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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestületének  2007.  november  26-án
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, Litvai György, Lestyán
Ádám,  Onody  Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Wagner  Márton,  T.Wagner  Márton
képviselık.

                 /Valentinyi Károly alpolgármester az elsı napirend tárgyalása elıtt 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 jelen van 17 fı. 

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

A  polgármester  javaslatára  a  képviselıtestület  17  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Halász Ferenc és Hoffmann Dániel képviselıket.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  kiadott  napirendek  tárgyalási  sorrendjét  ismertette,  kérte
annak  elfogadását,  még  további  egy  bejelentés  - Hozzájáruló  nyilatkozat  hulladék  elhelyezése
ügyében- megtárgyalásával.

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

473/2007./XI.26./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  203/2007./V.22./sz.,  215/2007./V.22./sz.,

325/2007./VIII.27./sz.,  392/2007./IX.24./sz.,  397/2007/IX.24./sz.,  411/2007./X.29./sz.,
420/2007./X.29./sz.,  422/2007./X.29./sz.,  434/2007./X.29./sz.,  447/2007./X.29./sz.,
338/2007./VIII.27./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.

2/2. Az Európai Bizottság testvérvárosi pályázatán való részvétel (163/2007./IV.23./sz. hat.)
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2/3. Önkormányzati képviselet az MFC elnökségében (445/2007./X.29./sz. hat.)
2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
2/5.  Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgató választás (304/2007./VIII.27./sz. hat.)

3./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása.
4./  Mezıberény  Város  Önkormányzata  2007.  évi  I-III.  negyedéves  költségvetésérıl  szóló

beszámoló
5/ Mezıberény város 2008. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
6./ A 2008. évi ellenırzési terv elfogadása 
7./ Bejelentések

7/1.Az  önkormányzati  nevelési-oktatási  intézményekben  alkalmazandó  térítési  és  tandíjak
megállapításának szabályairól szóló 33/2005. (VI.27.) MÖK számú rendelet módosítása

7/2.  Élelmezési  Központ  2008.  évi  nyersanyagnorma,  rezsi  költség 2007.  évi  kimutatásának
indoklása.

7/3. Intézményi átcsoportosítási határozati javaslat.
7/4.  Az  ivóvíz-ellátási  és  szennyvíz-elvezetési  szolgáltatás  díjainak  megállapításáról  és  a

szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása
7/5.  Pályázat  kiírása  a  2008.  évi  városi  rendezvények,  illetve  a  nemzetközi  kapcsolatok

támogatására 
7/6. A Körösök mentén lévı települések összefogása egy közös vízitúra útvonal kialakítására 
7/7. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
7/8. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 20/2006./V.29./sz. rendelet módosítása
7/9. Fiatalok Tábora 2008.  Gronau szervezésében
7/10 A Békési Kistérségi Társulás alapító okirat módosításának elfogadása
7/11 Elıterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv jelenleg ismert pályázati lehetıségeirıl

Mezıberény vonatkozásában
7/12 A Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület lemondása pályázati támogatásról.
7/13 Hozzájáruló nyilatkozat  hulladék elhelyezése ügyében 
7/14 Békés Megyei Vízmővek hozzájárulás kérése
7/15. Egyéb bejelentés 

8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása /
8/1. 2008. január 1-tıl történı számlavezetı pénzintézet kiválasztása (404/2007.(IX.24.) sz. hat.)
8/2.Pályázat  az  OKM  Hátrányos  Helyzető  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó

Programjában való részvételre.
8/3. Önkormányzati tulajdonban lévı laposi kert megvásárlási kérelme (Mertz Gabriella)
8/4. Siklósi István közoktatási szakértı ajánlata  (tájékoztató anyag)
8/5. Szemétszállítás díjának megállapítása
8/6.Gyepmesteri feladatok
8/7. Aljegyzıi kérelemben állásfoglalás
8/8. Csapadékvíz-elvezetés -DAOP pályázat
8/9. Fürdı beruházás -medence tervezés
8/10 Egyéb bejelentés

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

1./ napirend

Tárgy: Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette a 2007. október 29-i zárt testületi ülésen, valamint a november
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12-i rendkívüli testületi ülésen  hozott határozatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

Észrevétel nem hangzott el.

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

474/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete a 2007. október 29-i  zárt  testületi  ülésen,
valamint a november 12-i  rendkívüli  testületi  ülésen  hozott határozatok kihirdetését  tudomásul
vette.

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.

Cservenák Pál Miklós polgármester az október 29. óta eltelt események közül egy-két jelentısebb
dolgot kiemelt:
– November  2-án  került  sor  a  Tesco  Globál  Áruház  mezıberényi  szupermarketjének

megnyitására, november 9-én pedig megkezdte mőködését a Kossuth téren a Kereskedelmi és
Hitelbank.

– A mai napon megkezdıdött a Pipa utca aszfaltozása, holnaptól a Galilei utcában folytatódik a
munka. A mai napon megkapta elsı aszfalt rétegét a Mikszáth utca útja (Tesco-tól a Hısök
útjáig)

– Folytatódik a járdafelújítási munka, a járda felújítási tervnek megfelelıen. A Kölcsey utcának a
játszótértıl  Liget  utcáig  terjedı  szakasza,  a Teleki  utcának a Petıfi  utca és Gyóni  G. utca
közötti szakasza, a Vadász utcának a Petıfi utca és a Tavasz utca közötti szakasza, valamint
Madách utcának a Petıfi utca és a Puskin utca közötti szakasza készült el.

Ismertette,  hogy Litvai  György képviselı  úr írásban sajnálatát  fejezte ki,  hogy a Bonyhai  és a
Bartók B. utcák járdafelújítása nem történt meg. Tudni kell, hogy van egy terv, ami szerint halad a
felújítás, az említett utcák még hátrább vannak rangsorolva,  de remélhetıleg hamarosan azok is
sorra kerülhetnek. November 30-ig történik aszfaltkeverés, így addig még valósulhat az Eötvös utca
postától  a  Gyomai  útig  lévı  szakaszának  felújítása,  valamint  a  Jeszenszky  utcán  az
útkeresztezıdésekben a járda és az úttest közötti szintkülönbség megszüntetése. Elismerte azt, hogy
a következı évben a járdafelújításokra még ennél is többet kell fordítani.
A továbbiakban Csávás István írásban feltett kérdéseire válaszolt:
– A  Főtıker  Trade  Kft.  részérıl  a  mai  napon  jártak  kint  a  strandon,  a  kilyukadt  tartályt

mőködıképessé kell tenni (valamilyen formában cserélni kell, vagy az alját le kell főrészelni,
vagy új tartályt kell venni), hogy a medencében ne fagyjon be a víz. A szakvélemény alapján
úgy néz ki, hogy ezt a telet kibírja a tartály, de a következı évi üzemelést majd meg kell oldani.
Az Alterra Kft. vásárolta ezt a tartályt a Főtıker Trade Kft-tıl, rajtuk keresztül lehet érvényt
szerezni a szavatossági igénynek, mivel a szerzıdést az Alterra-val kötötte az önkormányzat.

– Következı kérdés, hogy Kopcsák Mihály  úr milyen munkahelyteremtı témában ajánlotta fel
közremőködését. Semmilyen munkahelyteremtésrıl nem volt szó, ingatlanközvetítési, forgalmi
értékbecslési, valamint üzleti tanácsadás tárgyában ajánlotta fel közremőködését.

– A  Strátus-al  befektetési  lehetıségekrıl  való  tárgyalások  még  nagyon  az  elején  tartanak,
konkrétumok nincsenek, majd írásos anyagot fognak küldeni.

