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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. október 29-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, Litvai György, Lestyán
Ádám,  Onody  Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Wagner  Márton,  T.Wagner  Márton
képviselık.

                        / Valentinyi Károly alpolgármester az elsı napirend tárgyalása elıtt megérkezett./

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 Onody Gyuláné képviselıket. 

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

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak elfogadását további  zárt ülési bejelentések  megtárgyalásával.

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

405/2007./X.29./sz. határozat:
A képviselı-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Közmeghallgatás:
Mezıberény város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
Képviselı-testületi ülés napirendje:
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.
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2/1.Tudomásul  vételt  igénylı  beszámolók  a   414/2006./IX.22./sz.,  531/2006./XII.18./sz.,
116/2007./IV.5./sz.,  157/2007./IV.23./sz.,  189/2007./V.22./sz.,  213/2007./V.22./sz.,
236/2007./VI.18./sz.,  237/2007./VI.18./sz.,  266/2007./VI.18./sz.,  272/2007./VII.24./sz.,
290/2007./VII.24./sz.,  305/2007./VIII.27./sz.,  307/2007./VIII.27./sz,  318/2007./VIII.27./sz.,
322/2007./VIII.27.6sz.,  323/2007./VIII.27./sz.,  326/2007./VIII.27./sz.,  329/2007./VIII.27./sz.,
330/2007./VIII.27./sz.,  331/2007./VIII.27./sz.,  332/2007./VIII.27./sz.,  335/2007./VIII.27./sz.,
339/2007./VIII.27./sz.,  340/2007./VIII.27./sz.,  342/2007./VIII.27./sz.,  346/2007./VIII.27./sz.,
349/2007./VIII.27./sz.,  350/2007./VIII.27./sz.,  364/2007./IX.24./sz.,  393/2007./IX.24./sz.,
394/2007./IX.24./sz.,  400/2007./IX.24./sz.,  401/2007./IX.24./sz.,  336/2007./VIII.27./sz.,  lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.

2/2.  Mezıberény  közoktatási  esélyegyenlıségi  felmérése,  helyzetelemzése  és  programja
(388/2007./IX.24./sz. hat.)

2/3. A 2008. évi városi nagy-rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.)
2/4.  A  Berényi  Napok  2007.  rendezvénysorozat  és  a  városi  nagy-rendezvények  elszámolása

(82/2007./III.19./sz. hat.)
2/5.  A Széchenyi  u.  1.  szám alatti  szemészeti  rendelı  akadálymentesítésének  pályáztatási  ügye

(347/2007./VIII.27./sz. hat.)
2/6. „Mezıberény önkormányzatának kitüntetı oklevele” díj alapítása (363/2007./IX.24./sz. hat.)
2/7. A Laposi kertek végében lévı illegálisan betemetett árkok helyreállítási munkálataira árajánlat

(396/2007./IX.24./sz. hat.)
2/8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
3./ Az önkormányzat és a civil szervezetek együttmőködése
4./ Tájékoztató a nemzetiségi egyesületek munkájáról
5./ Bejelentések 
5/1.  A  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  190/2007.  ikt.  számú  levele:  Személyi  juttatások  és

Munkaadókat terhelı járulékok rendezése (elıirányzat átcsoportosítási javaslat).
5/2.  Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (9 db határozat)
5/3.  Városi Közszolgáltató Intézmény határozati javaslata elıirányzata módosítására.
5/4.  Sziget Produkciós Kft. ajánlata, film készítése a városról.
5/5.   Városi  Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálat  3756/2007.  ikt.  számú levele,  pótelıirányzat

biztosítás kérelme (Mb., Puskin utcai idısek Otthona lapos tetı szigetelés felújítása).
5/6.  A  XX/81-5/2007. sz. Közmunkaprogramban részvétel esetében pályázati saját erı biztosítása.
5/7.  Magyar Közútkezelı Kht. pályázat beadásához támogató nyilatkozat kérése
5/8.  Nemzetközi kapcsolatok koncepciója /2007-2010/.
5/9.  Doboz nagyközség Békési  Kistérségi  Társuláshoz történı  csatlakozáshoz való hozzájárulás

iránti kérelme.
5/10. A köztemetırıl és temetkezés rendjérıl rendelet tervezet, és díj megállapítás
5/11. Nyugdíjazás miatt megüresedı jegyzıi munkakör betöltésére pályázat kiírása.
5/12.  Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület lemondása pályázati támogatásról.
5/13. Önkormányzati képviselı delegálása az MFC elnökségébe.
5/14.  Az  önkormányzati  vagyonról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló

16/2007.(VI.19.) MÖK. sz. rendelet módosítása
5/15. Kérelem /Dolgozóknak biztosítandó étkezési hozzájárulás kiegészítése 500 Ft/hó összeggel/.
5/16. Békéscsaba Megyei jogú Várostól 3547/2007. ikt. számú levél: Tőzoltójármővek beszerzése

pályázathoz pályázati saját forrás biztosításának kérése.
5/17. A Petıfi Sándor Gimnázium SZMSZ-ének módosítása
5/18. Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása 
5/19. A Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola alapító okiratának módosítása
5/20. A Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása
5/21. Vis maior támogatás visszafizetése



