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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestületének 2007. március 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.
 
Távolmaradt képviselı:Valentinyi Károly alpolgármester /távolmaradásának okát bejelentette/

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  képviselıtestület  17  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Balta Ádámné és Debreczeni Gábor képviselıket. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak elfogadását annyi módosítással, hogy a zárt ülésen megtárgyalásra kerüljön még a  2007. évi
vízterhelési díj ügye is.

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

77/2007./III.19./sz. határozat:
A képviselıtestület 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  485/2006./XI.20./sz.,  486/2006./XI.20./sz.,

501/2006./XI.20./sz.,  502/2006./XI.20./sz.,  503/2006./XI.20./sz.,  505/2006./XI.20./sz.,
541/2006./XII.18./sz.,  542/2006./XII.18./sz.,  543/2006./XII.18./sz.,  544/2006./XII.18./sz.,
545/2006./XII.18./sz.,  546/2006./XII.18./sz.,  547/2006./XII.18./sz.,  548/2006./XII.18./sz.,
549/2006./XII.18./sz.,  550/2006./XII.18./sz.,  551/2006./XII.18./sz.,  552/2006./XII.18./sz.,
553/2006./XII.18./sz.,  554/2006./XII.18./sz.,  555/2006./XII.18./sz.,   556/2006./XII.18./sz.,
557/2006./XII.18./sz.,  558/2006./XII.18./sz.,  559/2006./XII.18./sz.,  560/2006./XII.18./sz.,
561/2006./XII.18./sz.,  562/2006./XII.18./sz.,  563/2006./XII.18./sz.,  565/2006./XII.18./sz.,



2

51/2007./II.19./sz.,  53/2007./II.19./sz.,  56/2007./II.19./sz.,  57/2007./II.19./sz.,  60/2007./II.
19./sz.,  65/2007./II.19./sz.,  6/2007./I.8./sz.,  21/2007./I.22./sz.,  22/2007./I.22./sz.,   55/2007./II.
19./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.

2/2. A városi nagy-rendezvények kérdése 2007. évben (383/2006./IX. 22./sz. határozat)
2/3.Kiemelt sporttámogatásban részesülı sportegyesületek beszámolójának elfogadása 
      2/4. Saját forrás biztosítása a bérlakás építési pályázathoz (50/2007./II.19./sz. hat.)
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:
       -  Oktatási és Kulturális Bizottság által
             -  Szociális és Egészségügyi Bizottság által
             -  Polgármester által 
3./ A városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl
    - Beszámoló a Mezıberényi Rendırırs 2006. évi tevékenységérıl 
    - Beszámoló a Mezıberényi Polgárır Egyesület munkájáról
4./ A ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadása
5./ Bejelentések
5/1.  Sziget Produkciós Iroda ajánlata film készítésre
5/2.  Döntéshozatal mezııri állás betöltésérıl
5/3.  Önkormányzati  támogatási  igény  a  Mezıberényi  Gyermek  Kosárlabda  Klub  részérıl

-sportrendelet módosítása
5/4.  Alapfokú mővészetoktatási intézmény minısítésének fenntartói kezdeményezése
5/5.  A Napi Gazdaság címő pénzügyi napilap ajánlata- Mezıberényt bemutató összeállítás
5/6.  Magyar Szabadidısport Szövetség felhívása a Kihívás Napja „Challenge Day” sportjátékra
5/7.  Nyeregben alapítvány kérése -Gyereknapi lovas programjukhoz térítésmentes helyszínbiztosítás
5/8.  A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat részérıl testületi hozzájárulás kérés mőködési

engedély módosításának kezdeményezéséhez
5/9.  A Városi Közszolgáltató Intézmény új alapító okirata /rendelet/
5/10.A Petıfi Sándor Mővelıdési Központ alapító okiratáról szóló többször módosított 2/2002./II.

8./ MÖK számú rendelet módosítása
5/11. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program  /ÖMIP/ módosítása
5/12. Mezıberény Város Önkormányzata lakáskoncepciójának aktualizálása és kiegészítése
5/13. Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom felhívása
5/14.  Elıirányzat  átcsoportosítás  -Liget  és  Látogató  Központ mőködtetése,  fenntartása

(69/2007./III.5./ sz. hat.) 
5/15. Egyéb bejelentés
6./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása /
6/1. A Tappe Kft. ügyvezetı igazgatójának, Gyurkó Csaba úr meghallgatása 
6/2. Re-GENERACIÓ Alapítvány és az OMEGA közösség  bemutatkozása
6/3. Liget és Látogatóközpont mőködtetés, fenntartása -költségszámítás (69/2007./III.5./sz. hat.)
6/4. Mezıberény Wenckheim-Fejérváry kastély átalakítás elıkészítı tervdokumentáció és megelızı

vizsgálat
6/5.  Fazekas Kálmánné szociális otthoni térítési díj támogatási ügye
6/6. Bérlakásallomány növelésére pályázat beadása (50/2007./II.19./sz. hat.)
6/7. Kondé Vilmos árajánlata üdülıtelek vásárláshoz
6/8. Gulyás Antal árajánlata belterületi telekrészhez 
6/9. Közkifolyók megszüntetése (580/2006./II.18./sz. hat.)
6/10. HOF CÉDE pályázat benyújtása játszótér építésére (75/2007./III.5./.hat.)
6/11. Beszámoló a Mezıberényi Kálmán Fürdı ügyének jelenlegi állásáról 
6/12. 2007. évi vízterhelési díj ügye (55/2007./II.19./ határozat)
6/13. Egyéb bejelentés
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1./ napirend 

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 

Dr.  Hantos  Katalin jegyzõ  a  polgármester  felkérésére,  a  nyilvánosság  elıtt  ismertette  a  2007.
február 19-i  zárt, valamint a márisus 5-i rendkívüli testületi ülésen hozott döntéseket.

Csávás István képviselı a  74/2007./III.5./sz. határozattal kapcsolatban megkérdezte, az úttársulás
szervezéséhez nincs forintosítva a hozzájárulás költsége, mit mondhatnak a lakóknak?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, három utca van Mezıberényben ahol még
nincs szilárd burkolattal ellátva az út, Hattyú utca, Sas utca, Óvodaköz. Tudomása szerint a Hattyú
utca úttársulása megalakult,  itt  a  3  m-es  útnál  a  hozzájárulás  költsége  30.000 Ft-ba kerül.  Az
Óvodaköz és a Sas utca vonatkozásában egy egységes úttársulást kellene szorgalmazni. A városban
a Zsák utca, a Belentai utca, a temetınél lévı út csak útalappal rendelkezik, a belterületen minden
más út szilárdburkolattal van ellátva.

Több észrevétel nem hangzott el.

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

78/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestülete a 2007. február 19-i zárt, valamint a március
5-i rendkívüli testületi ülésen  hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

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

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy a  februári  testületi ülés óta  eltelt  idıszak
történéseirıl  számolt  be  írásban,  megkérdeze  van  a  témákkal  kapcsolatban  kérdésük  a
képviselıknek.