– Csávás István képviselı úr lakossági megbeszélést javasol tartani a Gyomaendrıd-Békéscsaba
vasúti pálya korszerősítésével kapcsolatban.  Személy szerint  nem tudja, hogy tevılegesen a
lakosság, hogy tud hozzájárulni a beruházás sikeréhez. A pályaszakasz dolgaiban nem tud a
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lakosság segíteni, az is eldöntött tény, hogy  Békéscsaba irányába 400 m-rel meghosszabbodik
az állomás épülete.  A  Csabai  úton  egy  felüljáró  építésével  oldanák  meg a városba bejövı

gépkocsik útvonalát a kerékpárúttal együtt,  ami nem a régi nyomvonalon lenne. A vasútállomás
keleti oldalán  kerékpáros és gyalogos forgalmú aluljáró épül, a temetıt ebbıl az irányból is
meg lehet majd közelíteni. A Szarvasi úti vasútátjáró kialakításának is csak örülni lehet, nem
kell majd kerülıt tenni a Csabai úti felüljáró fele. November 30-ig kell a terveket rendelkezésre
bocsátani, most történik a nemzetközi tender kiírása, ami a jövı év végéig tart. 

– A  DÉMÁSZ  összekötıjével  történt  tárgyalás  során  a  közvilágítással  kapcsolatos  részletes
lámpahelyek  kimutatásának  megküldését  kérte.  Szeretné  összehasonlítani,  hogy  az
önkormányzat  álláspontja  szerint,  valamint  a  DÉMÁSZ üzemeltetıje  szerint  is  mely
lámpatestek vannak meg ténylegesen, melyik után, milyen teljesítmény után történik fizetés.
Lehetıség van módosításra,  de ha több lámpatest  kerül  felszerelésre  növekszik  a fizetendı
közvilágítási  díj  is. Az érvényben lévı  szerzıdéseket is  kérte megküldeni,  ezeket is  át  kell
vizsgálni,  esetlegesen módosítani.  Továbbá véleményt  kért  arról,  hogy a városközpontban a
felszín feletti villanyvezetékek föld alá helyezésének lehetıségét miként látja a DÉMÁSZ. Van
egy olyan megállapodás a DÉMÁSZ-al, amelynek a terhére bizonyos dolgokat meg lehetne
valósítani.

Megkérdezte a kérdést feltevıt, elfogadja-e a válaszokat.

Csávás István képviselı megköszönte a válaszokat. A DÉMÁSZ-al kapcsolatban közölte, van arról
gondolata hol lehetne lámpákat elhelyezni, helyüket megváltoztatni, ezt majd jelezni fogja írásban.
A  vasútberuházással  kapcsolatban  nem  véletlen,  hogy szeretne  lakossági  megbeszélést,  a
zajvédelem, környezetvédelem érintheti, érdekelheti az ott lakókat.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte,  hogy a vasút környezetében lakóknak majd a
tendert elnyerıvel kell tárgyalniuk.

Litvai György képviselı írásban beadott kérését kérte kiemelten kezelni, ugyanis a Bonyhai B. és
Bartók B. utcáknál  csak kerti bejárati utak vannak, ahol nincs közvilágítás. Az utcákban lévı járda
rendkívül balesetveszélyes.  Szeretné majd megnézni a járdafelújítási tervet.

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  közölte,  az
SZMSZ szerint a polgármesternek 10 perc áll rendelkezésére a két ülés között történt eseményekrıl
tájékozatatást adni, a kérdést feltevıknek igennel, vagy nemmel célszerő válaszolniuk,  nem vitát
kell nyitni. Kéri, hogy a következı idıszakban is az SZMSZ szabályai szerint jánrjon el a testület.

T.Wagner Márton képviselı a Közbeszerzési Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy két
beruházás  került  beindításra  a  képviselıtestület  felhatlamazása  alapján.  A  Galilei,  Pipa  utcák
burkolatmegerısítési  munkálatait  a Swietelsky Kft.,  a Városháza belsı  udvari  részének festését,
nyílászáró cseréjének munkálatait a Károlyi és Társa Kft. nyerte el. 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló tudomásulvételét.
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A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

475/2007./XI.26./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  203/2007./V.22./sz.,  215/2007./V.22./sz.,  
325/2007./VIII.27./sz.,  392/2007./IX.24./sz.,  397/2007/IX.24./sz.,  411/2007./X.29./sz.,
420/2007./X.29./sz.,  422/2007./X.29./sz.,  434/2007./X.29./sz.,  447/2007./X.29./sz.,
338/2007./VIII.27./sz.   lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.  

Észrevétel nem hangzott el.

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

476/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete  a 203/2007./V.22./sz., 215/2007./V.22./sz.,
325/2007./VIII.27./sz.,  392/2007./IX.24./sz.,  397/2007/IX.24./sz.,  411/2007./X.29./sz.,
420/2007./X.29./sz., 422/2007./X.29./sz., 434/2007./X.29./sz., 447/2007./X.29./sz., 338/2007./VIII.
27./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2/2. Az Európai Bizottság testvérvárosi pályázatán való részvétel (163/2007./IV.23./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a testületnek
egy  áprilisi  határozata  szerint  az  Európai  Bizottság  2007-2013.  évre  meghirdetett  testvérvárosi
pályázatának  a negyedik  szakaszára  tartották indokoltnak  a  képviselık pályázat  benyújtását.  A
pályázati szándékot az Európai Bizottsághoz jelezni kell, illetve az öt testvérvárossal fel kell venni a
kapcsolatot, megérdeklıdni, hogy ık kívánnak-e ebben a pályázatban részt venni. Egyeztetni kell,
nincsenek-e párhuzamos pályázati szándékok, illetve el kell küldeni a meghívást, idıtartam, létszám
meghatározást  pontos  adatokkal,  hogy  az  együttmőködési  szándékukat  vissza  tudják  jelezni  a
testvérvárosok.

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolt egy olyan személyt felelısként megjelölni, aki ezekkel
a témákkal foglalkozik. Debreczeni Gábor személyét tudná elképzelni.

Debreczeni Gábor képviselı vállalta a megbízatást.
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Onody Gyuláné képviselı elmondta, hogy az elızetes megbeszélések alapján a mővelıdési központ
jelenlegi  vezetıje,  munkatársai  vállalták,  hogy  elkezdik  a  lebonyolítását  ennek  a  dolognak.
Javasolta,  hogy  egyik  felelıs  legyen  Debreczeni  Gábor,  a  másik  személy  pedig  a  mővelıdési
központ jelenlegi  vezetıje. Januárban vissza lehet térni a kérdésre már az új kulturális központ
megválasztott vezetıjével.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  Szőcsné  Sziklai  Évát  minden  titulus  nélkül   javasolta
felelısnek megjelölni Debreczeni Gáborral együtt.

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

477/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Európai  Bizottság
testvérvárosi pályázatán való részvétellel kapcsolatban a  pályázati esély növelés érdekében minél
elıbb fel kell venni ez ügyben a kapcsolatot az 5 testvérvárosunkkal, jelezve:
- pályázati szándékunkat az Európai Bizottsághoz (kérve, hogy erre az idıpontra ık ne adjanak be

pályázatot ebben a témában)
- meghívásunkat (idıtartam, dátum, létszám)
- kérve együttmőködésüket és javaslataikat a pályázat bírálati szempontjainak, ezen belül az ún.
minıségi kritériumainak optimalizáláshoz (publicitás, csoportok összetétele, közös munka, stb.
Felelıs: Debreczeni Gábor 
              Szőcsné Sziklai Éva
Határidı: 2007. december 15.

2/3. Önkormányzati képviselet az MFC elnökségében (445/2007./X.29./sz. hat.)