3

5/22. A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez csatlakozás
5/23. Elıterjesztés a 2008. évi piaci és vásári helypénzek emelésére (I. fordulós tárgyalás).
5/24. Elıterjesztés a 2008. évi közterület használati díjak emelésére (I. fordulós tárgyalás).
5/25. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. évi víz és szennyvíz díj megállapítási kérelme
5/26. Elıterjesztés a 2008. évi lakbérek mértékének emelésére (I. fordulós tárgyalás).
5/27. Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata. I. forduló
5/28. A Mezıberény-Békés közötti kerékpárút  megbízási szerzıdése
5/29.Önkormányzati  és állami tulajdonú belterületi, valamint  önkormányzati  külterületi  közutak

fejlesztésére pályázati felhívás 
5/30. „Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra” pályázati kiírás
5/31. A Megyei Múzeum ismételt kérelme Munkácsy-festmény vásárláshoz
5/32. Egyéb bejelentés
6./ Zárt ülés
6/1. Önkormányzati tulajdonban lévı Mezıberény, Szent J. u. 20. sz. alatti ingatlan megvásárlási

kérelme (Karácsony Ádám)
6/2.  Luther  téri  csapadékvíz  elvezetés  és  járda  helyreállítási  munkálatokhoz  árajánlat

(345/2007./VIII.27./sz. hat.)
6/3. Mezıberény, Liget u. 1/A. társasház közterület helyreállítási kérelme
6/4. Körösi Mihály kutatómunkájának elvégzéséhez támogatás kérés
6/5. A Városháza irattárának /volt börtönépület/ pótmunkái  (szóbeli)
6/6. A Városi Könyvtár épületének homlokzat felújítása (szóbeli)
6/7. 2008 évi szemétszállítási díj
6/8. Mezıberény város  gyepmesteri telep ügye. (399/2007./IX.24./ sz. hat.)
6/9. Aljegyzıi munkakör  (szóbeli)
6/10. Egyéb bejelentés
        -Mezıberényi Református Idısek Otthona kérelme -Gerle Margit által készített kerámia kút

elhelyezése udvarukon
           -Testvérvárosi kapcsolatok kiszélesítésérıl állásfoglalás (kanadai településrıl megkeresés)

Közmeghallgatás:

Mezıberény város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata

/A  napirend  tárgyalásánál  jelen  volt  a  Békés  Megyei Környezet-  és  Természetvédelmi  Kft.
képviseletében Szelekovszky László./

Adamik Jánosné a Polgármesteri  Hivatal vezetı fıtanácsosa ismertette, hogy Mezıberény város
Környezetvédelmi  Programját  2006-ban  készítette  el  a  Békés  Megyei  Környezet-  és
Természetvédelmi Kft., akkor szintén közmeghallgatás keretében került megtárgyalásra a program.
Ennek  a  programnak  a  felülvizsgálata  történik  meg a mai  ülésen.   A  továbbiakban  az  írásos
elıterjesztését ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében, és kérte a program elfogadását. 

Balta Ádámné képviselı a program 6/8-as pontjához szólt hozzá. Többek véleményét tolmácsolta,
miszerint a város rendkívül  tiszta  -a parkok, az utcák,  a liget,  a  peremkerület.  Az idelátogató
vendégeknek is feltőnı változást mutatott a 2006. és az elıtte lévı idıkhöz képest a jelen. A városi
zöldövezet tisztán tartása a Városi Közszolgáltató Intézmény munkájáról dicsekszik. Köszönetet
mondott Fekete József intézményvezetınek, valamint Fekete László városgazdának, hogy ennyire
jó szervezı, kivitelezı és végrehajtó munkával ilyen szépen rendben tudják tartani a várost. Nincs
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olyan  kérés,  nincs  olyan  bejelentett  panasz  aminek  azonnali  intézkedéssel  ne tennének  eleget.
Kívánta, hogy ez a lendület ne csökkenjen, továbbra is így maradjon. 

Onody Gyuláné képviselı végig olvasva a programot egy-két hiányosságot vetett fel. Nem talált
olyan dolgot,  ami  azt  vizsgálná,  hogy Mezıberény lakosai  konkrétan egy-egy területen milyen
környezetvédelmi  károsodástól   vagy  károsító  tényezıktıl  szenvedhetnek.  Pl.  zajártalom,
környezetszennyezés  a vasút, illetve a  Csabai út környékén. Erre való programot nem talált az
anyagban.

Csávás István képviselı megkérdezte, mikorra várható a város problémakataszterének megoldása,
felelısök kijelölése, mennyire lesznek bevonva a képviselık, bizottságok?

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  válaszként  elmondta,  pénz  függvénye,  hogy   mi  az  a
megcélzottakból  ami  megvalósulhat.  Sorrendiség  állítását  nem  tartott  célszerőnek,  hiszen  az
önkormányzat eddig is azt az elvet próbálta gyakorolni, hogy a feladatok közül azok véghezvihetık
amire pályázni lehet.

Szelekovszky  László a  Békés  Megyei  Környezet-  és  Természetvédelmi  Kft. képviseletében
kifejtette, a felülvizsgálatra nem lettek felkérve, de megtételével maximálisan egyetértett. A lényeg
az, hogy mi valósult  meg belıle.  Mezıberény  tényleg szép virágos város,  a zajártalmat pedig
erdısávval lehetne lokalizálni. Az a döntı egy városban, hogy mennyi zöldet, mennyi fát ültetnek,
az oxigént ez termeli, a káros gázokat ez alakítja át oxigénné. A ligetet rendbe hozták, a települést
védı  erdısávok még teljesülésre várnak.  A körforgalom okos találmány,  lelassítja  a forgalmat,
nincs dudálás, zajártalom. A zöldterület egyre fogyott a utak szélesítésével, kerékpárutak építésével,
ezt ellensúlyozva olyan fát kell ültetni, ami magasabb felületben visszaadja a zöldet. Mezıberény
tiszta, zöld város, virágosítják és ez nem csak a levegıt, a közjólétet is javítja.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a környezetkárosodással kapcsolatos problémákat
az  élet  fogja  majd  megoldani,  pl.  amennyiben  elkészül  az  elkerülı  út,  valamint  a
vasútkorszerősítésnél kell odafigyelni, hogy csökkentve legyen a zajártalom.