Csávás  István képviselı  bıvebb  információt  kért  az  AVE  cégrıl,  amely  potenciális  vevıként
szerepel  a  Tappe  Kft.  eladásánál.  A  szennyvízcsatorna  építéssel  kapcsolatosan  az  elmaradt
bekötések teljesítésérıl szeretne hallani.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  válaszként  közölte,  mint  ismeretes  a  Tappe  Kft.  szeretné
üzletrészét  eladni,  az  AVE  cég,  amely  Tatabánya  környékén  végez  szilárdhulladékszállítást,
potenciális  vevıként  jelentkezett.  A  látogatás  célja  a  mezıberényi  szeméttelep  körüli  kérdések
tisztázása volt, fenntartásai vannak, bizonyos dolgok rendezése után tudna vevıként jelentkezni.
Zárt ülés elsı napirendje pontjaként ezzel a témával fog foglalkozni a testület. A szennyvízcsatorna
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építéssel kapcsolatban azok a csatornabekötések amelyek nem funkcionáltak felsorolásra kerültek, a
tárgyalás alkalmával tételesen megegyeztek hogy kinek milyen feladatot kell megvalósítani.

Kutas Ferenc a Polgármesteri Hivatal beruházási ügyintézıje ismertette, hogy a tárgyaláson jelen
volt  a  Wiener  Center,  valamint  a  SADE képviselıje.  İk végezték  az  utcai  illetve a lakossági
bekötéséket. Kilenc ingatlannál a lakossági bekötés elmaradása vagy nem megfelelı kivitelezése
jelentett problémát, ezek elkészítését a Wiener Center vállalta. Három ingatlan van még ahol nem
tudták a kivitelezı felelıségét megállapítani, itt árajánlat kérés történik, amely a testület elé lesz
terjesztve döntésre. 

T.Wagner  Márton képviselı  tájékoztatásként  két  eseményt  ismertetett.  A  Tesco építkezést
megengedte  a  Közlekedés-felügyelet  is,  valószínüleg a  kereskedelmi  egység  meg  fog  épülni
december végére. Örvendetes hír, hogy a képviselıtestület elindított egy pályázatot, aminek talán az
lesz a vége, hogy egy új, modern játszótér fog épülni. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megerısítette, hogy a Békési úton balra kanyarodó sáv fog
kiépülni a Tescohoz való lehajtás biztosításaként. Négy vagy öt villanyoszlop is áthelyezésre fog
kerülni az építkezés területén, egyiken gólyafészek van, új helyét  a Körös-Maros Nemzeti  Park
határozta meg. A Tesco elıtt 53 parkoló, valamint 5 mozgássérültek részére kialakított parkoló fog
készülni.   Játszótéri  elemek lettek elhelyezve európai  uniós projekten belül a Medvefejes tónál,
illetve  a  ligetben,  de  egy  egységes,  színvonalas  játékokkal   ellátott  játszótér  fog  megépülni  a
jelenlegi  játszótérnek  /Hısök  útja/  a  helyén  is.  Ez  a  pályázaton  való  nyeréstıl  függetlenül,
mindenképpen meg fog épülni, nyertes pályázat esetén egy kosárlabda pályával is ki fog egészülni.

Hoffmann Dániel képviselı  megjegyezte,  hogy a Medvefejes tónál  már egy bíbikát eltörtek, a
vandalizmus ellen mindenkinek fel kell lépni.

Cservenák Pál Miklós polgármester potosította a történteket. Nem megállapítható, hogy szándékos
rongálás történt-e, a játék felfüggesztési részénél a  fában egy görcs volt, ott következett be a törés,
remélhetıleg garanciális javítás történhet. A tónál a madár megfigyelı állapotáról jelenpillanatban
még csak jót lehet mondani, remélhetıleg mindenki nagyon fog rá vigyázni. A Ligetben is már a
füvesítésnél tartanak, a felépítményeknek felmerült problémákat is orvosolni fogja a kivitelezı.

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

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

79/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.
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2./ napirend 

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

2/1.Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a  485/2006./XI.20./sz.,  486/2006./XI.20./sz.,
501/2006./XI.20./sz.,  502/2006./XI.20./sz.,  503/2006./XI.20./sz.,  505/2006./XI.20./sz.,
541/2006./XII.18./sz.,  542/2006./XII.18./sz.,  543/2006./XII.18./sz.,  544/2006./XII.18./sz.,
545/2006./XII.18./sz.,  546/2006./XII.18./sz.,  547/2006./XII.18./sz.,  548/2006./XII.18./sz.,
549/2006./XII.18./sz.,  550/2006./XII.18./sz.,  551/2006./XII.18./sz.,  552/2006./XII.18./sz.,
553/2006./XII.18./sz.,  554/2006./XII.18./sz.,  555/2006./XII.18./sz.,   556/2006./XII.18./sz.,
557/2006./XII.18./sz.,  558/2006./XII.18./sz.,  559/2006./XII.18./sz.,  560/2006./XII.18./sz.,
561/2006./XII.18./sz.,  562/2006./XII.18./sz.,  563/2006./XII.18./sz.,  565/2006./XII.18./sz.,
51/2007./II.19./sz.,  53/2007./II.19./sz.,  56/2007./II.19./sz.,  57/2007./II.19./sz.,  60/2007./II.19./sz.,
65/2007./II.19./sz., 6/2007./I.8./sz., 21/2007./I.22./sz., 22/2007./I.22./sz.,  55/2007./II.19./sz.  lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl.

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

80/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 485/2006./XI.20./sz., 486/2006./XI.20./sz.,
501/2006./XI.20./sz.,  502/2006./XI.20./sz.,  503/2006./XI.20./sz.,  505/2006./XI.20./sz.,
541/2006./XII.18./sz.,  542/2006./XII.18./sz.,  543/2006./XII.18./sz.,  544/2006./XII.18./sz.,
545/2006./XII.18./sz.,  546/2006./XII.18./sz.,  547/2006./XII.18./sz.,  548/2006./XII.18./sz.,
549/2006./XII.18./sz.,  550/2006./XII.18./sz.,  551/2006./XII.18./sz.,  552/2006./XII.18./sz.,
553/2006./XII.18./sz.,  554/2006./XII.18./sz.,  555/2006./XII.18./sz.,   556/2006./XII.18./sz.,
557/2006./XII.18./sz.,  558/2006./XII.18./sz.,  559/2006./XII.18./sz.,  560/2006./XII.18./sz.,
561/2006./XII.18./sz.,  562/2006./XII.18./sz.,  563/2006./XII.18./sz.,  565/2006./XII.18./sz.,
51/2007./II.19./sz.,  53/2007./II.19./sz.,  56/2007./II.19./sz.,  57/2007./II.19./sz.,  60/2007./II.19./sz.,
65/2007./II.19./sz., 6/2007./I.8./sz., 21/2007./I.22./sz., 22/2007./I.22./sz.,  55/2007./II.19./sz. lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2/2. A városi nagy-rendezvények kérdése 2007. évben (383/2006./IX. 22./sz. határozat)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága
megtárgyalta  a  városi  nagyrendezvények  kérdését.  Javasolják,  hogy  a  testület  a  határozati
javaslatban szereplı három rendezvényt tekintse városi nagyrendezvénynek. Az augusztus 20-val
kapcsolatban pedig olyan döntés született, hogy az AVOP pályázat megnyerése esetén 4 napos,
ellenkezı esetben pedig két napos legyen a Berényi Napok rendezvény.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a Leader programban szereplı pályázatról március 27-
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én fog döntés születni. Arról a kérdésrıl  a késıbbiekben majd döntenie kell a testületnek, hogy 
2007. évben az ipari, mezıgazdasági kiállítás megrendezésre kerüljön-e. A bizottsági javaslatokat
szavazásra bocsátotta.