Harmati László alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy egyeztetı tárgyalást folytatott  az
MFC elnökségével  az  új  elnökségbe történı  delegálásról.  November  14-en  volt  egy rendkívüli
elnökségi ülése a futball klubnak, mely öt tagból áll. Kukely János elnök mellett tagok Borgula
János, Zolnai György, Pántya Sándor és Krcsmarik Tibor. Az elnökség valamennyi tagja jelen volt
a megbeszélésen, meghívott vendégként részt vett Kajlik Péter és Vrbovszki Zoltán a Gyermek FC
és  a  Gyermekfoci  Alapítvány  részérıl,  valamint  személye.  Az  ülésen  az  elnökség  három
tagja  /Kukely   János,  Borgula  János  -az  edzıségrıl  is  lemondott-,  Krcsmarik  Tibor/  azonnal
lemondott a csapat rossz szereplése miatt. Az elnökség úgy döntött, hogy rövid idın belül össze kell
hívni egy rendkívüli  közgyőlést,  ahol  új  elnökség lesz választva.  A rendkívüli ülés idıpontjául
december 3-át jelölték meg, a mővelıdési központban fog lebonyolódni. Felállítottak egy három
tagú  jelölı  bizottságot,  elnöke  Zolnai  György,  tagjai  Pántya  Sándor  és  Vrbovszki  Zoltán.  Az
alapszabályt nincs szándékukban megváltoztatni, öt tagú elnökségben gondolkodnak továbbra is, és
várják a testület határozatát, hogy nevezze meg az elnökségbe jelölt nevét. A testületnek most az
lenne a feladata, ha igény tart az elnökségben valamilyen taglétszámra, akkor most meg kellene
jelölni,  hogy  ki  és  hány  fı.  Ennek  ismeretében  a  közgyőlésen  a  jelölı  bizottság  a  javasolt
személyeket jelöli a választáson elnökségi tagnak. Egyenlıre a klubnak csak két jelöltje van az
elnökségbe,  senki  nem akar  funkciót  vállalni,  akár  három képviselıt  is  felvennének  jelöltként,
szinte garantálják, hogy meg is lesznek választva. Személy szerint egy fınél többet nem javasolna a
képviselıtestületbıl delegálni az elnökségbe. Nem arról van szó, hogy azt a kis pénzt hova költik,
rossz helyre költik, nem az elnökség rossz döntései miatt van kevés pénzük. Inkább a civil szférából
tudna tagokat elképzelni. Zolnai György két személyt tartana optimálisnak a testület részérıl.
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Cservenák Pál Miklós polgármester elfogadhatónak tartaná, ha a képviselıtestület tagjai közül egy
fı kerülne be az elnökségbe, ha nem mennek jól a dolgok, tudna jelzéssel élni a testület felé.

Hoffmann  Dániel képviselı  véleménye  szerint  az  elnökségnek  kellene  egy-két  képviselıt
megkeresni, hogy vállaljanak elıször is tagságot a klubban. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  testület  részérıl  olyan  döntést  várna,  hogy  hány  fıt
javasolnak a klub vezetıségébe, és tényleg az elnökség részérıl keressék meg a képviselıket, hogy
kik azok akik be is lépnének tagnak, és ki az, aki megválasztható általuk az elnökségbe.

Valentinyi  Károly alpolgármester  kifejtette,  amennyiben  két  fıt  akar  delegálni  a  testület  az
elnökségbe, a klubnak az alapszabályát módosítani kell. Amennyiben nem módosítanak, akkor csak
olyan lehet elnökségi tag,  aki vállalja, hogy belép tagnak és esetleg a közgyőlés beválasztja az
elnökségbe.

Harmati  László alpolgármester  közölte,  nem  akar  a  klub  plusz  adminisztrációval  járó  munkát
felvállalni, de azt garantálják, hogy akit a testület jelöltté választ, vagy ık felkérnek, azt biztosan
beválasztják az elnökségbe. Örülnek, ha valaki megy. Személy szerint szívesen felvállalja a jelölést.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elmondottak alapján javasolta,  ne testületi ülésen legyen
döntve  a  személyekrıl,  a  klub  keresse  meg  azokat  a  képviselıket,  akik  hajlandóak  lennének
szerepet vállalni. Decemberben majd ennek ismeretében dönt a testület, de két fınél semmiképpen
nem javasolt többet a képviselık közül felkérni.

T.Wagner  Márton képviselı  emlékeztetıül  elmondta,  volt  olyan  idıszak,  amikor  az  önkéntes
tőzoltó  egyesület  nagyon  nehéz  helyzetben  volt,  és  összefogással  sikerült  erıt  adni  az  akkori,
megújuló  elnökségnek,  csapatuk  meg tudott  erısödni.  Nagyon  hasonló  helyzetben  van most  a
mezıberényi  futball  klub.  Ez közel  száz éves  klub,  Békés megye talán második,  folyamatosan
mőködı sportklubja. Kellı érzékenységgel legyen tárgyalva a sorsuk,  mert nagyon sajnálná, ha a
testület kezei között vérezne el ez a dolog. Ez annál sokkal komolyabb, mint hogy egy vagy két
képviselı jelölt ott fog ülni az elnökségben. Összekötıként Harmati László alpolgármester továbbra
is tartsa a kapcsolatot, talán egy újabb elnökségi ülést kellene még a héten tartania a klubnak, és úgy
odamenni a december 3-i közgyőlésre, hogy választani tudjanak. Amennyiben nem lesz öt jelölt,
akkor módosítani kell az alapszabályt három fıre és majd késıbb, ha rendbe jönnek a dolgok lehet
változtatni. Egy civil szervezet nem mőködhet elnökség nélkül, oda kell figyelni, mert ez a klub
annál sokkal értékesebb, mint hogy megszőnjön.

Cservenák Pál Miklós polgármester levette napirendrıl a témát azzal, hogy decemberben, további
ismeretek birtokában hoz döntést a testület.
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2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámolót elfogadásra ajánlotta.

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

478/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az  átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.

2/5.  Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgató választás (304/2007./VIII.27./sz. hat.)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az igazgatói állásra három pályázat érkezett. A
három pályázat közül közben egy orosházi illetıségő személy a pályázatát visszavonta, így jelenleg
Csabay Károly, aki a könyvtár állományában dolgozik, és Szőcsné Sziklai Éva, aki a mővelıdési
központ  vezetıje,  pályázatai  közül  kell  eldönteni,  ki  legyen  az  összevont  intézménynek  az
igazgatója.  Mind  két  pályázó  hozzájárult  ahhoz,  hogy  nyílt  ülésen  kerüljön  megtárgyalásra
kinevezésük,  természetesen  a  szavazás  módja  titkos  lesz.  A  választás  elıtt  megkérdezte  a
pályázóktól,  hogy  a  jogszabályok  alapján  meghatározott  illetmény és  pótlék  meghatározást  az
elıterjesztés szerint elfogadják-e a pályázók megválasztásuk esetén.

Csabay Károly és Szőcsné Sziklai Éva pályázók elfogadták a feltételeket.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért a képviselıktıl a bérek megállapításáról.

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

479/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy az Orlai Petrics Soma
Kulturális  Központ  igazgató  választásnál  a kinevezett  igazgatói  bérek az alábbiak szerint  kerül
meghatározásra, annak függvényében, hogy melyik pályázó kerül megválasztásra:
1./ Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Csabay Károly (Mezıberény, Madarász

u. 4. szám alatti lakost) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói állására 2008. január
1-jétıl 2012. december 31-ig kinevezi.
A Képviselıtestület Csabay Károly igazgató garantált illetményét és jogszabály szerinti pótlékait
a következı részletezés szerint állapítja meg:
- garantált illetmény (Kjt „I” fizetési osztály, 10. fizetési fokozat)
+ további szakképesítés miatti illetmény (7%)                                                     226.600,- Ft
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 225 %-a):                                                       44.100,- Ft
- középfokú idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50%-a                                             9.800,- Ft
  Összesen:                                                                                                                280.500,- Ft
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2./ Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Szőcsné Sziklai Éva (Mezıberény, Jókai
u. 42/44. szám alatti lakost) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói állására 2008.
január 1-jétıl 2012. december 31-ig kinevezi.
A Képviselıtestület Szőcsné Sziklai Éva igazgató garantált  illetményét és jogszabály szerinti
pótlékait a következı részletezés szerint állapítja meg:
- garantált illetmény (Kjt „G” fizetési osztály, 12. fizetési fokozat)

        + további szakképesítések miatti illetmény (8%)                                                     197.600,- Ft
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 225 %-a):                                                       44.100,- Ft
- határozott idıre szóló keresetkiegészítés 2008.12.31-ig:                                             2.050,- Ft
   Összesen:                                                                                                                 243.750,- Ft