Valentinyi  Károly alpolgármester  megkérdezte,  a  szennyvízbekötéseknél  (1-es  ,2-es,  4-es
öblözeteknél)  kimutatott  63-65%-os  rákötés  naprakész  adat-e,  a  lakosság rákötési  hajlandósága
kisebb,  mert a beruházásnál vállalta az önkormányzat a 90%-os rákötés elérését?

Adamik Jánosné a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa válaszként közölte, az egy éves adatok
vannak feltüntetve, szinte hetente változik a rákötések aránya.

Hoffmann  Dániel képviselı  felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  6/7.  hulladékgazdálkodás  ponttal
kapcsolatban a testületnek zárt ülésen  dolga lesz még, mivel október 31-ével megszőnik a telep. A
programban kijavítaná, hogy a szükséges megfogalmazás szerepeljen az érdemes szó helyett,  az
állati győjtıhely és a hulladékgyőjtı udvar kialakításánál. 
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  nem  tartotta  célszerőnek  a  szóhasználat  miatt  javítani  a
programot, a problémákat meg kell oldani, a döntések fogják meghatározni a környezetvédelem
jövıjét.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  polgármester  a  környezetvédelemmel  kapcsolatos
közmeghallgatást lezárta, az elıterjesztett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

406/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  módosításokkal  és  kiegészítésekkel
Mezıberény város Környezetvédelmi Programját elfogadja. A módosításokat a programban át kell
vezetni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Végrehajtási határidı: folyamatos
Felülvizsgálat: 2001 évben

Képviselı-testületi ülés napirendje:

1./   Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.  

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  a  polgármester  felkérésére,  a  nyilvánosság  elıtt  ismertette  a  2007.
szeptember 24-i zárt testületi ülésen hozott döntéseket.

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

407/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2007. szeptember 24-i zárt testületi ülésen
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 

Cservenák Pál Miklós polgármester röviden összefoglalta az írásos anyagában leírtakat. 
● A Leader  Akciócsoporttal  kapcsolatban elmondta,  a  vidékfejlesztések  keretei  között  kb.

76-80  akciócsoport  2  milliárd  forintos  támogatásban fog  részesülni.  Minél  nagyobb
akciócsoport jönne létre, annál nagyobb lenne az esély a támogatandók körébe bekerülni. A
problémát az okozta, hogy átfedések voltak az akciócsoportok között  -egy településen belül
csak egy akciócsoportba lehet tartozni-, az átfedéseket meg kell szüntetni. Erre történtek
kísérletek  több  alkalommal.  Mezıberényben  is  három  olyan  vállalkozó  volt,  aki
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bejelentkezett  a  szeghalmi,  sárréti  kistérségbe,  míg  a  többiek  a  békési  kistérségbe
regisztráltatták  magukat.  Jelenleg  arra  kell  várni, hogy  a  felügyeleti  hatóság  kimondja
Mezıberény  hova  fog  tartozni,  és  ezt  tudomásul  kell  venni.
Csávás István képviselı írásban leadott egyik kérdése is e témához kapcsolódik, szeretné
tudni, hogy a Körösök-völgye Akciócsoport következı ülése hol lesz? Mindenek elıtt meg
kell tudni a felügyeleti hatóság döntését, hogy melyik akciócsoport keretében lehet tovább
mőködni. 

● A Boldisháti holtágnál jelentıs számú telek került értékesítésre, a vízparti telkek közül már
csak 4-nek nincs gazdája. A vételárak teljes összege egy éven belül fog az önkormányzat
számláján jelentkezni.

● Két kerékpárúttal kapcsolatos megbeszélés történt az elmúlt idıben. Nyertes lett a Gyoma-
Csárdaszállás-Mezıberény közötti kerékpárút tervezési pályázat, megtörtént a közbeszerzési
eljárás  lebonyolítása  is  a  tervezésre.  A  Mezıberény-Békés  közötti  kerékpárút  pályázat
döntésére még várni kell.

● A  Dél-alföldi  Régióhoz  benyújtott  pályázat  a  Vésztıi  út  mellett  lévı  kerékpárút
megvalósítása.

● Csávás  István  további  kérdésére  beszámolt  arról,  hogy  a  Tappe  által  veszélyes
hulladékgyőjtésre szervezett nap eredményes volt, az elmúlt évvel ellentétben új helyszínen
volt megtartva, és kb. dupla mennyiséget adtak le a lakosok. 

● Harmadik felvetése a képviselı úrnak, hogy botrányos a strandnak az üzemeltetése, négy
éve elhúzódó gyógyvízzé nyilvánítás, hıkicserélı utólagos beszerelése, lejárt dokumentáció,
alig  használt  hidrofor  tartály.  A  hidroforos  tartálynál   szavatossági  igénnyel  élt  az
önkormányzat,  ennyit  lehetett  tenni,  eddig  még  válasz  nem  érkezett.  A  gyógyvízzé
minısítésnél  ismét  megakadt  a  szakhatósági  rész,  az  ásványi  vízzé  nyilvántartási
jegyzıkönyv járt le, az nem lehet egy évnél hosszabb. Újbóli megrendelése megtörtént, 120
eFt  többlet  költséget  fog  jelenteni.  Borgula  Péter  a  hivatal  beruházási  csoportjának
ügyintézıje megfelelı módon képviseli a stranddal kapcsolatos ügyeket.