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

81/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  képviselıtestülete  2007-ben  a  három  nemzeti  ünnephez
(március  15.,  augusztus  20.  és  október  23.)  kapcsolódó rendezvényeket  tekinti  városi  „nagy
rendezvényeknek”.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Szőcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója
Határidı: értelem szerint

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

82/2007./III.19./sz. határozat:
A Mezıberény Város  Önkormányzati  képviselıtestülete a 2007.  augusztus 20-ához kapcsolódó
rendezvényt  (az  eredményes  AVOP  pályázat  esetén  4  naposra  (augusztus  17-20.)  tervezi.
Eredménytelen pályázat esetén 2 napos (augusztus 19-20.) idıtartamban kerüljenek megrendezésre
a Berényi napok.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Szőcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója
Határidı: értelem szerint

2/3.    Kiemelt sporttámogatásban részesülı sportegyesületek beszámolójának elfogadása  

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  bizottsága
elıterjesztését. Kiemelte, hogy a Mezıberényi FC-nek, illetve a Mezıberényi Sportcsarnok SE-nek
van akkora támogatása ami 1 millió Ft feletti támogatást jelent, és ezért ennek a két egyesületnek a
beszámolóját  a  képviselıtestületnek  kell  elfogadnia.  A  bizottság  megállapította,  hogy  a  két
sportegyesület a támogatást jogszerően használta fel, az ellenırzés során mindent rendben talált.
Kérte határozati javaslatuk megszavazását.

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

83/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselıtestülete jóváhagyja  a  12/2005./II.28./ MÖK sz., -a
közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenırzésének  bıvítésével  kapcsolatos  szabályokról  szóló  rendelet  6.§  /3/  bek.  értelmében  a
Mezıberényi Football Club és a Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját.
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2/4.   Saját forrás biztosítása a bérlakás építési pályázathoz (50/2007./II.19./sz. hat.)  

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  testület  zárt  ülésen fog  dönteni  a  volt
Démász  Székház  bérlakásokká  történı  átalakításáról.  Hat  lakás  lesz  ott  kialakítva,  illetve  a
közszolgáltató  intézmény kerül  oda.  Az önkormányzati  bérlakásépítéshez  17.699 eFt  saját  erıt
kíván  az  önkormányzat  biztosítani,  az  errıl  szóló  határozati  javaslatot  ismertette,  kérte  azt
megszavazni. Mivel a lakbérek a közszolgáltató intézményhez kerülnek, és ebbıl kívánja a testület
a saját erıt biztosítani, az összeg elvonásra kerül az intézménytıl, ezzel egy idıben megemelésre
kerül a költségvetés felhalmozási kiadások elıirányzata.

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

84/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül:
   az Intézményi mőködési bevételek / költségalapon meghatározott 
lakbérő bérlakások korábbi években keletkezett lakbérbevétele terhére/
   Önkormányzati bérlakás építéséhez fedezetbiztosítás elıirányzatát          megemeli 17.699 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- a 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások,
   Felhalmozási kiadások – a Holcim Hungaria Otthon Alapítvány által meghirdetett önkormányzati
   bérlakás növelésre – a Békési út 17. szám alatti 44/A/1. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú
   társasház irodai helyiségek lakássá alakítása pályázathoz saját forrás biztosítás
   elıirányzatát                                                                                                megemeli 17.699 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2/5.   Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  
-  Oktatási és Kulturális Bizottság által
      -  Szociális és Egészségügyi Bizottság által
      -  Polgármester által 

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a kimutatásokat, kérte azok tudomásulvételét.

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

85/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselıtestülete tudomásul veszi és elfogadja az Oktatási és
Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését, a 2007. évi  városi (mővelıdési és sport
jellegő)  rendezvényekre,  a  civil  szervezetek  valamint  a  nemzetközi  kapcsolatok  támogatására
pályáztatás útján biztosított összeg szétosztásáról.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

86/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  képviselıtestülete  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadta.

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

87/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseirıl szóló beszámolót elfogadta.

3. napirend

Tárgy: A városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl
           - Beszámoló a Mezıberényi Rendırırs 2006. évi tevékenységérıl 
           - Beszámoló a Mezıberényi Polgárır Egyesület munkájáról

/A napirend tárgyalásánál jelen volt Jakusovszki Zoltán a Mezıberényi Rendırırs képviseletében,
Ladányi  Zoltán  a  Békési  Rendırség  kapitányságvezetıje,  valamint  a  Mezıberényi  Polgárır
Egyesület vezetıje Szota Róbert./