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy
bizottsága mind két pályázatot a kiírási feltételeknek megfelelınek ítélte meg. Javasolják, hogy a
szavazás  kétfordulós  titkos  szavazással  történjen  abban  az  esetben,  ha  az  elsı  fordulóban  a
minısített többséget egyik jelölt sem kapja meg.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, bizottsága úgy látja,
hogy nehéz döntés elıtt  áll  a  képviselıtestület,  ugyanis  két  nagyon  kiváló  pályázatot  kaptak a
kezükbe. Kis vita után úgy döntöttek, hogy nem kívánják rangsorolni a pályázatokat, viszont egy
szakmai véleményt mellékeltek az anyaghoz. Mellékelve lett még ezen kívül a három kulturális
intézmény közalkalmazotti képviselıinek véleménye is.  Bizottsági ülésen meghallgatásra került
mind  a  két  pályázó,  nagyon  sok  kérdést  tettek  fel  nekik,  alaposan  kivesézték  a  pályázatokat.
Véleményként  leírták,  hogy  nagyon  nagy  szükség  lenne  mind  a  két  személyre  az  összevont
intézményben, bármilyen döntés is szülessen. Csabay Károly inkább az informatikus, matematikus,
könyvtáros szemével látja a teendıket, de azt gondolják, hogy ez a tudás a jövı záloga. Ahhoz,
hogy  modern,  korszerő  intézmény  mőködhessen,  ez  a  tudás  elengedhetetlen.  Kiemelte  még
pozitívumként a két idegennyelv ismeretet, ez is nagyon fontos. Szőcsné Sziklai Éva pályázatában
pedig az a 15 éves szakmai gyakorlat és tapasztalat látszódik, amit itt töltött ebben a munkakörben,
és  erre  szintén  nagyon  nagy  szüksége  van  a  városnak,  hiszen  itt  emberekkel  kell  dolgozni,
embereknek kell programot biztosítani, és az ı pályázatából ez tőnik ki igazán, ez a tudás érzıdik.
Ugyanakkor  szintén  egy  széleskörő  tájékozottságot  és  tudást  lehet  érezni  a  pályázatból.
Tulajdonképpen amiért azt mondták, hogy mind a két pályázat nagyon értékes az az, hogy hasonló
értékek mellett halad a két pályázat, mert a fontos lépéseket és feladatokat  mind a ketten azért
hasonlóan látják. Talán egy kicsit a prioritásokban van eltérés, Csabay Károly pályázó azt el is
ismerte, hogy a könyvtár felé hajlik egy kicsit, hiszen ez a „szíve csücske”, a foglalkozása. Szőcsné
Sziklai Éva próbált egy kicsit integráltabban gondolkodni, a három intézménynek a mőködését nem
szigetelné  el  egymástól,  próbálta  úgy  összeállítani a  feladattervet,  hogy  jobban  látszódik  az
együttmőködés  a  három  feladat  között.  Személy  szerint  azt  külön  kiemelné,  hogy  az  emberi
erıforrásra és a munkatársi kapcsolatok szerepének mindketten nagy jelentıséget tulajdonítanak,
ami  nagyon  fontos,  mert  e  nélkül  nem  fog  mőködni,  hogy  az  intézmény  összevonásnak  a
jelentıségét  mindenki  belássa,  és  ennek  jegyében  dolgozzon.  Kihangsúlyozta,  hogy  bármilyen
döntés szülessen is, mindkettıjüknek az együttmőködı munkájára nagyon-nagy szüksége lenne a
városnak.

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte a pályázóktól, van e szóbeli kiegészítésük?
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Csabay Károly pályázó szakmai kiegészítést nem kívánt tenni. Bemutatkozásként elmondta, hogy
1999. óta érzi magát mezıberényinek, azelıtt Budapesten élt. Úgy sikerült megoldani a munkáját,
hogy egy darabig ingázott Mezıberénybıl Budapestre, a régi munkahelyére. Utána Szarvason talált
állást,  ami még mindig nem Mezıberény  volt,  bár  nagyon  szerette volna.  Öt  évet  dolgozott  a
szarvasi Tessedik Sámuel Fıiskolán. Ez év január 1-seje óta sikerült  abba a helyzetbe kerülnie,
hogy Mezıberényben is tud dolgozni, és ilyen értelemben úgy érzi, hogy végleg letelepedett, és
szeretné magát mezıberényinek érezni, és szeretné, ha az itteniek is annak éreznék.

Szőcsné  Sziklai  Éva pályázó  elmondta,  hogy  15  éve  vezeti  a  mővelıdési  központot,  eddig  is
igyekezett  a  városért  tenni,  és szeretne ezután  is. A  vezetıi  programot  amit  benyújtott,  abban
igyekezett alaposan átgondolni a dolgokat, végig venni mindent, ezért kiegészíteni nem szeretné. A
feltett kérdésekre, ami a programmal kapcsolatos, szívesen válaszol.

Valentinyi Károly alpolgármester Szőcsné Sziklai Évától megkérdezte, mi indokolja az általános
igazgató helyettesi státusz létrehozását ebben az összevont, kis intézménynek számító szervezeti
egységnél?  Csabay  Károlytól  megkérdezte,  nála  mi  indokolja  egy  fıállású  programozó
programtervezı munkatársnak a felvételét, mert a leírtakat úgy értelmezi, hogy mindenképp plusz
1-1 létszámmal bıvíteni szeretné a jelenlegi személyi állományt?

Szőcsné Sziklai Éva pályázó válaszként közölte, hogy a képviselıtestület által megszavazott alapító
okirat is tartalmazza az általános igazgató helyettesi státuszt, egyébként azért tartja fontosnak, mert
az intézmények között van olyan intézményrész vagy szakterület ahol váratlan kiesés esetén is kell
valakinek  átvenni  az  irányítást.  Bár  kicsi  az  intézmény  a  többi  intézményhez  viszonyítva
Mezıberényben, de több területet fog össze. Abban az esetben, ha a vezetı bármilyen oknál fogva
kiesik, ott át kell venni valakinek az irányítást.

Csabay  Károly pályázó  válaszként  elıadta,  hogy  Palyov  Pál  orosházi  kolléga  visszalépett a
pályázatával, de ha nem lépett volna vissza, és ı nyeri meg ezt a pályázatot, akkor személye a saját
helyén folytatná a munkáját, mint programtervezı matematikus az OPSKK keretein belül. Nem így
történik, Szőcsné Sziklai Éva, vagy személye fogja ezt a pályázatot megnyerni, de akárhogy a saját
helye  az  a  saját  státusza,  nem  bıvítésre  gondol,  hanem  annak  a  felszabaduló  státusznak  a
feltöltésére.  Gyakorlatilag  ugyan  azt  a  munkát,  illetve  a  három  intézményre  kibıvítve  azt  a
programozói,  programtervezıi,  rendszergazdai  munkát  kell  ellátnia  a  leendı  kollégának,  aki
helyébe lépne, ezt az igazgatói teendık ellátása mellett nem tudja vállalni.

Csávás István képviselı Csabay Károlyhoz intézett két kérdést. Az Oktatási és Kulturális Bizottság
ülésén elhangzott a kávézónak a jelenlegi állapota. Személy szerint el tudja fogadni a kávézót, bár
még nem volt ott, de rövidesen, az idı hiányában még nem jöhetett létre. Azt mondja, maradjon a
kávézó, mert elég problémát vetett fel. Következı kérdés, hogy az összevont intézménynél, hogy
tud együttmőködni majd az önkormányzat oktatási, valamint pénzügyi bizottságaival.