● Október  23-i  mezıberényi  ünnepi  megemlékezés  színhelye  a  városi  köztemetı  volt,  az
ünnepi beszédet Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje mondta, majd ezt
követıen  koszorúzás  történt.  A  korábbi  évek  hagyományait  folytatva  a  székesfehérvári
honvédség is koszorúzott a kora reggeli  órákban, az ünnepi  megemlékezés elıtt.  Csávás
István felvetésére kérte az utóbbi  mondatot  tárgytalannak tekinteni.  A székesfehérváriak
minden évben koszorúzni szoktak, most is bejelentették szándékukat, de az még sem történt
meg.  Meghívót  senkinek  nem  szokott  küldeni  az  ünnepségre  a  város.  Csávás  István
lejegyezte, hogy az 1956. október 23-i forradalom nem a temetıben kezdıdött. A felvetés
nem kimondottan   érthetı,  a  koszorúzás  szokott  megtörténni  a  temetıben.  Akinek  más
elképzelése van, írja le, és a testület majd megtárgyalja.

● A Békési Kistérségi Társulás szélessávú internet hozzáférési lehetıséggel kapcsolatban volt
ülés a városházán, remélhetıleg megkezdıdhet hamarosan a munka.

Csávás  István képviselı  elfogadta  a  válaszokat.  Nehezményezte  a  székesfehérvári  honvédség
hozzáállását,  elmaradását  a koszorúzási  ünnepségrıl.  A megemlékezéshez a temetın kívül  más
helyszínt is találni kellene, hiszen Mezıberénynek volt más helyszíne is azokon a napokon. Nagyon
egysíkú, egyoldalú az ünnepség, szebbé és tartalmasabbá kellene tenni a nemzeti ünnepet.

Cserenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, bárki javaslattal élhet az ünnepség helyszínét, akár
az ünnepi szónok személyét illetıen. Személy szerint mindig vigyázott arra, hogy ilyen ünnepek,
ünnepi beszédek ne keltsenek politikai vitát.
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Tájékoztatásként  még  elmondta,  hogy  a  megyei  közgyőlés  október  19-i  ünnepi  ülésén  a
mezıberényi  Iványi  házaspár (Iványi  László,  Iványi  Dombi Julianna) Békés megyéért  kitüntetı

címben részesült. Gratulált a képviselı-testület nevében.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló tudomásul vételét.

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

408/2007./X.29./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   414/2006./IX.22./sz.,  531/2006./XII.18./sz.,  
116/2007./IV.5./sz.,  157/2007./IV.23./sz.,  189/2007./V.22./sz.,  213/2007./V.22./sz.,
236/2007./VI.18./sz.,  237/2007./VI.18./sz.,  266/2007./VI.18./sz.,  272/2007./VII.24./sz.,
290/2007./VII.24./sz.,  305/2007./VIII.27./sz.,  307/2007./VIII.27./sz,  318/2007./VIII.27./sz.,
322/2007./VIII.27.6sz.,  323/2007./VIII.27./sz.,  326/2007./VIII.27./sz.,  329/2007./VIII.27./sz.,
330/2007./VIII.27./sz.,  331/2007./VIII.27./sz.,  332/2007./VIII.27./sz.,  335/2007./VIII.27./sz.,
339/2007./VIII.27./sz.,  340/2007./VIII.27./sz.,  342/2007./VIII.27./sz.,  346/2007./VIII.27./sz.,
349/2007./VIII.27./sz.,  350/2007./VIII.27./sz.,  364/2007./IX.24./sz.,  393/2007./IX.24./sz.,
394/2007./IX.24./sz.,  400/2007./IX.24./sz.,  401/2007./IX.24./sz.,  336/2007./VIII.27./sz.,    lejárt  
határidejő határozatok végrehajtásáról.

Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a további intézkedést nem igénylı

határozatok végrehajtásának elfogadását.

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

409/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete  414/2006./IX.22./sz., 531/2006./XII.18./sz.,
116/2007./IV.5./sz.,  157/2007./IV.23./sz.,  189/2007./V.22./sz.,  213/2007./V.22./sz.,  236/2007./VI.
18./sz.,  237/2007./VI.18./sz.,  266/2007./VI.18./sz.,  272/2007./VII.24./sz.,  290/2007./VII.24./sz.,
305/2007./VIII.27./sz.,  307/2007./VIII.27./sz,  318/2007./VIII.27./sz.,  322/2007./VIII.27.6sz.,
323/2007./VIII.27./sz.,  326/2007./VIII.27./sz.,  329/2007./VIII.27./sz.,   330/2007./VIII.27./sz.,
331/2007./VIII.27./sz.,  332/2007./VIII.27./sz.,  335/2007./VIII.27./sz.,  339/2007./VIII.27./sz.,
340/2007./VIII.27./sz.,  342/2007./VIII.27./sz.,  346/2007./VIII.27./sz., 349/2007./VIII.27./sz.,
350/2007./VIII.27./sz.,  364/2007./IX.24./sz.,  393/2007./IX.24./sz.,  394/2007./IX.24./sz.,
400/2007./IX.24./sz.,  401/2007./IX.24./sz.,  336/2007./VIII.27./sz.,  lejárt  határidejő  határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
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2/2.  Mezıberény  közoktatási  esélyegyenlıségi  felmérése,  helyzetelemzése  és  programja
(388/2007./IX.24./sz. hat.)