Jakusovszki Zoltán rendırırnagy a jelenlévık tájékoztatási érdekében ismertette beszámolójukat. A
beszámolóból kitőnik, hogy a rendırség jól,  magas színvonalon igyekszik végezni  munkáját.  A
különbözı bőncselekmények számát igyekeztek visszaszorítani, eredményt is értek el. A vagyon
elleni bőncselekmények kategóriáin belül a lopás, csalás aránya emelkedett. A kábítószerrel való
szembenézés nagyon fontos, most is 2 büntetıeljárás folyik. A szülık, tanárok gondossága nagyon
fontos.  A szabálysértési  bejelentések  száma csökkenést  mutat.  A közlekedési  bőncselekmények
számának  emelkedése  elsısorban  a  jármővezetés  ittas  állapotban  vétség  elkövetıinek  nagyobb
számban történı kiszőrése miatt következett be. Örvendetes, hogy a kerékpáros balesetek száma
csökkent,  és  ezek  egyikét  sem  sem  a  kerékpáros  okozozta.  A  kerékpárosokra  figyelve  71
kerékpárossal szemben alkalmaztak feljelentést és 248 fınél pedig helyszíni bírságot szabtak ki.
Nagyon fontosnak tartják, hogy kivilágított kerékpárok legyenek. A balesetek egy jelentıs részét a
sebesség  nem  megfelelı  alkalmazása  szokta  okozni.  Ennek  érdekében  20  esettel  növelték  a
Mezıberény város illetékességi területén mőködı sebesség ellenırzı készülékek alkalmazásának
számát.  58  esetben  alkalmaztak  traffipaxot,  amelyek során  jelentıs  számú  intézkedés  vált
szükségessé, nagyon sok esetben még mindig nem tartják be a közlekedési szabályt a sebességre
vonatkozóan a jármővezetık és ez lakott területen belül kiemelkedıen veszélyes. Mindig van olyan
kolléga  a  Mezıberényi  Rendırırsön  aki  kezelni  tudja  a  traffipaxot,  de  egész  évben  komoly
segítséget nyújtott a Békési Kapitányság személyi állománya is. 35 esetben vettek el a törvényesség
eszközeivel forgalmi engedélyt, és összesen 16 esetben vezetıi engedélyt. Segítıik közül kiemelte a
Mezıberényi  Polgárır  Egyesületet,  akik  ingyenesen,  saját  szabadidejüket  feláldozva  segítik  a
közbiztonság fenntartását, illetve a rendırség munkáját. A rendırséggel közösen 832 órát teljesített
az egyesület, önállóan is több mint 4000 óra közterületi szolgálatot láttak el. Együttmőködésüket
komoly,  elızetes  megbeszélések,  a  feladat  koordinálása  jellemzi.  Kiemelte  a  Polgármesteri
Hivatallal történı együttmőködést, napra kész kapcsolat van a jegyzıvel, szabálysértési elıadóval, a
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gyámhivatallal, pénzügyi irodával és minden más egyéb területtel. Ide sorolta a mezııri szolgálatot
is, amely talán évek óta nem volt olyan szoros együttmőködésben, jó kapcsolatban a Mezıberényi
Rendırırssel  mint  2006.  évben.  Ezeket  a  kapcsolatokat  továbbra  is  ápolni  kívánják.  A Városi
Közszolgáltató Intézménnyel  a közös együtt  gondolások, illetve elhatározások elıre segítették a
rendırırs  munkáját,  hiszen azon kívül,  hogy rendszeresen  biztosítanak  a belsı  és  külsı  körlet
takarításához  személyi  erıket,  napi  kapcsolatban  vannak  az  intézmény  vezetıjével,  akivel
egyeztetnek  különbözı  tevékenységekrıl,  önkormányzati  létesítmények  védelmérıl,  közlekedési
jelzıtáblák  kihelyezésérıl,  elvételérıl,  illetve  a  közlekedési  koncepció  kialakításáról.  A
Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálattal  is  rendkívüli  jó  az  információáramlás,  a  rendırök  jelen
vannak minden olyan kerek-asztal megbeszélésen, amely a jelzırendszer folyamatosságát biztosítja,
de  ha  családon  belüli  erıszak  vagy  bármilyen  fiatalkorú  által  elkövetett  bőncselekménnyel
kapcsolatban  merül  fel  adat  vagy  információ,  azt  is megosztják  egymással.  Megköszönte  az
együttmőködık  munkáját,  számítanak  további  segítségükre  is.  Fontos  a  megelızési  munka.  A
legjobb megelızés a felderítés, ennek érdekében meg is tesznek mindent. A legveszélyeztetettebb
korosztály  a  gyermekek  és  az  idıskorúak.  Kiemelte  azt  a  „Megelızési  nap 2006.”  elnevezéső
rendezvényt, amit a képviselıtestület támogatásával lehetıség volt megrendezni. Az 1450 gyermek
és az 570 felnıtt megjelenésével ez a megye egyik kiemelkedı  megelızési jellegő  rendezvénye
volt, országos szinten is érdeklıdtek már a rendezvény iránt. E rendezvényt „közlekedésnap” néven
2007. évben szeptember 29-én kívánják megrendezni. Az általános iskolában rendırségi szakkör
nevő rendezvényt tartanak két hetente egy órában, ahol ötödik osztályos tanulók vesznek részt, egy
kiforrott tematika alapján végig menve olyan megelızési jellegő problematikás dolgokról tartanak
elıadást, amelyek a gyerekek jogkövetı magatartását segíthetik elı a jövıre vonatkozóan. Folytatni
fogják az idén is az un. „Zebra zsaru” programot, a közlekedési szempontból veszélyeztetett iskolák
közelében az iskola által delegált tanulókból kiképzett "kisrendırök" segítik az iskolákba haladó
gyermekek közlekedésének biztonságát, a szabálysértık kiszőréséhez is jelentıs szerepet nyújtanak.
Napközis  táborban  is  részt  vettek  2006.  évben  félnapos  program keretében,  véleménye  szerint
érdekes, a gyermekek figyelmét is lekötı programot tudtak szervezni, és ezt a jövıben is kívánják
folytatni.  Az általános iskolához tartozik még, az ún. egészségnevelési  nap, amit minden évben
meghívás alapján tisztelettel elfogadnak, és egy-két órás elıadás keretében végrehajtanak. Minden
olyan körülményt kihasználnak, amely a gyermekek neveléséhez hozzájárulhat. A tanyalátogatás
program keretén  belül  tovább kívánják  folytatni  a  tanyán  egyedül  élı,  és  ezáltal  potenciálisan
veszélyeztetett idıs személyek visszatérı látogatását. A programhoz jelentıs segítséget nyújtanak a
szociális szolgálat dolgozói, valamint a polgárırök, és ennek eredménye is lehet talán az, hogy ezen
a területen nem történt az elmúlt 10 évben a lakosok sérelmére bőncselekmény. Tovább kívánják
folytatni  a média kihasználhatóságával  a megelızési tevékenységet,  Mezıberény város lakóinak
joga van tudni, hogy mi zajlik a városban közbiztonsági, bőnügyi szempontból. Figyelemfelhívásra
is  szeretnék  kihasználni  a  televízió  és  az  újságok  nyilvánosságát.  Szórólapokat  is  kiosztottak,
mellyel felhívják a lakosság figyelmét, ne essenek áldozattá, pl. ne hagyjanak értéket jól látható
helyen gépkocsiban, vagy piacokon, boltokban az alkalomszerő lopások megelızését célozta. 
Megköszönte a támogatóik, együttmőködı partnereik segítségét kérve, hogy munkájukat a jövıben
is  támogassák.  A  lakosság  azzal  segítse  a  rendırırs  munkáját,  hogy  figyelembe  veszik
felhívásaikat, próbáljanak arra törekedni, hogy ne váljanak áldozattá.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója megköszönte a rendırök,
polgárırök munkáját, számára rendkívül fontos volt az, hogy Mezıberény területén a rendırségnek
súlyozottan a látókörébe kerültek azok a cselekmények, melyek a közterület rongálását jelentették.
Az intézménye valóban kiváló kapcsolatot tart fenn, fontos lesz az is, hogy a megújuló játszótér,
Medvefejes tó környéke,  liget,  sportpálya fokozottan felügyelt  legyen, a rongálások minimumra
kerüljenek.  A  fokozott  jelenlét,  valamint  a  szükséges  és  lehetséges  felderítés,  az  ezt  követı
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felelısségre vonás el fogja érni a kívánt eredményt. A beszámolót elfogadásra ajánlotta.

Szota  Róbert a  polgárır  egyesület  elnöke  beszámolójuk  kiegészítésként  elmondta,  hogy  a
polgárırség 2006. március 1-jén újjá alakult. Azóta támogatásként kaptak egy irodahelyiséget a Fı

