márciusi testületi ülés
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7/3. Társulási megállapodás jóváhagyása idısek nappali ellátására

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  az  utólag kiküldött  anyagot  kérte  eredeti  megállapodás-tervezetként
kezelni, tekintettel arra, hogy a Közigazgatási Hivatal néhány törvényességi, formai észrevételt tett.
Úgy néz ki, hogy Mezıberény, Kamut, Murony és Bélmegyer települések március 1-jétıl el tudják
indítani mikrotérségi társulás keretében az idısek nappali  ellátását. Ha a testület a jóváhagyását
megadja  ehhez  a  társulási  megállapodás  akkor  hétfın  meg  lehet  kérni  a  mőködési  engedélyt,
illetıleg a törvényességi igazolást és március 1-tıl a feladatellátás társulásban mőködhet.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

51/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Békési Kistérségi Társuláson belül mikro-
térségi  megállapodást  köt  Bélmegyer,  Kamut,  Murony  települések  önkormányzataival  2007.
március hó 1. napjától idısek nappali ellátása társulás keretében történı ellátására.
A Képviselıtestület jóváhagyja a csatolt társulási megállapodást, és felhatalmazza Cservenák Pál
Miklós polgármestert a megállapodás aláírására.
A képviselı-testület  megbízza Dr.  Hantos  Katalin  jegyzıt,  Kovács  Edina igazgatónıt,  hogy  a
mőködési engedély és törvényességi igazolás beszerzésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
              Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidı: intézkedésre azonnal.

7/4. Békési Kistérségi Társulás közoktatási koncepciója

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága álláspontja szerint
kérte levenni napirendrıl az elıterjesztést, mivel a beadott anyag nem elég megalapozott, elég sok
pontatlanságot tartalmaz, érdemi segítséget nem nyújt.

Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolt arról, hogy a környezı települések nem döntöttek
még abban a kérdésben, hogy az iskolával kapcsolatos dolgaikat miként kívánják rendezni, egyedül
nem tudják az iskolarendszerüket fenntartani. További ismeretek szükségesek a döntéshozatalhoz,
de legkésıbb júniusban újra vissza kell térni a kérdés rendezésére.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

52/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Békési  Kistérségi  Társulás  közoktatási
koncepciójának megvitatását levette napirendrıl, azt még tárgyalásra alkalmatlannak tartja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: érdemi információ birtokában, de legkésıbb a júniusi testületi ülés
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7/5. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság céltámogatás biztosítás iránti kérelmének
megtárgyalása

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a kérelmet a Békés Polgári  Védelmi Iroda
nyújtotta be a testülethez a korábbi évekhez hasonlóan. A testület minden évben elutasította ezt az
igényt, most is ezt kéri megszavazni a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság egyetértésével.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

53/2007.II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Békés  Polgári  Védelmi  Iroda  céltámogatás  biztosítás  iránti  kérelmét  anyagi  forrás
hiányában támogatni nem tudja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

7/6. Békés Megyei Vízmővek Zrt. önkormányzati víziközmő selejtezési javaslata.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  az  írásos  elıterjesztést.  A  Pénzügyi,  Gazdasági
Bizottság  támogatta  a  33.316  Ft  értékben  nyilvántartott  eszközök  selejtezését,  határozati
javaslatukat szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

54/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Békés  Megyei  Vízmővek  Zrt.
Önkormányzati  vízi  közmő  selejtezési  javaslatával  egyetért,  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a
kiselejtezett eszközök a Mezıberényi Városi Közszolgáltató Intézmény részére hasznosítás céljából
átadásra kerüljenek. A selejtezési bizottságba az önkormányzat Fekete József képviselı urat jelöli
ki, delegálja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Fekete József igazgató
Határidı: végrehajtásra azonnal