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  elmondta,  hogy  az
Országgyőlés  megalkotta az egyenlı  bánásmódról  és az  esélyegyenlıség elımozdításáról  szóló
2003. évi CXXV. törvény. E törvény 35. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat a helyi
esélyegyenlıségi programot fogadhatta el, amelyben elemzi a településen élı hátrányos helyzető
csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza e csoportok esélyegyenlıségét elısegítı célokat.
Ennek  jegyében  született  meg  a  programnak  egy  fontos  szelete,  a  helyi  települési  közoktatási
esélyegyenlıségi programnak az elsı része, a helyzetelemzés. Ugyanis ennek két részbıl kell állni,
a helyzetelemzés részbıl  és az intézkedési tervbıl.  Mint ismert,  a közoktatási intézmények egy
pályázatot  szeretnének benyújtani,  amihez mindenképpen mellékelni kell  a település közoktatási
esélyegyenlıségi  tervét,  az  elsı  fordulóban  csak  a  helyzetelemzést.  Az  intézmények  szintén
elkészítették a saját esélyegyenlıségi tervüket, amely majd mellékletként lesz csatolva. Idıközben
Mezıberény felkerült a hátrányos helyzető települések jegyzékére, ez azt vonja maga után, hogy a
program elfogadásához szakértıt kell felkérni. A testületnek olyan döntést is kellene hoznia, hogy
abban az esetben, ha a szakértı módosítani valót talál az elfogadott programban, azzal együtt kell
elfogadni.  A  programnak  az  a  lényege,  hogy  bizonyos kötelezı  formai  és  tartalmi  elemeket
tartalmazzon, a bizottság eszerint próbálta elıterjeszteni, pontosításaikat megtették. 

Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzottak alapján döntéshozatalt kért.

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

410/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény közoktatási esélyegyenlıségi
felmérése,  helyzetelemzése  és  programja  c.  anyagot  a  módosításokkal,  pontosításokkal  és
kiegészítésekkel együtt elfogadja. Ezen anyag mellékletét képezi a 3 városi közoktatási intézmény
helyzetelemzése is.

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

411/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  felkéri  Öreg  Istvánt,  a  Mezıberény-
Bélmegyer  Kistérségi  Általános  Iskola  igazgatóját,  hogy  a  Mezıberény  közoktatási
esélyegyenlıségi felmérése, helyzetelemzése és programja c. anyag szakértıi vizsgálata érdekében
vegye  fel  a  kapcsolatot  az  OKM  által  kijelölt  szakértıvel,  tekintettel  arra,  hogy  az  oktatási
intézményekben  óvodai,  illetve  tanulói  jogviszonyban  lévık  között  a  halmozottan  hátrányos
helyzető  tanulók  aránya  meghaladja  a  40%-ot   és  ez  megköveteli  a  speciális  szakértı
igénybevételét.
Felelıs: Öreg István igazgató
Határidı: intézkedésre azonnal.
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2/3. A 2008. évi városi nagy-rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.)

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  bizottságának
javaslatát arról, hogy mely rendezvényeket tekintse nagy rendezvénynek a testület 2008. évben.

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

412/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  2008-ban  a  három  nemzeti  ünnephez
(március 15., augusztus 20. és október 23.) és a május 1-jéhez kapcsolódó rendezvényeket tekinti
„nagy rendezvényeknek”.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                  Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója
Határidı: értelem szerint

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, bizottsága arról is
tárgyalt, hogy  2008. augusztus 20-i rendezvények hány naposak legyenek. A testületnek van egy
olyan  korábbi  döntése,  hogy  az  európai  bizottság  által  meghirdetett  testvérvárosi  találkozóval
kapcsolatos pályázatot mindenképpen adja be a város, mert a münsingeni testérvárosi kapcsolatnak
15. évfordulója lesz 2008-ban. A testvérvárosi találkozó nem lehet egy-két napos, úgy nem adnának
támogatást, de jó lenne augusztus 20-hoz kapcsolni ezt a rendezvényt. Gondot az okoz, ha négy
naposra lesz tervezve a rendezvény és nem nyer a pályázat, mibıl történik a finanszírozás. Pályázat
nélkül  a  testvérvárosi  találkozó  megszervezése  problémát  jelenthet,  ezért  a  bizottsága  azon  a
véleményen volt, hogy a képviselıtestület mindenképpen pályázzon a testvérvárosi pályázatra. Úgy
kellene elıkészíteni,  hogyha  eredményes  a pályázat  akkor  az  augusztus 20-i  ünnepség 20-23-a
között  kerüljön megrendezésre.  A szervezést  körültekintıen úgy kellene megvalósítani,  ha nem
sikerül  a pályázaton nyerni,  akkor  olyan  programokat kellene szervezni,  amit  úgyis  meg tudna
csinálni a képviselı-testület.

Cservenák Pál Miklós polgármester problémát abban látott, hogy az augusztusi ünnepeket el kellene
különíteni  attól,  hogy  mikorra  legyenek  meghíva  a  testvérvárosi  küldöttségek.  Négy  napi
rendezvényt semmi szín alatt nem javasolt, több lakos felkereste azzal kapcsolatban, hogy szőkíteni
kellene ennek körét.  Tudni kell,  hogy ez az idei négy napi  rendezvénysorozat  8,5 millió Ft-ba
került, és ebben nincs benne minden. Erre a célra 4 millió Ft támogatást nyert a város, enélkül el
lehet képzelni mit lehetett volna megvalósítani. Ki kellene azt mondani, hány naposak legyenek az
augusztus körüli rendezvények, nem muszáj azt 20-ára sem tenni, de ha akkor legyen, két napnál
semmi szín alatt nem javasol többet. Azon túl hozhat a testület egy olyan határozatot, hogy amikor
meghívja a város a testvérvárosi  küldöttséget,  abban nemcsak a berényi  program szerepelhetne,
hanem be lehetne iktatni egy vidéki városlátogatást is. A költségek évrıl évre nınek, a kulturális
program elıadói már maguk sem tudják mennyit kérjenek egy rendezvényért. 

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a bizottság ülésén
abban állapodtak meg, hogy a berényi  napok rendezvény másfél  vagy két naposra szőkülne, és
tulajdonképpen a négy napot az tenné ki, ami kiegészülne a testvérvárosi kapcsolatok programjával.
Amennyiben a két program külön lenne véve, még költségigényesebb lenne.
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Csávás István képviselı  véleménye szerint 3 napos legyen a berényi  napok és a testvérvárossal
összehozott ünnepség. A testvérvárosoknak a képviselıi tudnak hozni olyan mővészeti programot,
amivel Mezıberény lakosságát rabul tudják ejteni.