utca 5. szám alatt, valamint egy gépkocsi csere történt. A lakosság egyre kézzel foghatóbbnak érzi
az  egyesület  munkáját,  mivel  egyre  többen  keresik  meg  ıket  a  Mezıberény  közbiztonságával
kapcsolatos  észrevételeikkel,  kérdéseikkel.  Igen  nagy  felelısségteljes  feladatuk  van,  hiszen  a
közterület  jelenlétet  fokozták,  igen  magas  óraszámot  töltöttek  kint  közterületen,  5185  órát.
Elsıdleges  feladatuknak  érzik  a  közterület  felügyelı  jellegő  ellenırzését,  szükség  esetén  a
rendırség  értesítését.  Polgárıri  bejelentés  alapján  kerékpár  tolvajt,  hal  tolvajt,  ittas  vezetıt,
alumínium, színesfém tolvajt,  valamint  terménylopásban részt vett  személyeket  tudtak elfogni  a
rendırök. Napról napra nagyobb az a terület amit ellenırizniük kell, ellenırzik a ligeti madárházat,
valamint a Medvefejes tónál kialakított játszóteret, illetve kilátót. Véleményük szerint a ligetben
kevesebb lenne a probléma, ha zárttá lehetne tenni és azt a lakosság csak az adott idıpontban tudná
látogatni  (éjszakai  órában  a  bemenetel  kizárt  lenne).  Önkormányzati  intézmények  –bölcsıde,
óvodák, iskolák- száma is igen nagy, azok ellenırzését is folyamatosan végzik tagjaik a szolgálatuk
ellátása során, ısszel iskolakezdéskor az iskolák elıtti gyalogátkelıhelyen is ott voltak, biztosítva
ezzel a gyermekek balesetmentes áthaladását. Felszereltségük egyre jobban fejlıdik formaruhailag,
mint  technikailag.  A  lakosság  bizalmát  mutatja  az  is,  hogy  kulcsot  kaptak  több  telephelyhez
ellenırzés  céljából.  Együttmőködési  szerzıdést  kötöttek  a  közszolgáltató  intézménnyel,  annak
vezetıjével napi kapcsolatban vannak. Figyelik Mezıberény közterületén az utakhoz kihelyezett
közlekedési  jelzıtáblák  meglétét,  azoknak  állapotát,  szükség  esetén  észrevétellel  élnek  a
közszolgáltató  intézmény  igazgatója  felé.  Figyelemmel  kísérik  a  virágágyások  és  a  kiültetett
facsemeték  épségét,  állagának  megırzését.  Fontos  feladataik  között  szerepel  a  Gyomai  úti
kerékpárút és a mellette lévı fakorlát épségének figyelése. A sportpályánál is kevesebb probléma
adódna, ha zárhatóvá lenne téve. Nyári szezonban a strand éjszakai ellenırzését is végzik. 2006-ban
létrehoztak egy közlekedési  csoportot,  hogy az útlezárásokat,  tereléseket  a városi  rendezvények
idején  még  szakszerőbben  tudják  végrehajtani.  20  személy  közlekedési  oktatáson  vett  részt,
elsajátítva  a  rendıri  karjelzéseket,  illetve  a  KRESZ  aktuális  változásait.  A  lakosság  irányba
hirdetésben adják közé, hogy lehetıség van az ırizetlenül hagyott ingatlanjaik (nyaralás, lakodalom,
temetés) esetén fokozott ellenırzésére egyeztetés alapján. 2007-ben szeretnének 24 órás ügyeleti
szolgálatot  kialakítani  irodájukban,  hogy  a  lakosság  minden  akadály  nélkül  el  tudja  érni
egyesületüket.  Természetesen  ez  anyagi  lehetıség  függvénye.  A  vezetıség  tagjai  megyei  és
országos vezetıképzésen vettek részt, így a szakmai irányítást még hatékonyabban tudják ellátni
tagjaik  irányába.  A  megyei,  illetve  országos  polgárırnapokon  részt  vettek,  ahol  az  országos
polgárırvezetıkkel  személyes  eszmecserét  folytattak,  ötleteket  merítettek  a  még  hatékonyabb
munkavégzéshez. Ismertette a szolgálati autójuk telefonszámát: 06-30-414-56-76, ezen a számon a
város közbiztonságával kapcsolatos észrevételeket azonnal jelezhetik. 

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  ismertette,
bizottsága  tárgyalta  a  beszámolókat,  amelyek  legalább  olyan  alaposak,  mint  a  szóban  tett
kiegészítések.  A  beszámolót  jónak,  jó  színvonalúnak tartják,  az  áttekinthetısége  meg  van,
javasolják a beszámolók elfogadását. A korábbi évek beszámolóival,  mivel azonos szerkezetben
készültek, jól összehasonlítható a végzett munka, ezen keresztül lehet érzékelni azt a munkát, azt az
erıfeszítést, amit a rendırség a város lakosság érdekében, a közrend, közbiztonság tekintetében
kifejtett.
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Harmati  László alpolgármester  véleménye  szerint  a  város  lakossága biztonságban  élhet,  és  a
biztonságérzet  megteremtésében  óriási  szerepe  van  a rendırırségnek  és  a  polgárırségnek  is.
Megköszönte  az  egész  rendvédelmi  szervezet  dolgozóinak  a  munkáját,  gratulált  az  elızı  évi
munkához.  A beszámolóból  értesült  arról,  hogy  a Békési  Rendırkapitányság mind a  felderítés
mutató,  mind  az  eredményesség  mutató  alapján  Békés  megye  legjobb  rendırkapitánysága  volt
2006-ban. Sajnos negatív  tendenciák is vannak, ami nem elsısorban a rendırırsnek a bőne. A
beszámolóból  olvasható,  hogy  csökkentek  a  bőncselekmények  számai,  de  a  vagyon  elleni
bőncselekmények közül a lopás, betöréses lopás száma nıtt. Fél tıle, hogy ez a „ nagy gazdasági
jólét”  ami most az országban „tombol”,  ez a megélhetési  bőnözésnek nagyon kedvez és egyre
többen rá fognak kényszerülni.  Kérte a rendıröket, hogy a prevencióra még nagyobb hangsúlyt
fektessenek.  A helyszíni  bírság alacsony volta talán azt  mutatja,  hogy humánusak a rendırök. 
Észrevételezte, hogy az alsó Csabai út lett a 47-es út, eddig is nagy volt a forgalom rajta, most már
még nagyobb az átmenı forgalom. Megkérdezte, van-e olyan joga a rendırkapitányságnak, hogy
szóvá tegye a Közútkezelı Kht.-nak az út rossz minıségét? Köszönet a rendırök munkájáért,  a
polgárırök  is  elismerést  érdemelnek,  társadalmi  munkában,  önzetlenül  végzik  feladatukat.
Beszámolót elfogadásra javasolta.

Csávás István képviselı is megköszönte a rendırség munkáját. Véleménye szerint mióta a Békési
Rendırkapitánysághoz  tartozik  Mezıberény,  ez  a  javára  szolgált  a  városnak.  Kitőnı  szakmai
munkával  és  emberekkel  kovácsolódtak  össze,  ami  a  megyének  példaképet  tud  mutatni.  Az
önkormányzat  érdeme is  egy kicsit  talán,  hogy nincs annyi  kerékpáros  okozta baleset,  minden
fontosabb fıút mellett kerékpátút lett kiépítve. Megköszönte a polgárırség munkáját, ember feletti
munkát végeznek. A beszámolók alaposak, gratulált hozzá. Köszönet érte.

T.Wagner Márton képviselı  a rendırség gyorsaságát,  rugalmasságát  emelte ki.  Nagyon könnyő
öregeket  megtámadni,  kiskorúakat  rossz  cselekményekre  rávenni,  nagyon  egyszerő  színesfémet
eladni, stb., de az biztos, hogy Mezıberényben az elmúlt években sokkal több lett az ellenırzés.
Sajnos nehéz úgy jót tenni,  hogy ha pl.  valakit  bevisznek 24 órára,  másnap ki  kell  engedni  és
ugyanazt  elkövetheti,  tehát  nincs  visszatartó  ereje.  Színesfémet  bárki  bárhol  leadhat  és  nem
kérdezik  meg  tıle,  hogy  honnan  vette.  Három  dolgot  tartott  nagyon  fontosnak:  a  kiskorúak
védelmét,  nevelését,  oktatását;  az  idıseknek  a  felvilágosítását,  oktatását;  és  a  Mezıberény
külterületén  élıknek  a  védelmét.  Felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  vagyont  magának  a
tulajdonosnak kell megvédenie, nem lehet azt várni a rendırségtıl és polgárırségtıl, hogy ott lesz
mindenütt.  Környezeti  és  a  jogszabályi  változást  várná  a  Kormánytól,  Parlamenttıl,  hogy  ne
lehessen minden következmény nélkül tovább értékesíteni lopott dolgokat, fıleg ha ez színesfém
(pl. KRESZ tábla). Megköszönte a beszámolókat, örvendetesnek tartotta, hogy fiatal az állomány.