Csabay Károly pályázó válaszként kifejtette, hogy önmagával a kávézóval kapcsolatban neki sincs
kifogása. A kávézóval kapcsolatos polémiát az az észrevétel indította el részérıl, hogy az OPSKK
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nem lesz internet-kávézó, és ezt a kifejezést most is fenntartaná, és szakmailag védhetınek tartja.
Illetve az az aggodalom, ami azzal az elképzeléssel kapcsolatban fogalmazódott meg, hogy a leendı

költségvetési  intézmény majd egy vállalkozással  valamilyen  formában együtt  fog mőködni.  Az
együttmőködés az egy visszterhes kötelezettségvállalás, oda-vissza kötelezettséget jelent mind a két
oldal részére, és ennyiben érezte aggályosnak az együttmőködési elképzelést. Megismételte, hogy
pozitív kezdeményezésnek érzi egy ilyen kávézónak a meglétét ennek a leendı  intézménynek a
keretein belül, az elképzeléssel egyetért,  és felhívta, és továbbra is felhívja a figyelmet az ezzel
kapcsolatos  lehetséges  aggodalmaira.  Illetve,  hogy  ha  bizalmat  kap  a  testülettıl,  akkor  ezzel
kapcsolatban majd a megfelelı álláspontját képviselni szeretné. Itt arra gondol, hogy egy könyvtári
környezetben  internetezı  gyerek  háta  mögött  ott  van  a  könyvtáros.  Egy  nem  könyvtári
környezetben internetezı gyereknek a háta mögött nem tudja, hogy ki van. Ott, ott van a vállalkozó,
és a vállalkozó nem tudja, hogy milyen értelemben tud felelni. Ha egyszer azt hallja a kollégáitól, a
pedagógus  kollégáktól,  vagy a szülıktıl,  hogy a gyerekek  pornó oldalakat  nézegetni  járnak az
OPSKK-ba, akkor azt nem szeretné vállalni, mert ugyanazon a kapun mennek be. Onnantól kezdve
azt nem lehet megmagyarázni, hogy ja kérem az egy vállalkozó, és ıneki van ott egy presszója. Ez
olyan mértékben sújtja az intézményt, amit egy kulturális intézmény nem vállalhat. Ennyi volt az
aggálya, és ennyi az amit most is fenntart, tehát ennek a szakmaiságát meg kell ırizni, illetve hát a
megfelelı gazdasági kereteit meg kell ırizni, tehát hogy itt semmiféle összeolvadás ne történhessen.
Gondol itt arra, hogy az OPSKK. erıforrásait a vállalkozó milyen formában tudja használni.         
A másik kérdésre a válasz: hogy ha akár a képviselıtestület, akár bármelyik bizottság „raportra”
rendeli, akkor odaáll a szınyeg szélére. Nem érti a kérdésben, hogy milyen együttmőködési formára
kell gondolni, alá-fölérendeltségi helyzetben van, tisztában van a helyzettel, és ennek megfelelıen
fog értelemszerően visszanyúlni a képviselıtestület, illetve a bizottságok döntéseihez.

Több kérdés nem hangzott el. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazásra  bocsátotta  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság
javaslata szerint, hogy mind a két pályázó neve kerüljön fel jelöltként a szavazólapra. 

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

480/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Orlai Petrics Soma
Kulturális  Központ  igazgató  jelöltjeként  Csabay Károly és Szőcsné Sziklai  Éva pályázók  neve
kerüljön fel a szavazólapra.

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a titkos
szavazás lebonyolítására.

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke ismertette  a
szavazás módját. A jelölt mellett  nevének érintetlenül hagyásával,  ellene a nevének áthúzásával
lehet  szavazni.  Amennyiben  elsı  körben  nem  sikerül  a  kiírt  tisztségre  minısített  többségő
szavazatot egyik  pályázónak sem elérni, úgy II. fordulóban megismétlésre kerül a titkos szavazás.
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A szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt el.

Hoffmann   Dániel   képviselı,  az  Ügyrendi  Bizottság  elnöke  a  szavazásról  készült  jegyzıkönyv
alapján ismertette az új intézmény igazgatóválasztásának eredményét. Gratulált a megválasztottnak.

/ Az igazgatóválasztás eredményérıl készült jegyzıkönyv e jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./  

A titkos szavazásról  készült  jegyzıkönyvben foglaltak szerint  18 képviselı  szavazott,  a  leadott
szavazatok közül 2 érvénytelen volt, a 16 érvényes szavazatból 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazat
mellett a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

481/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete titkos szavazással, Csabay Károlyt az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ igazgatójának megválasztotta.

Cservenák Pál Miklós polgármester gratulált a megválasztott igazgatónak, és az  intézményvezetı
kinevezését az illetmény megállapításával együtt kérte megszavazni

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

482/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Csabay Károly (Mezıberény, Madarász u. 4.
szám alatti lakost) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói állására 2008. január 1-jétıl
2012. december 31-ig kinevezi.
A Képviselıtestület Csabay Károly igazgató garantált illetményét és jogszabály szerinti pótlékait a
következı részletezés szerint állapítja meg:
- garantált illetmény (Kjt „I” fizetési osztály, 10. fizetési fokozat)
  + további szakképesítés miatti illetmény (7%)                                                     226.600,- Ft
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 225 %-a):                                                       44.100,- Ft
- középfokú idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50%-a                                             9.800,- Ft
  Összesen:                                                                                                                280.500,- Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

Csabay Károly pályázó megköszönte a testület bizalmát, ígéri, rá fog szolgálni.

3./ napirend

Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása

Hidasi Zoltán a Polgármester Hivatal pénzügyi irodájának vezetıje ismertette a rendelmódosítást. 
A  bevételi  és  kiadási  fıösszege  2.814.119  eFt,  a  rendeletmódosítás  a  korábban  megszokott
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szerkezetben  tartalmazza a  módosítási  elıirányzatokat,  tételesen  tartalmazza a  képviselıtestület
döntéseinek megfelelıen az átcsoportosításokat és az általános tartalék felhasználását.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  rendeletmódosítást  szavazásra  bocsátotta,  a  rendelet
megalkotásához minısített többségi szavazat szükséges.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
32/2007/XI.27./MÖK számú rendelete

 a
módosított 3/2007. (II. 20.) MÖK számú rendelet

„ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl „ módosítására.

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

4./ napirend

Tárgy: Mezıberény  Város  Önkormányzata  2007.  I-III.  negyedéves  költségvetésérıl  szóló
beszámoló.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  tárgyalta a
beszámolót, elfogadásra ajánlja.

Hozzászólás nem hangzott el.

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

483/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 2007. évi költségvetés

bevételeit 2.814.119  eFt elıirányzattal
                2.865.497    eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: -63.693 eFt )
kiadásait  2.814.119    eFt elıirányzattal,
                2.664.632    eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: -101.809 eFt )

az egyenleget 200.865 eFt-tal jóváhagyja, és a 2007 évi költségvetés alapján a 2007 I-III. negyedévi
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

5. napirend

Tárgy: Mezıberény város 2008. évi költségvetési koncepciója

Dr. Hantos Katalin jegyzı elmondta, hogy az Államháztartási törvény írja elı az önkormányzatok
számára, hogy a költségvetési koncepciót abban évben, amikor nincs választás, november 30-ig be
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kell terjeszteni a testületi ülésre. November 30-áig a rendelkezésre álló információk a Kormánynak
a  2008.  évi  költségvetéssel  kapcsolatos  irányelve,  valamint  az  Állami  Számvevıszék
költségvetéssel kapcsolatos elemzései, illetıleg véleménye. A koncepcióból egyértelmően látszik,
hogy az önkormányzatok normatív támogatása szinte teljes egészében az elızı évi szinten történik.
Néhány olyan szakterület van, az oktatás területe, ahol a normatíva számításának a módja az év elsı