Hoffmann  Dániel képviselı  21-23-ig  terjedı  idıre  tenné a  berényi  napok  rendezvényt,  a  20-a
maradjon meg a maga nemében ünnep. Felhívta a figyelmet,  hogy nem a vendégeknek kellene
rendezni a programot, az nem az ı feladatuk. 

Harmati  László alpolgármester  elmondta,  tudomása  szerint  az  európai  bizottsághoz  beadott
pályázatban négy napot meg kell jelölni. Az ünnepség elıtt egy-két hónappal lesz csak elbírálva a
pályázat, ha nem nyer, akkor a költségeket az önkormányzatnak kell vállalnia. A bizottságnál ezért
született olyan javaslat, hogy van egy nemzeti ünnep, van egy igény a berényi napokra, személy
szerint ennél két nap mellett (péntek-szombat) tenné le a voksot. A fellépık között lehetnének a
helyieken túl a testvérvárosok csoportjai, valamint egy-két nevesebb mővész. A vendégek fogadása
érdekében egy-két  napban nem lehetne megjelölni  az ünnepet,  a pályázatba is négy napot kell
beírni, 20-ától, szerdától-szombatig, bezárólag egy tőzijátékkal lenne a testvérvárosi kapcsolatoknak
a  megünneplése.  Ebben  lenne  szerdán  egy  nemzeti  ünnep,  csütörtökön  más  városba  program
szervezés a küldöttség számára, a péntek, szombat a berényi napok. A rendezvények kivitelezése
természetesen a költségvetéstıl és a pályázatnyeréstıl függ.

Fekete  József képviselı  is  3  napos  ünnepséggel  egyet  tudott  érteni.  Alapvetıen  abban  kell
gondolkodni,  hogy  fel  kell  vállalni  a  három  napot,  az  csak  jó,   ha  nyer  a  pályázat.  Azt  is
támogatandónak tartotta, hogy 20-án csak egy ünnepség legyen mindössze.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzottak alapján szavazásra bocsátotta, hogy augusztus
20-23-ig terjedjen a testvérvárosi ünnepség. 

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

413/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2008. augusztus 20-ához kapcsolódóan az
Európai  Bizottság által  meghirdetett  testvérvárosi  pályázatot  úgy kéri  elıkészíteni,  hogy sikeres
pályázat esetén 4 napos rendezvénysorozat  (augusztus 20-23) készüljön. 
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Szőcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója
Határidı: értelem szerint.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazásra  bocsátotta,  hogy  a  Berényi Napok rendezvény
augusztus 21-23-ig terjedı idıszakra legyen elıirányozva. Véleménye szerint majd az új kulturális
intézmény vezetıjével meg lesz beszélve, hogy legalább két napi programot le kell kötni idıben, a
harmadik nap mősoráról késıbb is lehet dönteni.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

414/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2008. augusztus 21-23-a közötti idıszakot
irányozta elı a  2008. évi Berényi Napok megrendezésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

2/4.  A  Berényi  Napok  2007.  rendezvénysorozat  és  a  városi  nagy-rendezvények  elszámolása
(82/2007./III.19./sz. hat.)

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az írásos elıterjesztést,
a bizottság javasolta  annak  elfogadását  a határozati  javaslat  megszavazásával.  Tájékoztatásként
felsorolta azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek nevét, akik önzetlen hozzáállással részt
vettek a Berényi Napok rendezvénysorozatban.

Csávás  István képviselı  megjegyezte,  hogy  a  mezıberényiek  a  kulturális  programban  lehetı

legkevesebbet vettek részt anyagi elismeréssel, ellenben ami elképzelhetı és amit nyújtani tudtak a
városnak és adtak az majdnem két oldalt tesz ki. Közölte, hogy két tétel miatt  /nem ismertetve/ nem
tudja elfogadni az elszámolást.

Hoffmann Dániel képviselı azt tartotta lényegesnek, hogy 8.482.560 Ft volt az összes bevétel, a
ráfordítás pedig 88 Ft-tal több, nem pedig azt, hogy a kultúrában részt vevı  személyek hogyan
szerepeltek a színpadon. Óriási összegrıl van szó, nem valószínő, hogy 2008-ban ekkora ráfordítás
lehet a résztvevık bármilyen odaadó tevékenysége ellenére sem. Az elképzeléseket valószínő, hogy
szőkebbre kell szabni. A 2007. évi tevékenységért minden érintettet köszönet illeti.
 

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  felhívta a figyelmet arra,  hogy az elszámolást el  kellene fogadnia a
testületnek, ellenben tudni kell, hogy a mővelıdési központ a Leader program keretében pályázott a
rendezvényre. A pályázatra megkötötték a szerzıdést, a pályázati pénzt az intézmény nem kapta
meg. A képviselıtestületnek akkor amikor az elszámolást elfogadja, kellene egy olyan kitételt a
határozatban hoznia, hogy abban az esetben, ha az intézmény ebben az évben a pénzt nem kapja
meg, a testület fedezetet biztosít erre a hiányzó összegre.

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, nem ér-e rá a jegyzını  által elmondottakról a
decemberi ülésen dönteni a testület?  Véleménye szerint amennyiben a decemberi testületi ülésig
nem  érkezik  meg  a  pénz,  mindenkinek  tudomása  lesz,  hogy  a  3.939.580  Ft-  elıirányzatot
biztosítani kell.

A  képviselı-testület  17  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Csávás  István/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:
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415/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Berényi Napok 2007. rendezvénysorozat és
városi nagy-rendezvények pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadta. 