Jakusovszki Zoltán rendırırnagy reagált az elhangzottakra. Megjegyezte, hogy a helyszíni bírság
összegbıl  egy  fillér  nem  folyik  vissza  a  rendırırshöz,  természetesen  a  rendırök  aktivitásáról
árulkodik, hogy hány fıvel szemben alkalmaznak helyszíni bírságot. A Közútkezelı Kht.-val napi
kapcsolatban  vannak  az  osztályvezetıktıl  egészen  a  végrehajtó  pályavonalakat  ellenırzı
személyeken  át.  Így  tudják,  hogy  milyen  intézkedéseket  tesznek  a  47-es  fıútvonal  felújítása
érdekében. Jelenpillanatban készítik azokat a tervrajzokat, amivel vagy ez év végén, vagy jövı

évben  végrehajtják  az  út  elkészítését,  és  a  Mezıberényt  elkerülı  útra  elızetes  intézkedéseket
tesznek. A rendırség tudja azt is, hogy a közlekedés három feltételbıl áll: a közúti környezetbıl, a
jármővekbıl és a jármővezetıkbıl. Ezek közül talán egyedül a jármővezetıket tudják befolyásolni
olyan irányba, hogy vagy következetes intézkedéseket foganatosítanak, vagy pedig megértik azokat



12

a felhívásokat amelyeket  a médián keresztül  alkalmaznak.  Nem tudnak beleszólni az utak és a
jármővek  állapotába.  A  Békési  Rendırkapitánysághoz  2002-ben  történı  csatlakozást  követıen
valóban jelentısen megjavult  a reagáló képessége a Mezıberényi  Rendırırsnek. Azzal,  hogy a
rendırırsön az ügyeleti szolgálat megszőnt, nem a rendırırs szőnt meg. Sok embernek az van a
tudtában, hogy nem szólnak a Mezıberényi Rendırsre, mert már nincs rendırség. Ez nem így van.
Az ügyeleti szolgálat azt jelenti, hogy azt a hivatásos állományú rendırt, aki eddig bent a telefon
mellett ült és forgalmazott esetleg URH rádióval, kiment a közterületre és ott teljesít szolgálatot,
megnövelve  ezáltal  a  közterületi  szolgálatot  ellátóknak  a  létszámát.  Ez  mindenféleképpen
elırelépés. Az, hogy nincs ügyeletes és ezáltal telefonkezelı sincs, ez nem igaz, mert a telefont a
hivatásos dolgozók vagy a közalkalmazottak soron kívül fel tudják venni, a telefonközpontjukba
minden hívás befut. De a Békési Rendırkapitányságra is bármikor be lehet telefonálni, a békési
ügyeletes azonnal,  soron  kívül,  idıveszteség nélkül  URH rádión tudja a közterületi  szolgálatot
ellátókat értesíteni. A személyi állomány fiatal a Mezıberényi Rendırırsön, 32 év az átlag életkor,
mindenki  rendelkezik  a  beosztásához  szükséges  végzettséggel.  Az  állománynak  a  hangulata
rendkívül jó, ez is eredményheti a további nagyon magas színvonalú munkavégzést. Megköszönte a
képviselıtestület bizalmát.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy a városban  a  közlekedési  táblák állapotát,
pótlását, helyreállítását felül kell vizsgálni, erre pénzt is biztosít ebben az évben az önkormányzat.
A városban 1000 felett van a táblák száma. Tájékoztatásként közölte, a Mezıberényt elkerülı út
elkészítése 2008-ra várható. A Csabai utat, ami 47-es fıút lett, biztos, hogy ebben az évben rendbe
kell még hozni.
Megköszönte a beszámolókat, kérte a testületet határozattal elfogadni a tájékoztatókat.

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

88/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  képviselıtestülete  a  Mezıberényi  Rendırırs  2006.  évi
tevékenységérıl  szóló  beszámolóját,  valamint  a  Mezıberényi  Polgárır  Egyesület  tájékoztatóját
elfogadja, a város közrendje és közbiztonsága érdekében végzett munkájukért köszönetét fejezi ki.  
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: az érintett értesítése azonnal.

/Hoffmann Dániel képviselı eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./

4. napirend

Tárgy: A ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadása

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a program elkészítésével Valentinyi  Károly
alpolgármester  lett  megbízva. Az alpolgármester  úr külföldön tartózkodik,  nem tudott  eljönni a
testületi ülésre, javasolta a képviselıtestületnek, hogy e napirend elfogadása mindenképpen a jövı
testületi  ülésen történjen meg.  Véleménye szerint  a gazdasági  program azokat a dolgokat mind
magába foglalja, amelyeket a képviselıtestület kitőzött. Az összefoglaló részben szerepel, hogy elég
nehéz megalkotni  egy  gazdasági  programot,  amikor  teljesen ismeretlenek  azok a  körülmények,
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amelyek között valamilyen feladatot meg kell valósítani. Nem, hogy öt évre, hanem igazából egy
évre sem tud elıretekinteni az önkormányzat. Azok a szabályozók amelyek rendelkezésre állnak,
elég késın kerültek tudomásra, és azt senki nem tudja megmondani, hogy jövıre milyen szabályzók
lesznek bármely terület finanszírozásában. Ennek híján elég nehéz olyan programot összeállítani,
amit  utána  teljesíteni  is  lehet.  A  program  a  korábbi  gazdasági  programok  vonalán  haladt,
alkalmazkodva a környezethez, pl. figyelembe kell venni a gyermeklétszám alakulását. Valentinyi
alpolgármester úrnak elıre is megköszönte tevékenységét, vitára bocsátotta az anyagot.

Debreczeni  Gábor képviselı  egy-két  észrevétellel  élt,  mivel  tüzetesen  áttanulmányozta  a
koncepciót. 2007. évben a területfejlesztési és önkormányzati támogatások a decentralizáció talaján
állnak, ezen belül pedig a hátrányos helyzető térségek felzárkóztatását tőzték ki célul országosan.
Felsorolta, hogy az önkormányzatnak mire lenne lehetısége pályázni. A koncepció azon részével
egyetértett,  hogy a rendelkezés-tervezeteknek meg kell  felelni,  és a pályázatokat  mindenképpen
követni kell. Véleménye szerint a humánerı fejlesztést elıirányzó pályázatokat is figyelni kell. A
koncepcióban  lehetıségként  szerepel  a  turisztika  fejlesztése,  az  öko-, gyógy-,  vadász-  és  vízi
turizmust  mindenféleképpen  ide  sorolná,  Mezıberénynek  ebben  komoly  kiugrási  lehetıségei
vannak. Lehetıség esetén olyan beruházásokat kell  végrehajtani,  amelyek illeszkednek a térségi
fejlesztésekbe. Azzal is egyetért, hogy minden képviselı részérıl  hatékony lobbira van szükség.
Alpolgármester úr megjegyzi, hogy a Kormány részérıl  nem lát sokszor világos stratégiát, ezzel
ellentétben úgy gondolja,  hogy a területfejlesztési stratégia  meglehetısen világos,  és nem csak
2010-ig, de 2013-ig lettek kidolgozva a fıbb prioritások. Ebben a pontban nem tudja támogatni a
gazdasági  koncepciót,  egy  kis  „finomhangolásra”  lenne  szükség,  ha  ezt  majd  az  elıterjesztı
magáévá teszi, azt megköszöni. A koncepció többi részével egyetért, el tudja fogadni.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, félı, hogy hiába jelennek meg kiírt pályázatok,
hogyha nem tudja az önkormányzat a saját erıket biztosítani hozzá, már pedig ennek a veszélye
fennállhat már a jövı évben is. Természetesen azzal egyetért, hogy minden lehetıséget meg kell
ragadni ahhoz, hogy a város fejlıdjön.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  olyan  határozatot  javasolt  elfogadni, hogy az elıterjesztést
tudomásul veszi a testület, de további tárgyalások szükségességét teszik indokolttá.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

89/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  Valentinyi  Károly  alpolgármester  által  a
MÖK  2007-2010  évekre  szóló  gazdasági  programjának  elıterjesztését  tudomásul  veszi,
elfogadásáról,  további  tárgyalás  szükségessége  mellett,  a  következı  ülésen  -alpolgármester  úr
jelenlétében- dönt.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: áprilisi testületi ülés
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5./ napirend