nyolc hónapjában az elızı  évi költségvetési  törvény szerint történik, az utolsó, a szeptembertıl
decemberig történı idıszakban pedig egy más számítási mód szerint fog történni. A normatívák
megvizsgálásánál azt kell megállapítani, hogy a legnehezebb kérdés a 2008. évi költségvetésben a
különbözı energiahordozók, a villany , a gáz és a víz árának a bizonytalan emelése, illetıleg a
tavalyi  energiahordozó áremelések áthúzódó hatásainak a megjelenítése. Nominálisan az azonos
normatívák mellett is, tekintettel arra, hogy dologi kiadásokra egyáltalán nem tervez a Kormány,
illetıleg a törvénytervezet nem tartalmaz semmiféle utalást, ez azt jelenti, hogy számítások szerint
kb. 8-10%-kal csökkentett mértékben lehet számolni a normatívák reálértékével. Mindenféleképpen
figyelembe kell venni a 2008. évi költségvetés tervezése során a már elfogadott olyan törvényeket,
amelyek  a  költségvetést  meghatározzák,  elsısorban  a  Szociális  törvény,  a  Gyermekvédelmi
törvénynek  a  módosítását,  továbbá  az  adótörvényeket.  A  parlament  elıtt  van  egy  olyan
salátajogszabály,  ami  érinti  a  közalkalmazottak  jogállását,  a  köztisztviselıket,  továbbá  néhány
olyan kérdést, ami nyitva maradt, tehát gyakorlatilag csak a költségvetési törvény elfogadásával
válnak biztossá a különbözı normatívák, illetve azok a feladatok, amelyeket ezek a törvények az
önkormányzatok  számára  meghatároznak.  Az  biztos,  hogy  az  önkormányzatnak  2008-ban
ismételten mérlegelnie kell, hogy a kötelezı feladatain túl az önként vállalt feladatok körében mi az
amit vállal. Ebbıl már látható az, hogy mindenképpen a mővészetoktatás területét meg kell tartani,
tekintettel arra,  hogy azért vannak jó dolgok is a költségvetési törvényben, hiszen, ha elnyeri  a
város mővészeti iskolája a minısítést, akkor a jelenlegi normatíva négyszeresével lehet számolni.
Ugyanakkor  viszont  vannak  olyan  területek,  ahol  elszomorító,  de  csökkenı  normatívával  kell
számolni.  Magában  az  elıterjesztésben  azok  a  normatívák  lettek  szerepeltetve,  amelyek  a
költségvetési törvénytervezetben szerepelnek. A 17. oldalon van egy elírás, a betegek bentlakásos
intézményi  ellátásánál  nem tanulóról kell  beszélni, hanem fırıl.  A szociális  ellátást  érinti  még
érzékenyen a törvénytervezet, ugyanis rászorultság alapú finanszírozást fognak biztosítani, ami azt
jelenti, hogy az ellátásnak szinte minden formájában azokra az igénybevevıkre adják a magasabb
normatív  támogatást,  akik  szociálisan  rászorultak,  akik  viszont  kevésbé,  ezeknek  a  normatív
támogatása vagy csökken,  vagy pedig teljes egészében ebbıl  a  körbıl  kikerülnek.  A kistérségi
feladat  ellátás volt  tavaly a „sláger”,  az önkormányzat próbálta azt az utat követni, hogy amire
többlet normatíva támogatást biztosítottak a kistérségi körbe, ellátni, sajnos a következı évben itt a
normatív finanszírozás nem hoz többet, illetve szinten marad. A korábbi költségvetési koncepciótól
eltérıen az Állami Számvevıszék összehasonlító kimutatása mellékelve lett a koncepcióhoz. Kérte
a  koncepció  elfogadását,  decemberre  be  kell  terjeszteni  a  költségvetési  rendelet  elsı  fordulós
tárgyalását, amit még rengeteg egyeztetés fog megelızni.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy egy koncepcióban konkrét dolgokról nem lehet
beszélni,  csak  fıirányvonalakat  lehet  meghatározni.  Azokat  a  fejlesztéseket  próbálják  elıtérbe
helyezni, amelyeket érintıen pályázatok lettek benyújtva. Új fejlesztésekre valószínőleg nem igen
lesz lehetıség, vagy kevesebb lehetıség lesz, már csak azért is, mert a saját erı nem lesz elegendı
ahhoz, hogy pályázatokat tudjon benyújtani az önkormányzat. Ezt máshol úgy próbálják áthidalni,
hogy hiteleket  vesznek fel,  kötvényeket  bocsátanak ki.  Véleménye szerint a településüket ezzel
olyan  helyzetbe hozzák ami késıbb vissza fog ütni.  Fejlesztések nélkül  viszont nem lehet  egy
településen élni, dolgozni, elvárják a lakosok is.



15

Hoffmann  Dániel képviselı  felvetette,  hogy  az  elmúlt  hónapokban  problémák  jelentkeztek
Mezıberényben  a  szilárd-hulladék  győjtése  kapcsán.  A  korábbi  testületi  üléseken  különbözı
felvetések  történtek a megoldásra,  amennyiben a ma szolgáltatást  nyújtóval  nem tud a  testület
megfelelı,  harmonikus  kapcsolatot  a  városban  kialakítani.  Javasolta,  hogy  a  koncepció  egyéb
kötelezettségekre  ható  tényezık  I.-es  pontjánál  az  ötödik  kis  bekezdésbe  kerüljön beírásra,
szülessen arra döntés, hogy milyen tennivalója van a testületnek a szilárd-hulladék gazdálkodással
való  munkálatoknál,  ami  kapcsolódhat  az  elızı  testületi  ülésen  tárgyalt  környezetvédelmi
programhoz (hulladékudvar megtervezésé és egyebek).

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  állati  hullák  elhelyezését  tartotta  problémásabbnak,  a
kistérségi társulás keretén belül van affinitás arra, hogy megoldás születhessen.

Wagner Márton képviselı a szelektív hulladékgyőjtés fontosságára hívta fel a lakosság figyelmét.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Tappe a Békési út melletti
építményt azért alakította ki, hogy a szelektív hulladékot ott fogadja. Hoffmann Dániel képviselıtıl
kérte a javaslatát megfogalmazni.

Hoffmann  Dániel képviselı  határozati  javaslatot  ismertetett.  Az  említett  rész  ötödik  bekezdés
második  sorában, -A  városüzemeltetés  és  gazdálkodás területén  a  Közszolgáltató  Intézmény
tevékenységi körének bıvülésével lehet számolni- rész után kerüljön beírásra, „az állati hulladék
kérdésében, szilárd-hulladékkal való bánás és a környezetvédelmi udvar megvalósításával” szöveg.

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

484/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért  azzal, hogy a Mezıberény Város
Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepcióban a mőködés területén kitőzött fıbb feladatok
megoldása 5 bekezdésében (21 oldal) beépítésre kerüljön, hogy A városüzemeltetés és gazdálkodás
területén a Közszolgáltató Intézmény tevékenységi körének bıvülésével lehet számolni „az állati
hulladék  kérdésében,  szilárd-hulladékkal  való  bánás és  a  környezetvédelmi  udvar
megvalósításával”.

Cservenák Pál Miklós polgármester a koncepció elfogadását bocsátotta szavazásra.

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

485/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Mezıberény Város 2008. évi költségvetési
koncepcióját a kiegészítéssel együtt elfogadja.
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6./ napirend

Tárgy: A 2008. évi ellenırzési terv elfogadása

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az ellenırzési tervet, melyet a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság elfogadásra ajánlotta.

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

486/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  Mezıberény  Város  Önkormányzatának
2008. évi éves ellenırzési tervét elfogadta.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos, beszámolásra 2008. évi zárszámadás idıpontja.

7./ napirend

Tárgy: Bejelentések

7/1.  Az  önkormányzati  nevelési-oktatási  intézményekben  alkalmazandó  térítési  és  tandíjak  
megállapításának szabályairól szóló 33/2005. (VI.27.) MÖK számú rendelet módosítása

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  hogy  a  Pedagógiai  Szakszolgálat  intézményegységének
térítési díj módosítására terjesztett elı javaslatot az általános iskola igazgatója. A javasolt díjmérték
február 1-jével lépne hatályba, a megállapított díjösszegek nem a szülıket terhelik, hanem azoknak
a településeknek az önkormányzatait /Bélmegyer, Köröstarcsa/ fizetik, akiknek a gyermekei részt
vesznek ezekben az ellátásokban. Javasolta a rendelet megszavazását.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
33/2007.(XI.27.) MÖK számú rendelet 

Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) MÖK számú rendelet

módosításáról.

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

7/2.    Élelmezési  Központ  2008.  évi  nyersanyagnorma,  rezsi költség  2007.  évi  kimutatásának  
indoklása.