7/7. Vízterhelési díj 2007. évi mértéke

Dr. Hantos Katalin jegyzı beszámolt arról, hogy 2003. évi törvény vezette be a környezetterhelési
díjak között a vízterhelési díjat, amit mindig a vízszolgáltató cég érvényesít a szennyvízszippantás,
szennyvízdíjak  tekintetében.  A  Békés  Megyei  Vízmővek  Zrt.  megkereste  Mezıberény
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önkormányzatát, tájékoztatást adott arról, hogy 2007. évre a vízterhelési díj mértékére a  korábbi
éveknél  magasabb összegekre tesz javaslatot, tekintettel  arra,  hogy elızı években a vízterhelési
díjak tekintetében eléggé nagy hátraléka keletkezett az Zrt.-nek. Az önkormányzatoknak egyetértési
joguk  van  a  vízterhelési  díj  megállapításánál.  A  díjat  mindig  a  Zrt.  állapítja  meg,  de  az
önkormányzatok  egyetértése  nélkül  nem  lehet  a  vízterhelési  díjat  bevezetni.  Ismertette  a
számadatokat az emelési ajánlat alapján, amelyet március 1-jétıl kívánják érvényesíteni.

Valentinyi  Károly alpolgármester  nem  támogatta  a  vízterhelési  díj  mértékének  elfogadását,
irreálisnak tartotta, ez majdnem 300%-os emelés. Azt sem lehet tudni mire költi ezt a pénzt a Zrt.
Nem tartotta helyesnek,  hogy azért  ha valaki  nem fizeti  meg a díjat,  azt  a többiekkel  akarják
megfizettetni. Nem az a kérdés, hogy valamilyen mértéket ne támogasson, de itt irreális emelést
akarnak  meglépni.  Mutassa ki  a  Vízmővek,  hogy a  békéscsabai  városi  strandfürdıt  mennyivel
mőködteti a többi településtıl beszedett pénzbıl.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  a  vízterhelési  díjként  befizetett  összeget  építésre
fordítják a Zrt. érdekeltségi területén. Azzal egyetértett, hogy a testület kérjen részletes beszámolót
és annak ismeretében hozza meg döntését a márciusi ülésen.

Hoffmann Dániel képviselı javasolta a Zrt. részére közölni, hogy a testület az infláció mértékét
meghaladó nagyságrendet nem tud támogatni.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság a  Vízmőveket érintıen
az alapdíj mértékét alkotmányellenesnek minısítette, de a Zrt. csak akkor tud létezni, ha a kiesı
részt vízdíj címen állapítja meg. 

Valentinyi  Károly alpolgármester véleménye szerint a Békés Megyei  Vízmőveknek nem csak a
pénzt kellene beszedni, hanem önmagát is racionalizálni kellene /Mezıberény önkormányzata is
szigorítja  intézményei  lehetıségeit/,  esetleg ott  is  lehet  létszám tartalék,  ilyen  szervezetnél  is a
bérhányad  szintén jelentıs lehet.  Elıször  a „saját  háza táján”  nézzen szét,  és  utána próbálja  a
lakosságokra az ilyen mértékő terheket pluszban rátenni. 

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  elıadta,  hogy maga a Vízterhelési  díj,  illetve a Környezetterhelésrıl
szóló törvény azt írja elı, hogy a szennyezı anyag mértékével arányban kell a vízterhelési díjat
megállapítani.  A Vízmővek Zrt.  arra hivatkozik, hogy ezt nem tudja megbecsülni. Kérdés lehet,
hogy akkor mi az alapja a vízterhelésnek?