Cservenák Pál Miklós polgármester felvetette, a berényi  napok rendezvény olcsóbbá tehetı még
azzal is, ha 2008-ban nem lesz ipari, mezıgazdasági kiállítás. Ebben a kérdésben állást kell majd
foglalni.

Csávás István képviselı megjegyezte, 2003-ban hozott a testület egy olyan határozatot, hogy négy
évente kerül ipari és mezıgazdasági kiállítás megrendezésre.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint ahhoz a döntéshez már nem tud igazodni a
testület, késıbb vissza lesz térve a kérdésre.

2/5.  A Széchenyi  u.  1.  szám alatti  szemészeti  rendelı  akadálymentesítésének  pályáztatási  ügye
(347/2007./VIII.27./sz. hat.)

Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója ismertette írásban beadott
elıterjesztését, miszerint a megcélzott uniós pályázatban, a szakértı álláspontja szerint, a Széchenyi
úti szemészeti rendelıvel nem lehet a komplex akadálymentesítésre pályázni. 

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

416/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  347/2007./VIII.27./sz.  határozatával
támogatott   -a  DARFT  által   meghirdetett  komplex  akadálymentesítésre  vonatkozó
DAOP-2007-4.3.1  pályázaton-    Széchenyi  u.  1.  sz.  alatti  szemészeti  rendelı   fizikai  és
infokommunikációs akadálymentesítésérıl a szakhatósági döntést tudomásul veszi, mely szerint a
beruházás nem kivitelezhetı. A megvalósítására más forrást kell találni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Kovács Edina Humáns.és Szoc.Szolg. igazgatója
Határidı: értelem szerint

2/6. „Mezıberény önkormányzatának kitüntetı oklevele” díj alapítása (363/2007./IX.24./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, az
elmúlt év végén hangzott el Barna Márton képviselıtıl jutalmazásra javaslat. İ kifejezetten a sport
terén kiemelkedı teljesítményt nyújtók elismerésére tett javaslatot. Ez azóta kiegészült azzal, hogy
ne csak a sportolók,  hanem a kultúra,  oktatás,  szociális  és egészségügy,  vagy bármilyen  olyan
területen,  amely  Mezıberény hírnevét  öregbítené,  azon a  területen kiváló teljesítményt  nyújtók
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kerüljenek  elismerésre.  Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  az  elismerés  napjaként  a  Magyar
Kultúra Napját találta volna alkalmasnak, többféle javaslat hangzott el ennek módjára. Végül is a
képviselı-testület úgy döntött, hogy rendeletet alkotni ezzel kapcsolatban semmilyen módon nem
akar. Volt egy javaslat elismerı oklevélre, azzal az volt a probléma, hogy talán nehéz eldönteni azt,
hogy kik kapják, esetleg nem lesz elég nagy súlya annak, ha egy ilyen oklevél átadásra kerül. A
testület elé bizottsága olyan javaslattal él, hogy napirendrıl legyen levéve a felvetés, maradjanak
meg  az  eddigi  elismerések  a  kitüntetésekhez.  A  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  is  hasonló
véleményen volt.

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

417/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  Mezıberény  önkormányzatának  kitüntetı

oklevele tárgyú elıterjesztés tárgyalását  levette a napirendrıl.
 

2/7. A Laposi kertek végében lévı illegálisan betemetett árkok helyreállítási munkálataira árajánlat
(396/2007./IX.24./sz. hat.)

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a  396/2007./IX.24./sz.
határozat  végrehajtásaként megkért  árajánlatot,  bizottsága az elıterjesztett  határozati   javaslattal
egyetértett, azt elfogadásra ajánlja.

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

418/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete,  Laposi  kertek  végében  lévı illegálisan
betemetett  árkok  helyreállítási  munkálatai  fedezetére  27.000,-  Ft-t  biztosít  a  901116/0
szakfeladat(szennyvíz elvezetés és kezelés) dologi kiadási elıirányzata terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: Intézkedésre azonnal 

2/8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.

Észrevétel az írásos beszámolóhoz nem hangzott el.

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

419/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az  átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.



14

3., 4./ napirend 

Tárgy: Az önkormányzat és a civil szervezetek együttmőködése
           Tájékoztató a nemzetiségi egyesületek munkájáról