Dr. Hantos Katalin jegyzı  ismertette,  hogy 2008. szeptember 1-éig a gimnázium közétkeztetési
központja nem kíván díjemelést alkalmazni. Oka egyrészt, hogy közbeszerzési szerzıdéseket kötött
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az intézmény, itt fix áron szerzik be az élelmiszert augusztus 21-ig, másrészt dologi kiadásokban
(rezsi költségek és létszám) sikerült az intézménynek megtakarítást alkalmaznia.

Csávás István képviselı megkérdezte, ha a nyári idıszakban nem alkalmaz az intézmény három fı

konyhalányt, a közétkeztetést nem veszélyezteti-e?

Szilágyi  Tibor a  gimnázium  igazgatója  válaszként  közölte,  a  nyári idıszakban  az  étkeztetés
területén nagy számú a kiesés, az iskolában gyakorlatilag nincs is.  Ebbıl  kifolyólag a létszám
csökkentés nem veszélyezteti a szolgáltatás ellátását.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elıterjesztés elfogadását kérte.

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

487/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  tudomásul  veszi,  hogy  a  Petıfi  Sándor
Gimnázium Élelmezési Központban az élelmezési norma, illetve rezsi költség emelését várhatóan
2008. szeptember 1-ig az intézmény nem kívánja módosítani.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: értelem szerint

7/3. Intézményi átcsoportosítási határozati javaslat.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának vezetıje ismertette, hogy a gimnázium
élt  saját  kezdeményezéső  elıirányzat  módosítás kérelemmel.  A  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság
tárgyalta az elıterjesztést, és az intézmény igazgatójától további kiegészítést és indoklást kért.

Szilágyi Tibor a gimnázium igazgatója az írásban is benyújtott indoklást ismertette. Felújításokat
terveztek az Arany János Programban olyan jelleggel, hogy a programhoz kapcsolódó eszközöknek,
különféle  anyagoknak  a  tárolását  tudják  biztosítani.  A  programpénz  a  megvalósítások,  a
beruházások  során  közvetlenül  az  Arany  János  Programban  tanuló  diákok  érdekeit  kell,  hogy
szolgálják, tehát kötetlen formában, szabadon nem tudja az intézmény felhasználni, egyéb jellegő

felújításokra. Mivel a tervszerő felújítás egyéb módon került kivitelezésre, ezért ebben a tervezett
összegben egy maradék képzıdött, ezt szeretnék olyan formában átcsoportosítani, hogy szintén a
program megvalósításában a diákokra tudják költeni.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot  szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület  18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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488/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül,
  A.J.T.P. szakfeladat:
       - Személyi juttatások elıirányzatát                                                      csökkenti „-”  3.500 eFt-tal
       - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                   csökkenti „-”  1.100 eFt-tal
       - Dologi kiadások elıirányzatát                                                           csökkenti „-”     400 eFt-tal
       - Felújítási kiadások elıirányzatát                                                       csökkenti „-”  4.000 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
       - Ellátottak juttatása kiadási elıirányzatát                                           megemeli        9.000 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
               Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

7/4.  Az  ivóvíz-ellátási  és  szennyvíz-elvezetési  szolgáltatás  díjainak  megállapításáról  és  a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása

Cservenák Pál Miklós polgármester elıadta, hogy a testület az elmúlt ülésén határozati formában
elfogadta, hogy 2008. február 29-ig legyen meghosszabbítva az ez évi díj, ezt rendeletben kérte
megerısíteni.

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

Mezıberény Város Önkormányzata Képviselıtestületének 
34/2007.(XI.27.) MÖK sz. rendelete

az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló 23/2003./XI.24./ MÖK sz. rendelet módosításáról

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

7/5.  Pályázat  kiírása  a  2008.  évi  városi  rendezvények,  illetve  a  nemzetközi  kapcsolatok
támogatására 

Onody Gyuláné  képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága a
tavalyi  kiíráson némileg módosított az éves tapasztalatok alapján. Úgy döntöttek, hogy bizonyos
dolgokban szigorítást eszközölnek, pl. az önkormányzati intézmények és szervezetek esetében is
kérnének 10% önerıt, valamint részletesebb programleírást adjanak a pályázók. Kiegészítették a
pályázatot még azzal, hogy a pályázók a támogatást a saját erı felhasználása után, legfeljebb 15
nappal a rendezvény elıtt vehetik igénybe. Kérte a kiírás szövegének elfogadását.
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A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

489/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  2008.  évi  nemzetközi  kapcsolatok
támogatására  kiírt  pályázatot,  valamint  a  2008.  évi városi  rendezvények  és  kulturális  értékek
teremtésének támogatására kiírt pályázati kiírást jóváhagyja.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Onody Gyuláné, az Oktatási és kulturális bizottság elnöke
Határidı: intézkedésre azonnal

7/6. A Körösök mentén lévı települések összefogása egy közös vízitúra útvonal kialakítására

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  tájékoztatásként  elmondta,  Békés  város  polgármestere  megkereste
levelével  Mezıberényt,  ugyanis  a  Naturpark  keretében  a  Körösök  mentén  kialakult  egy  olyan
vízitúra útvonal, amelynek a továbbfejlesztését indokoltnak látják azok a települések, amelyek a
Körös mentén telepedtek meg. Egy megbeszélést  tartottak október 26-án, amin Mezıberény nem
tudott részt venni. A javaslatuk az, hogy a város csatlakozzon a Körösök-völgye településeihez, egy
vízitúra útvonal  kialakításához.  Van a  Dél-alföldi  Regionális  Fejlesztési  Tanácsnak  most  olyan
pályázata,  ahol  lehetne ennek a vízitúra útvonal  mentén lévı  településeknek pályázni.  Indokolt
lenne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, meg kellene találni azt a személyt, aki kapcsolattartó
legyen.

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta élni a lehetıséggel, sok veszíteni való nincs, bármikor
ki lehet lépni.

Valentinyi  Károly alpolgármester  megkérdezte,  lenne-e  arra  lehetıség,  hogy  Mezıberény  két
helyszínt nevesítsen. A hídnál és a Boldisháti holtágnál kellene kikötıhelyet megjelölni. 

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint, ha mőszaki akadály nem áll fenn, biztosan
megvalósítható. Személy szerint a Boldisháti holtágban gondolkodott, ott hajóállomást, hajó kikötıt
lenne érdemes kialakítani.

Csávás István képviselı a Bodoky Vízügyi Múzeumnál is javasolna kikötési lehetıséget biztosítani.

Cservenák Pál Miklós polgármester a csatlakozásról kért döntést hozni, a helyszínek meghatározása
késıbbi tárgyalás eredménye lehet.

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



20

490/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete csatlakozni kíván Békés város felhívására, a
Körösök mentén lévı  települések  közös vízitúra útvonal kialakítására vonatkozó programhoz,  a
kapcsolattartó személy kérdésében a döntést a polgármesterre bízza. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

7/7. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı a rendelet-tervezetet ismertette a Körös Volán által benyújtott 8,1%-os
tarifa emelés alapján. A módosított rendeletbe beépültek még olyan szabályok, amelyeket törvény
módosítás következtében meg kellett tenni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  viteldíj  megállapítását  arányban  állónak  tartotta  az
inflációval, elfogadásra ajánlotta.