Tárgy: Bejelentések

5/1.  Sziget Produkciós Iroda ajánlata film készítésre

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  ajánlatot,
bizottsága azt javasolta, hogy ne éljen a képviselıtestület az ajánlott lehetıséggel.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

90/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  megköszöni  a  Sziget  Produkciós  Iroda
ajánlatát (Mezıberényrıl dokumentumfilm készítés), de nem kíván élni az ajánlott lehetıséggel.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

5/2.  Döntéshozatal mezııri állás betöltésérıl

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  tájékoztatásként  elmondta,  hogy január  1-tıl  megüresedett  az  egyik
mezııri álláshely és a képviselıtestület akkor úgy döntött,  hogy ezt az álláshelyet meg kívánja
tartani. Pályázatot kell kiírni a mezııri állás betöltésére. Kérte az elıterjesztett kiírást támogatni,
amely megjelentetésre kerül a Kábel Tv-én, illetve a helyi  újságban. A jelentkezési határidıben
foglalt állás a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság és javasolta, hogy 2007. áprilsi 6-án 14 óráig lehessen
beadni a pályázatot.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

91/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a betöltetlen mezııri álláshelyre az alábbi
pályázatot írja ki:
PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY
Mezıberény Város  Önkormányzata felvételt hirdet 1 fı részére mezııri állás betöltésére.
Alkalmazási feltételek: - betöltött 18. életév
                                      - büntetlen elıélet
                                      - egészségügyi / ezen belül pszichológiai / alkalmasság
                                      - mezııri vizsga sikeres letétele
                                      - fegyvertartási engedély megszerzése
A munkabér a hatályos Közalkalmazotti tv. elıírásai szerint kerül megállapításra.
Jelentkezési határidı: 2007. április 06. 14. óra.
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A pályázatok benyújthatók: Czirbuly Zoltánnénál  Mezıberény Városháza fszt.
                                              8. sz . irodában, ügyfélfogadási idı alatt        
A jelentkezık közül azonos általános alkalmazási feltételek fennállása esetén elınyt élvezhet az, aki
a  jelentkezés  idıpontjában  érvényes  mezııri,  egészségügyi  alkalmassági  vizsgával,  valamint
fegyvertartási engedéllyel rendelkezik.
Felelıs: Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: 2007. április 6.

5/3.  Önkormányzati  támogatási  igény  a  Mezıberényi  Gyermek  Kosárlabda  Klub  részérıl
-sportrendelet módosítása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, a rendelet módosítását
az indokolja,  hogy az iskola összevonással  az 1.  Sz. Általános Iskola DSE neve megváltozott,
Mezıberényi Gyermek Kosárlabda Klub lett. A rendeletet aszerint kellene módosítani, hogy ez a
gyermek kosárlabda klub is olyan támogatásban részesüljön mint a Berényi Gyermek Futball Club
Utánpótlás Nevelı Egyesület. A 2007. évi sportalap elosztása is eszerint történt. 

Fekete  József képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  tagja ismertette,  hogy
bizottsága támogatta a rendelet megalkotását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestületének 
6/2007./III.20./ MÖK. sz. rendelete

az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység
támogatásáról szóló, 4/2005./I.31./ MÖK sz. rendelet módosításáról

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

5/4.  Alapfokú mővészetoktatási intézmény minısítésének fenntartói kezdeményezése

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy az alapfokú mővészetoktatási intézmény 2008. január 1-
tıl  nem mőködhet  csak  abban az  esetben,  amennyiben  a  minısítését  elvégzik.  A  Mezıberény
-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kezdeményezte  a mővészetoktatási intézmény minısítése
elindítását, és ez az önkormányzatnak pénzébe kerül. Az elıminısítési eljárás feltétele, hogy 2007.
március 31-ig a 65.500 Ft-os díjat a fenntartó kifizesse. Két bizottság tárgyalt errıl a kérdésrıl, az
Oktatási és Kulturális; valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságok egyaránt javasolták, hogy az
elıminısítési eljárás induljon el, és a testület biztosítsa hozzá a 65.500 Ft-os összeget.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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92/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  képviselıtestülete  a  Mezıberény-Bélmegyeri  Kistérségi  Általános  Iskola  "
Alapfokú  mővészetoktatási  intézmény  elıminısítési  eljárásának  elindításához",  minısítési  díj
elılegként 65.500,-Ft-t biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2007. március 31.

5/5.  A Napi Gazdaság címő pénzügyi napilap ajánlata- Mezıberényt bemutató összeállítás

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága határozati
javaslatát, kérte támogatását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

93/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  megköszöni  a  NAPI  Gazdaság  címő

pénzügyi  napilap ajánlatát /Mezıberényrıl  körkép megjelentetés),  de nem kíván élni az ajánlott
lehetıséggel.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

T.Wagner Márton képviselı véleménye szerint ennek a cégnek valószínőleg egy kiterjed internetes
hálózat révén van egy figyelı rendszere, találtak egy adatot, miszerint békési uradalomként említik
Mezıberényt 1347-ben. Ez valószínő nem a mostani Mezıberény lehetett, és az ajánlott összeg is
igen magas, írjanak majd akkor a városról, ha valami jó történik a városban.

5/6.  Magyar Szabadidısport Szövetség felhívása a Kihívás Napja „Challenge Day” sportjátékra

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a korábbi évekhez hasonló
elutasító  határozatot  javasolt  meghozni.  Egyébként  a  bizottság  jónak  tartotta  a  felhívást,  de  a
pontelosztást korábban sem tartották helyesnek, problémás lenne a megszervezése is.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

94/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  megköszöni  a  Magyar  Szabadidısport
Szövetség  felhívását  „Kihívás  Napján”  történı  részvételre,  de  nem  kíván  élni  az  ajánlott
lehetıséggel.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal
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5/7.  Nyeregben alapítvány kérése   -Gyereknapi lovas programjukhoz térítésmentes helyszínbiztosítás  

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos kérelmet.
Bizottsága  egyetértett  a  programtervezettel,  támogatásra  ajánlják.  A  helyszín  térítésmentes
biztosítása érdekében a Városi Közszolgáltató Intézményhez kell fordulniuk.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

95/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  egyetért  a  Nyeregben  Alapítvány  városi
gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvény tervével.  A rendezvény helyszínének  ügyében a Városi
Közszolgáltató Intézményt keresse meg.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

5/8.  A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat részérıl testületi hozzájárulás kérés mőködési
engedély módosításának kezdeményezéséhez

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  elıvezette,  hogy  a  Juhász  Gyula  utcai  Szociális  Otthon mőködési
engedélye 50 idıs ember részére biztosít ellátást, amennyiben ettıl tartósan eltér az önkormányzat,
ebben az esetben a többlet létszám után normatív állami támogatásban nem részesül. A  188/1999.
évi  Kormány  rendelet  lehetıvé  teszi,  hogy  amennyiben  5%-ot  meg  nem  haladó  módon  kerül
módosításra a mőködési engedély, akkor nem kell kapacitásbıvítési hozzájárulást kérni. A Városi
Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálat  kérné,  a  testület  engedélyezze,  hogy  a Juhász Gyula  utcai
Szociális Otthonban 52 férıhellyel  mőködjenek tovább, és ennek alapján kérje meg a mőködési
engedély módosítását. Alapító okirat módosítása nem szükséges, elegendı  a testület hozzájáruló
határozata.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