Hoffmann  Dániel képviselı  kifejtette,  hogy  az  alapdíj  nem  lett  eltörölve,  tehát  a  2006.  évi
vízkivételi díjhoz, szennyvíz díjához kell hasonlítani a növekedés mértékét, ami véleménye szerint
nem  haladhatja  meg  az  infláció  mértékét,  ha  minden  marad.  Abban  az  esetben,  ha  az
Alkotmánybíróság eldönti, hogy a Vízmőveknek új konstrukciót kell kialakítani a díjak megítélését
illetıen,  akkor  majd  annak  megfelelıen  tárgyal  az  önkormányzat  is,  addig  ezt  nem  szabad
elfogadni, tudniillik még nem esett ki a Zrt. bevételébıl az alapdíj.
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Valentinyi  Károly alpolgármester  alapvetı  szakmai  problémának  tartotta,  hogy  amíg
Mezıberényben  a  szennyvízberuházás  során  a  tisztító  és  rekonstrukcióra  került  /európai  3-as
fokozatnak  felel  meg/,  akkor  a  mezıberényi  szennyvíztisztítóból  kifolyó  tisztított  szennyvíz
lényegesen kevésbé szennyez, mint pl. Békéscsabán, ahol semmilyen nincsen. Mérlegeljenek, ahol
a  szennyvízberuházás  tisztított  szennyvíz  minıséget  ér,  ott  differenciáltan  állapítsák  meg  a
környezetterhelési díjat.

Harmati László alpolgármester a Zrt. által megküldött levélbıl azt szőrte ki, hogy a beszedett díjból
nem a békéscsabai fürdı, nem szennyvíztelep lesz fejlesztve, ezt az Államnak be kell fizetni, mert
szőkös a kassza és kell  minden forint.  Ettıl  függetlenül  személy szerint  is  magasnak tartotta a
270%-os emelést, nem támogatta a díjemelés elfogadását.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  elhangzottakat  összegezve  határozathozatalt  kért  a
képviselıktıl.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

55/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Békés  Megyei  Vízmővek  Zrt.  által
benyújtott  vízterhelési  díj  2007. évi mértékét  az irreálisan magas emelés miatt  nem fogadja el.
Felkéri a Zrt. illetékeseit, hogy a  képviselıtestület  március 19-i ülésére a vízterhelési díj tárgyévre
szükséges  mértékét  úgy érvényesítse,  hogy a  Zrt.-hez tartozó települések  között  differenciáltan
-tisztítási fokozat figyelembevételével- kerüljön megállapításra a vízterhelési díj.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: márciusi testületi ülés.

7/8.Új statisztikai-területfejlesztési kistérség lehatárolásának jogi és gyakorlati kérdései 
      (gyomaendrıdi önkormányzat megkeresése) 

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  ismertette
bizottság  álláspontját,  miszerint  nem tartják  jó  ötletnek  az  új  kistérség  kialakítását  /felolvasta
kiegészítıjükbıl indoklásukat/.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, érdeklıdıket, hogy a statisztikai,
területfejlesztési  kistérségek  mit  jelentenek.  A  kistérségeket  kívánja  a  Kormány erıteljesebben
támogatni.  Úgy  néz  ki  Gyomaendrıd  nem érzi  jól  magát  a  Békési  Kistérségi  Társulásban,  új
kistérség  létrehozását  akarnak  Gyomaendrıd  központtal  megalakítani  /Gyomaendrıd,  Hunya,
Dévaványa, Ecsegfalva, Köröstarcsa, Csárdaszállás, Mezıberény/. Személy szerint sem ért egyet a
felvetéssel,  a  város  mindenféle  mozgástere  Békés,  Békéscsaba  felé  irányul.  Meghatározott
szerzıdések  vannak  már  az  önkormányzatnak  a  környezı  településekkel  is,  a  kilépés  mellett
döntéssel  ık nem tudnák igénybe  venni,  elesnének a magasabb normatív  támogatásoktól.  Nem
kerülne az önkormányzat kedvezıbb kistérségbe, minél hátrányosabb helyzető egy kistérség annál
több pályázaton tud részt venni.
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Valentinyi Károly alpolgármester meglátása szerint sem jelentene olyan elınyöket az új kistérség
létrehozása,  ami  miatt  indokolt  lenne  hozzá  csatlakozni.  Nem  szabad  az  idekapcsolódó
kistelepüléseket  hátrányos  helyzetbe  hozni,  Mezıberénynek  is  az  országgyőlési  képviselın
keresztül lehet támogatást szerezni egy-egy program megszerzése kapcsán. Jó lenne tudni, hogy a
környezı  érintett  települések miként látják a kistérség váltását,  mert ha csak egy is ellene van,
létszámhiány miatt megbukott az ötlet. Személy szerint semmilyen szakmai, emberi indokot nem
látott abban, hogy Mezıberény kistérséget váltson.