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

Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testületének
35/2007.(XI.26.) MÖK sz. rendelete

a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 

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

7/8. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 20/2006./V.29./sz. rendelet módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı kifejtette, a rendelet módosítását az tette indokolttá, hogy korábban a
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyerekek  kaptak  az  önkormányzattól
támogatást  helyi  járatú  autóbusz  bérletre.  Ennek  az összege  az  elıbbiekben  megállapított
busztarifával, a bérlet összegével változott, ezt kellett a rendeletben átvezetni.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
36/2007./XI.27./MÖK. sz. rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./
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7/9. Fiatalok Tábora 2008.  Gronau szervezésében

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az elıterjesztést.
Gronau a jövı  évben szeretne egy fiatalok táborát  létrehozni testvérvárosi  kapcsolat  keretében,
15-18 éves fiatalok számára. Meghívással éltek Mezıberény fiataljai felé, 10 személyben jelölnék
meg azoknak a számát, akiket szívesen fogadnának. Mivel pályázati keretbıl próbálják megoldani,
korlátozott  a  létszáma.  Mezıberénynek  is  van  terve  testvérvárosi  pályázaton  indulni  a  2008.
augusztus 20-23. között megrendezésre kerülı testvérvárosi találkozóra. Egy résztvevı csak egyszer
pályázhat,  ezt  kellene  velük  egyeztetni,  tisztázni, mert,  ha  az  Európai  Bizottságnál  kívánnak
támogatást  igénybe  venni,  akkor  Mezıberénynek  ennek  megfelelıen  kell  a  saját  pályázatát
rendezni. Javasolta Debreczeni Gábor képviselıt megjelölni felelısként.

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

491/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  köszönetét  fejezi  ki  Gronau
polgármesterének a 2008. június 30 - július 5. közötti megrendezésre kerülı ifjúsági táborukba való
meghívásért. Tájékoztatjuk a meghívót arról, hogy önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani az
Európai  Bizottsághoz  a  2008.  augusztus  20-23.  között  Mezıberényben  rendezésre  kerülı

testvérvárosi találkozóra. Kérjük tájékoztatásukat arról, hogy a jelzett idıszakban testvérvárosokkal
kapcsolatos témában az Európai Bizottságtól kívánnak-e támogatást igénybe venni. 
Felelısök: Debreczeni Gábor képviselı
Határidı: intézkedésre azonnal

7/10 A Békési Kistérségi Társulás alapító okirat módosításának elfogadása

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  a  Békési  Kistérségi  Társulás alapító  okiratának
módosítását az tette szükségessé, hogy Gyomaendrıd és Hunya kivált, a terület átalakult, Doboz
bekerült a térségbe. A társulási megállapodás elfogadását javasolta.

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

492/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Békési  Kistérségi  Társulási  Tanács
68/2007.//XI.20./sz.  határozatával  elfogadott  Békési  Kistérségi  Társulás  létrehozásáról  a
módosításokkal egységes szerkezete foglalt megállapodást elfogadja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.
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7/11 Elıterjesztés az Új  Magyarország Fejlesztési  Terv jelenleg ismert  pályázati  lehetıségeirıl
Mezıberény vonatkozásában

Valentinyi  Károly alpolgármester  elıterjesztését  röviden  ismertette.  Próbálta  azokat  a  jelenleg
meglévı pályázati lehetıségeket összeszedni, amik lehetıséget biztosítanak arra, hogy forrásbıvítés
állhasson a település rendelkezésére. Általában ezek a pályázati lehetıségek az önkormányzatnál
70-90%-os támogatottságot  élveznek.  A  teljesség igénye  nélkül  történt  meg  az  összeválogatás,
ugyanis jelenleg is folyamatosan jelennek meg új pályázati  lehetıségek. Szándéka az, hogy egy
prioritási sorrendet kellene  eldönteni a decemberi ülésen, melyek azok a pályázatok és fejlesztések,
amivel foglalkozna a testület, természetesen a saját erı is véges. Kérte a képviselıket, konstruktívan
gondolkozzanak el azon, hogy egy ilyen koncepció megalkotásra kerüljön-e.

Debreczeni Gábor képviselı üdvözölte a szándékot, hogy egy fejlesztési elképzelésen alapuló listát,
projekttervezetet dolgozzon ki a testület. Elmondta, hogy a kistérség cselekvési terv elsı és második
körös feldolgozásakor is szerepeltek Mezıberényt  érintı  fejlesztések (strand, sportpálya,  bel- és
külterületi út fejlesztése, akadálymentesítésre vonatkozó elképzelések). Támogatta, hogy a munka
folytatódjon és aktívan részt kíván venni benne.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  javasolta,  hogy  december  10-ig  adják  le  a  képviselık,
intézményvezetık  javaslataikat  a  fejlesztésekrıl.  A  kistérségi  cselekvési  program  az  érintettek
részére megküldésre kerül december 5-ig, mert amely fejlesztések abban szerepelnek, azt már nem
kell javasolni.

A képviselıtestület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

493/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  köszönettel  vette  a  Mezıberény
vonatkozásában,  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv jelenleg  ismert  pályázati  lehetıségeirıl
készített elıterjesztést. A képviselı-testület a Kistérségi Cselekvési Program és a december 10-ig
leadott javaslatok ismeretében egy elképzelt fejlesztési programterv összeállításáról -elkövetkezı

beruházásokról,  fejlesztésekrıl-,  a  decemberi  ülésen  dönt.  Kéri  a  képviselıtestület  az
intézményvezetıket, valamint az önkormányzati képviselıket arra, hogy a javaslataikkal segítsék a
fejlesztési tervet kialakítani.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2008. decemberi testületi ülés

7/12 A Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület lemondása   pályázati támogatásról.  

Kovács  Lászlóné képviselı  mint  a  Mezıberényi  Városszépítı  és  Városvédı  Egyesület  elnöke
beszámolt arról,  hogy az egyesület eltervezte, folytatja a ligetben a kapuk felújítását, nyertek is
pályázati  pénzt,  a  régi  forgókapu  helyére,  a  középsı  bejárathoz  hasonló  kapu  kialakításához.
Idıközben úgy alakult, hogy oda egy székely-kapu került felállításra. További lehetıséget kaptak
ahhoz, hogy a játszótéren állítsák fel a kaput, az is meghiúsult, mert ott fémkerítés van, nem illik a
környezetbe. További tárgyalások folytak, de nem látnak már reális lehetıséget a megvalósításra,
ezért tisztelettel megköszönik a pénzt, de nem tudják az idén felhasználni. A jövı évben új pályázati
alapokon próbálnak pályázni, meg vannak már a tervek. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a támogatás lemondásának tudomásul vételét.

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

494/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete tudomásul veszi a Mezıberényi Városszépítı
és Városvédı Egyesület elnökségének 2007. november 20-án kelt bejelentését a ligeti bejárati kapu
újjáépítésére kapott támogatás lemondásáról, és a fel nem használt 47.000,- Ft összeggel a 2008. évi
városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének pályázati alapját megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2008. évi költségvetés tervezése

7/13 Hozzájáruló nyilatkozat  hulladék elhelyezése ügyében

Cservenák Pál Miklós polgármester a bejelentést zárt ülésen javasolta tárgyalni, döntés érdekében
meg kell vitatni, hogy hova legyen elhelyezve a hulladék.

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

495/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  egyetért  azzal,  hogy  7/13.  sz.  bejelentés
-Hozzájáruló nyilatkozat  hulladék elhelyezése ügyében- zárt ülésen kerül megtárgyalásra.

7/14 Békés Megyei Vízmővek hozzájárulás kérése

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felolvasta  a  Békés  Megyei  Vízmővek  Zrt.  megkeresését,
javasolta kérésük támogatását.

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

496/2007./XI.26./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete hozzájárul  a Békéscsaba Megyei Jogú Város
területére  tervezett  szennyvízberuházás  keretében,  a  Mezıberény város  tulajdonát  képezı  4  db
ivóvízkút  -(18618/2 hrsz.;  18651 hrsz.;  0220 hrsz.;  0522/9 hrsz.)  4,96%, 75146,-  Ft  tulajdoni
hányadban érintett-  területekre tervezett szennyvízátemelık létesítéséhez.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal
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7/15. Egyéb bejelentés

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  legközelebbi  testületi  ülés  idıpontja
december 17. Napirendje: A képviselıtestület 2008. évi munkatervének elfogadása; A 2008. évi
költségvetés I. fordulós tárgyalása,  valamint önkormányzati adó felülvizsgálata  
         

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

kmf.

                    Cservenák Pál Miklós  .                                                   Dr. Hantos Katalin  
                         polgármester                                                                             jegyzı

                         Halász Ferenc                                                                Hoffmann Dániel  
                            képviselı                                                                       képviselı
                         jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı        
   

 