96/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Kovács  Edinát,  a  Városi
Humánsegítı  és  Szociális   Szolgálat  igazgatóját,  hogy  kezdeményezze  a  mőködési  engedélyük
módosítását a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalánál a Juhász
Gyula u. 10. szám alatti  Idısek Otthona engedélyezett férıhelyszám (az 50 férıhelyen 52 idıst
látnak el) emelkedése miatt.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Kovács Edina igazgató
Határidı: int.azonnal.
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5/9.    A Városi Közszolgáltató Intézmény új alapító okirata /rendelet/  

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  támogatása
alapján a rendelet megalkotását szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestülete
7/2007 (III.20.) MÖK számú rendelete

a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratáról

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

5/10.A Petıfi Sándor Mővelıdési Központ alapító okiratáról szóló többször módosított 2/2002./II.
8./ MÖK számú rendelet módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy a márciusi rendkívüli testületi ülésen döntött a testület
arról, hogy a mővelıdési központhoz kerül a ligetben lévı madárház és szabadtéri színpad, ezt a
mőködtetést kellett az intézmény alapító okiratában átvezetni. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság a rendelet módosítással egyetértett.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta.

Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestülete
8/2007. (III.20.)MÖK számú rendelete

A Petıfi Sándor Mővelıdési Központ  alapító okiratáról szóló többször módosított 2/2002(II.18)
MÖK számú rendelete kiegészítésére

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

5/11. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program  /ÖMIP/ módosítása

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  elıadta,  hogy az Oktatási  és Kulturális Bizottság által  is támogatott
módosításokat azért  szükséges megtenni,  mert  az oktatási intézmények szerkezetében 2004. óta
olyan változások fordultak elı -két általános iskola helyett egy iskola, egy megszőnı óvodaépület-
amit az ÖMIP-en keresztül kell vezetni. Kérte a testület egyetértését.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

97/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a közoktatásról szóló (többször módosított)
1993.  évi  LXXIX.  törvény  85.§-ában  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  módosított
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Önkormányzati Minıségirányítási Programját (ÖMIP) jóváhagyja. A képviselıtestület :
a./ Felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az ÖMIP-nek az önkormányzati közoktatási intézmények

részére történı azonnali megküldésrıl.
b/ Utasítja  az önkormányzati  közoktatási intézmények vezetıit  az intézményi  minıségirányítási

programok 2007. április 23-ig történı kimunkálásra és elfogadtatására.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Dr. Hantos Katalin jegyzı
                  Közoktatási Intézményvezetık
Határidı: áprilisi képviselıtestületi ülés

5/12. Mezıberény Város Önkormányzata lakáskoncepciójának aktualizálása és kiegészítése

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  kifejtette,  hogy  a  testület  döntött  pályázat  benyújtásáról  a  Holcim
Alapítványhoz  nem  lakáscéljára  szolgáló  helyiség  bérlakássá  történı  átalakítására.  A  pályázat
beadásának  a  feltétele  az,  hogy  az  önkormányzat  rendelkezzen  lakáskoncepcióval.  Az
önkormányzat eredeti  lakáskoncepciója nem tartalmazta azokat a kitételeket, amelyek a pályázat
beadásának a  feltételeként  meg vannak határozva,  azaz,  hogy önkormányzati  ingatlant  kíván a
testület lakáscéljára átalakítani. Aktualizálni kellett a jelenlegi lakáshelyzetet is. Kérte az aktualizált
koncepció elfogadását, mert szükséges azt elküldeni a pályázat mellé.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

98/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  95/2000 /IV.  20  /  és  a  217/2000./VII.
19./sz.  határozatával  elfogadott  kiegészítésekkel  Mezıberény  Város  Önkormányzata
lakáskoncepciójának aktualizálását és kiegészítését  elfogadja. 

5/13. Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom felhívása

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság ismertette a felhívást, hatodszor
rendezik  meg  az  országban,  Mezıberénybe  május  18-án  érkeznek.  Megkapták  az  iskolák is  a
felhívást.  A  korábbi  gyakorlatra  hivatkozva,  nem pedig  az  ügy  fontosságára  való  tekintettel  a
bizottság nem támogatta a részvételt. Az iskolák végzik ezt a programot  a legveszélyeztetettebb
korosztályban, szabad üres napjuk már erre a felhívásra nincs. Határozati javaslatukat elfogadásra
ajánlotta.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint a felhívás csak arra kéri fel a lakosságot, hogy ha
ideérnek  Mezıberénybe,  10-20-30  önkéntes,  keresztül  fusson  a  városon  velük.  Nem muszáj  a
rendezvényt megtartani.

Kovács Lászlóné képviselı  visszavéve a szót,  el  tudja fogadni  a javaslatot,  elég kevés idı  állt
rendelkezésre a felhívás megvitatására, egyeztetésére. Az iskolák elég terheltek, és azt nem lehet
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tudni, hogy a megadott napon hány órára érnek ide. Elsı alkalommal néhány pedagógus és diák
várta a futókat a város szélén. Egyetértett  azzal, hogy meg lehetne hirdetni a lakosság részére a
magát a mozgalmat.

Harmati László alpolgármester olyan javaslattal élt, hogy a program szervezéséhez nincs kapacitása
a városnak, de a futáshoz civil szervezetekkel szívesen csatlakozna a város.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  javasolta  Harmati  László  alpolgármestert  felhatalmazni  a
kapcsolat felvételére a mozgalom szervezıivel.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

99/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Harmati  László
alpolgármestert, hogy  a „Drogmentes Magyarországért Maraton” felhívásra szervezze meg civil
szervezetek  csatlakozását  a  május  18-án  Mezıberényen  „átfutókhoz”  azzal,  hogy
programszervezést nem tud felvállalni a város.
Felelıs: Harmati László alpolgármester
Határidı: értelem szerint, május 18. 

5/14.    Elıirányzat  átcsoportosítás  -Liget  és  Látogató  Központ mőködtetése,  fenntartása  
(69/2007./III.5./ sz. hat.) 

Cservenák Pál  Miklós polgármester  közölte,  ez a téma zárt  ülésen kerül  megtárgyalásra,  de az
elıirányzatot a nyílt ülésen kell rendezni. A mővelıdési központ is adott be egy költségbecslést az
új megbízatás miatt. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén olyan döntés született, hogy most 2
millió Ft maradjon a Közszolgáltató Intézménynél, és 1 millió Ft legyen a Mővelıdési Központnak
biztosítva. 

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

100/2007./III.19./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül:
   Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                             csökkenti   1.000 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5-3. cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ
   Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
   /Madárház (pavilon) és színpad fenntartási kiadásainak fedezetére/                             1.000 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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5/15.   Egyéb bejelentés  

Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a legközelebbi tervezett ülés április 23-án
lesz  megtartva.  Napirendje:  1./  Mezıberény  Város  Önkormányzata  2006.  évi  költségvetésének
teljesítése (zárszámadás); 2./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó
gyermekvédelmi     munkáról; 3./ Beszámoló a 2006. évi ellenırzésekrıl.
Rövidesen rendkívüli testületi ülés tartására is szükség lesz, mivel az útpályázatokhoz, mővelıdési
központ  vizesblokk  felújításához  nem áll  még rendelkezésre  a  költségbecslés,  és  a  pályázatok
beadási határideje korábban lesz a munkaterv szerinti ülés idıpontjánál. 

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

                      Balta Ádámné                                                                Debreczeni Gábor
                          képviselı                                                                         képviselı
                         jkv.hitelesítı                                                                  jkv.hitelesítı    