Cservenák Pál Miklós polgármester kiemelte, ha Mezıberény az új kistérségbe , Köröstarcsa eleve
nem  maradhat  a  Békési  Kistérségben,  mert  nem  lesz  határos  békési  kistérségi  településsel.
Köszöntötte az ülésen megjelent Köröstarcsa polgármesterét, Nosza Józsefet. Kérte, nyilatkozzon a
témában.

Nosza  József Köröstarcsa  polgármestere  elmondta,  településének  vezetése  úgy  látja,  számukra
mindenféleképpen hátrányos megoldás lenne új kistérséghez való csatlakozás. Minden tekintetben
inkább  a  Békés,  Békéscsaba  irányába  vannak  a  megszokott  útvonalaik.  Kényszerhelyzetbe
kerülnének, ha Mezıberény az új kistérséghez csatlakozik. Köröstarcsa ezt követıen vagy azt a
döntést fogadja el, amit Mezıberény hozott, vagy a szeghalmi kistérséghez csatlakozik, de egyik
irányban sincsenek olyan kötıdéseik, amik ezt indokolnák. Számukra hátrányos körülményekkel
járna a módosítás.

Csávás István képviselı megkérdezte, nincs leszabályozva, hogy hány évig kell együtt lenni egy
kistérségnek?

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  válaszként  elıadta,  leszabályozva  az  van,  hogy  amennyiben  egy
település váltani óhajt egy másik kistérségbe, akkor a képviselık és polgármesterek választásától
számított hat hónapon belül teheti meg. Tehát ciklusonként egyszer van ilyenre lehetıség.

Wagner Márton képviselı megkérdezte, a LEADER+ Programot hogyan érintené ez a kistérség-
váltás?

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  az  ilyen  programok  nincsenek összefüggésben  a
statisztikai kistérségek, átnyúlnak azok határain.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint sem látná a város semmi elınyét annak, hogy új
kistérség legyen alakítva. Gyomaendrıdnek elıny lenne, mert akkor egy kistérség-központtá válna.
Mezıberény történelmileg is Békés körzetéhez kötıdik

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az elutasító határozatot.
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A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

56/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete nem javasolja és nem látja indokoltnak új
kistérség  kialakítását,  nem  kíván  a  Gyomaendrıd  központtal  létrehozandó  új  kistérséghez
csatlakozni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

7/9. Galó Krisztina Mezıberény, Táncsics u. 44. sz. alatti lakos levele

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a megkeresést, melyben
a levél írója felvetette, hogy Mezıberényben is jó lenne egy kutyamenhelyt kialakítani. Bizottsága
az elgondolást a költségvetés terhére nem tudja biztosítani. Amennyiben a következı költségvetési
év megengedi úgy esetleg lehet tárgyalni róla.

Hoffmann Dániel képviselı  megjegyezte, ilyen jellegő  elképzeléseket alapítványba szokták civil
szervezetek meglépni. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  határozati  javaslatát
bocsátotta szavazásra.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

57/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  köszönettel  vette  Galó  Krisztina
mezıberényi  lakos  figyelemfelkeltı  levelét,  elviekben  egyetért  az  általa  felvetettekkel  (Városi
Kutyamenhely létesítése Mezıberényben), de a 2007. évi költségvetés nehéz helyzete miatt jelenleg
2007. évben fedezetet biztosítani nem tud. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

7/11. Vegyes átcsoportosítás

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte elfogadni, hogy sürgıssége miatt megtárgyalásra kerüljön
az átcsoportosítás, bizottság nem tárgyalta, a 2006. évi költségvetést érinti.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:



30

58/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy sürgısséggel tárgyalásra
kerüljön az ülésre elıterjesztett vegyes átcsoportosítás.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetıje ismertette az elıkészített határozati
javaslatot, mely két tételbıl áll.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

59/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése:
- - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
      - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát csökkenti „-”         1 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
   - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
      - az Önkormányzatok költségvetési támogatása -
      Vis maior támogatás – elıirányzatát                                                    csökkenti „-”         1 e Ft-tal
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül:
      - az Önkormányzatok költségvetési támogatása – Központosított elıirányzatok –
      Egyszeri gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát                             csökkenti „-”  7.005 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
   - a Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatán belül,
      az Egyszeri gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát                                               7.005 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

7/10. Mezıberény város kisvállalkozóinak levele

Dr. Hantos Katalin jegyzı a tájékoztatás érdekében felolvasta a levelet.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy a kisvállalkozók kérésére  /múlti  cégek  ne
települhessenek a városba/ az önkormányzat keveset tehet, hatósági ügyrıl van szó.  A jogi választ
a jegyzınıtıl kérte.

Dr. Hantos Katalin jegyzı kifejtette, hogy amikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, a
csatlakozási szerzıdéssel aláírta a versenykorlátozás tilalmáról szóló megállapodást, ami azt jelenti,
hogy sem az országnak, sem a helyi önkormányzatoknak nincs arra lehetıségük, hogy bármiféle
üzlet, gyár vagy ipari területen mőködı cég mőködését megtiltsa. Ez ellentétes lenne az uniónak a
versenyszabadságra vonatkozó elképzeléseivel.  A Tesco vagy bármely multinacionális cég, vagy
egy  kínai  üzlet,  ha  Mezıberényben  telephelyet  kíván  létesíteni  ezt  azon  az  alapon  nem  lehet
megtiltani, hogy az üzlet ellentétes az itt lévı kereskedık vagy vállalkozók érdekeivel. Egyetlen
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egy  korlátozási  lehetısége  van  a  hatóságnak,  ha  nem  felel  mg  a  különbözı  szakhatósági
feltételeknek az üzletnyitás,  ebben az esetben lehetısége van megtagadni  a mőködési  engedély
kiadását. 

Valentinyi Károly alpolgármester véleménye szerint annyi lehetısége lehet az önkormányzatnak,
hogy a helyi építési rendeletet módosítaná annyiban, hogy a jövıre vonatkozóan bent a településen
meghatározott területet kijelöl, ahol mondjuk 400-500 m2-nél nagyobb üzlethelyiség nem építhetı.
Nyilvánvalóan a képviselıtestület felelıssége, hogy mérlegelje az így meghatározott m2 nagyságát,
jól körbe kell járni, mert ez utána mindenkire vonatkozna.

Cservenák Pál Miklós polgármester fontosnak tartotta, hogy jól körbe legyen járva ezt a lehetıség,
az alpolgármester úr új építésrıl beszélt, mi vonatkozna az átalakításra. 

Hoffmann Dániel képviselı felhívta a figyelmet, hogy a kisvállalkozók azt kérik, hogy a „multik”
sehol se kaphassanak a városban letelepedési engedélyt. Ehhez pedig sem a képviselıtestületnek,
sem az építési  hatóságnak ilyen módon joga nincs.  Ebbe bele kell  törıdni,  a versenyt  így kell
folytatni.

Csávás István képviselı megjegyezte, amikor elindult a európai csatlakozás mindenki csak a mákos
gubáról beszélt, hát most lehetne enni, azt hiszi ebbe az egész magyar nemzet belerokkant.

Harmati  László alpolgármester  véleménye  szerint  is  a  vállalkozók  azt  szeretnék,  hogy  ne
települhessenek ide „multi” cégek. A leírtakból azt látja, hogy rossz a hangulat, elégedetlenek az
emberek, elkeseredtek azok az emberek, akik munkájukat elvesztették vagy el fogják veszíteni a
közeljövıben. Magasak a terhek, ha alacsonyabb lenne a közteher, lehet a vállalkozók is eltőrnék,
hogy egy-két „multi” idejön még, mert akkor a kisebb forgalomból is megtudnának élni valahogy.
Új adók jöttek, amíg 100 Ft munkabérre 100-110 Ft-ot kell fizetni az Állam felé, addig nem lesz
fellendülés. Nem a nagy cégek, a helyi adók nyomorítják meg az embereket, vállalkozókat, hanem a
központi nagy elvonás.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy  a  Tesco  építésével  kapcsolatban  az
önkormányzatot  még  az  a  vád  sem érheti,  hogy  telek  nyújtásával  biztosított  a  letelepedéshez
lehetıséget, három magán kézbıl vásárolt telken fog megépülni. Nem hívta ıket senki ide.

Wagner  Márton képviselı  szóvá tette,  törvény  nem tiltja  a  bojkottálást,  nem kötelezı  a  nagy
cégekhez menni, lehet a kisboltokban vásárolni, ha Mezıberény lakossága támogatni akarja a helyi
iparosokat, kereskedıket. Igaz nehéz kivitelezni, mivel kevés és alacsonyak a bérek, a pénz nagyúr.

Hoffmann Dániel képviselı elmondta, tudomása van arról, hogy a Tesco azért kíván idetelepülni,
mert véleményük szerint a környezetben legkiegyensúlyozottabb jövedelemforrással rendelkeznek
Mezıberény lakosai. Úgy ítélik meg, hogy még ez az üzlet eltartásra kerül a vásárlások által. A
kisboltoknak  a megélhetését,  látogatottságuk  hiányát  az  is  befolyásolja,  hogy a  nagy boltokkal
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szemben 15-25%-os az árrés különbözet. 

Valentinyi Károly alpolgármester korábbi javaslatát kérte megfontolni. A hivatal vizsgálja ki, mivel
járna a rendezési  terv  módosítása,  mert  ha költséges,  újra kell  terveztetni,  akkor  nem érdemes
belemenni. Ha a hatóság elfogadja, annyit megér, hogy a testület hozzon egy ilyen döntést. 

Cservenák  Pál  Miklós  polgármester  a  javaslatot  szavazásra  bocsátotta  azzal,  hogy  a  jogi
állásfoglalás következı ülésre kerüljön elıterjesztésre.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

60/2007./II.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja
meg  milyen  lehetıség  mutatkozik  a  város helyi  építési  szabályzatáról  szóló  rendelet
módosítására annak érdekében, hogy  bizonyos lehatárolt területen belül ne lehessen 400-500 m2-
nél  nagyobb üzletet  építeni.  A hivatal  a következı  testületi  ülésre terjessze elı  mivel  járna  a
módosítás, jogilag mit lehet tenni.
Felelıs: Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: márciusi testületi ülés

7/12. Egyéb bejelentés

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy
január  31-ig  a  képviselık  leadták  vagyonnyilatkozatukat,  az  átvételi  elismervények  részükre
átadásra kerültek.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatta a jelenlévıket,  hogy a következı  testületi  ülés
idıpontja: 2007. március 19. Napirend:  A ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadása;  A
Városi  Rendırırs  beszámolója  a  közrend  és  a  közbiztonság  helyzetérıl +  a  Polgárırség
tájékoztatója  munkájukról.

Több  bejelentés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  a  nyílt  ülést  befejezettnek
nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat.

kmf.

                    Cservenák Pál Miklós                                                       Dr. Hantos Katalin 
                         polgármester                                                                      jegyzı
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