Varga Józsefné aljegyzı  ismertette, hogy a képviselı-testület  2005-ben tárgyalt   elıször a civil
szervezetekrıl. A civil szervezetek részére most is egy adatlap került kijuttatásra, ezen lett kérve az
információk megadása, természetesen teljesen önkéntesen. A legtöbb szervezet vissza tudott jelezni.
Feldolgozásra  kerültek  az  információk,  mely  táblázatos  formában  került  elıterjesztésre.
Mezıberény  város  honlapjára  felvételre  kerül  a  kimutatás,  a  még  késıbbiekben  is  eljuttatott
adatokkal  együtt.  A  civil  szervezeteknél  a  legfıbb  jellegzetesség  az  önkéntesség,  az  ingyenes
tevékenység,  a  hasznos  cél  és  a  sokszínőség.  A  táblázatból  megállapítható,  hogy  a  legkisebb
szervezettıl (minimum 10 tag) 12 tagtól egészen 850 tagig terjed a klaviatúra, különbözıség, a 10
ezer forintos  tagdíjbevétel-kiadástól  egészen 85 millió Ft-ig terjedhet.  Ebbıl  is látszik, hogy a
tevékenységük az egyszerőbb dologtól egész a nagy volumenig, intézmény fenntartásáig tarthat. Az
önkormányzat változatos formában mőködik együtt,  segíti a civil szervezeteket. 12 szervezetnek ad
a mővelıdési központ helyet, illetve más intézményekben is vannak civil szervezeteknek székhelye.
Pénzbeli  és természetbeni  támogatást  biztosít  a sportszervezeteknek az önkormányzat,  pályázati
úton városi rendezvényekhez, nemzetközi kapcsolatok támogatását adja, vannak egyedi kérelemre
adott támogatások, jogi segítséget a polgármesteri hivataltól lehet kérni. A Mezıberényi Hírmondó
újságban az 1%-ra jelentkezést hirdetik, a mezıberényi honlapon való megjelenés is lehetséges, a
Városi Könyvtárban internet elérhetıség biztosított, az éves rendezvény tervben megjelentethetik
programjukat. Néhány kérelem is megfogalmazódott egy-két szervezettıl. A mozgáskorlátozottak
egyesülete jelezte,  hogy van ugyan szerzıdésük a városi  sportcsarnok igénybevételére  heti  egy
órában, de ık inkább ritkábban és hosszabb idıre szeretnék igénybe venni, hiszen tagjaiknak több
idıre  van  szükség  pl.  az  öltözködésnél  is.  Természetesen  ezt  majd   az  intézményvezetıvel
koordinálni tudják. A Tenisz Club is igen részletes információt adott most is, felvetve problémaként
az épület tetıszerkezetének mőszaki állapotromlását, felmérést és helyreállítást szeretnének. Kérik
továbbá, hogy a szúnyoggyérítéskor a pálya melletti, egész évben vízzel telt ároknál is történjen
permetezés.  Visszatérı  probléma  a  szennyvíz  csatornahálózat  hiánya,  ami  az  egész  sporttelep
területét érinti. Örvendetes, hogy néhány új civil szervezet is alakult az elmúlt idıszakban, pl. a
Mezıberényi  Cigány-gyermekekért  Egyesület  most  kezdi  meg  komolyabban  mőködését.  A
Frontvonal  Alapítvány  az  Omega-hálózat  támogatásával  jött  létre,  a  Deák  F.  u.  5-7.  sz.  alatti
ingatlant bérlik. A Mezıberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület megalakulását is örömmel
üdvözölték, a Nyeregben Alapítvány is újólag alakult, képviselıi az ülésen is megjelentek.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  a  civil  szervezetek  közül   három  szervezet  lett
felkérve,  hogy  tájékoztassák  a  közvéleményt  tevékenységükrıl.  A  Mezıberény  Cigányokért
Egyesület megküldte írásban beszámolóját, de sem az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén, sem a
mai ülésen nem képviseltetik magukat. Megjegyezte, hogy személy szerint a jövıben csak olyan
civil szervezeteket tud támogatni, akik akkor, amikor beszámoltatásra kérik ıket, legalább vesznek
annyi bátorságot, hogy megjelennek és elmondják problémáikat.

Wagner Márton a Német Hagyományápoló Egyesület elnöke megköszönte a képviselıtestületnek,
hogy érdeklıdik az egyesület munkája iránt, és lehetıvé tették, hogy a Kábel TV nézıinek is be
tudjanak  mutatkozni.  Az  egyesület  tagjai  a  magalakulásuk  óta  semmiféle  juttatásban  nem
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részesülnek,  mindenki  társadalmi  munkában  végzi  tevékenységét.  A  Mezıberény  Német
Önkormányzat  segíti  az  egyesületet.  A  többi  civil  szervezetekkel,   az  önkormányzattal,  illetve
mindenkivel aki  úgy gondolja, hogy kapcsolatot tud az egyesülettel fenntartani, nagyon szívesen
együttmőködnek.  Amennyiben  sikerül  a  Leader  programban  szerepet  vállalniuk,  ott  is  nagyon
szívesen vállalják az együttmőködést.

Borgula  Györgyné a  Mezıberényi  Szlovákok  Szervezetének  elnöke  tájékoztatásként  elmondta,
hogy   beszámolójuk  majd  15  éves  múltra  tekint  vissza,  hiszen  februárban  ünneplik  15  éves
jubileumukat. Igaz, hogy a születésnapjuk november 12-én van, de mivel hagyomány a nemzetiségi
délután és télbúcsúztató bál februárban, így ehhez az idıponthoz kötötték a jubileumi ünnepséget.
Az elmúlt  idıszakban nagyon mozgalmas tevékenységet  folytattak,  fıleg a szlovák pávakörrel,
amint  azt  a  beszámolójában  le  is  írta.  A  képviselıtestületnek  megköszönte  a  pályázati
lehetıségeket. A pályázataik elég sikeresek voltak az elmúlt idıszakban, most éppen egy ruházati
pályázaton nyertek. Ebben az évben még a hagyomány ırzı disznótorra készülnek. A határon túli
szlovákok hivatalától Pozsonyból egy hatalmas összegő pályázatot nyertek, így még decemberben
három  napot  Szlovákiában  fognak  tölteni.  Kihangsúlyozta,  hogy  a  kolárovói  testvérvárosi
kapcsolatból baráti, családi kapcsolat fejlıdött ki. A szlovák szervezet nevében megköszönte, hogy
helyet biztosítottak részükre a Jeszenszky utcán, nyugodtan tudják klubfoglalkozásaikat tartani. A
Szlovák  Kisebbségi  Önkormányzattal  szoros  a  kapcsolatuk,  tılük  elég  sok  támogatást  kapnak.
Köszönet illeti meg a képviselıtestületet, hogy a nemzetközi kapcsolatok és a városi rendezvények
pályázatain támogatják a rendezvényeiket.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága
megtárgyalta a beszámolókat, pontosan azzal a céllal, mivel a bizottsághoz szoktak mind a civil
szervezetek, mind a kisebbségi egyesületeknek a pályázatai befutni, érdemes egy áttekintést nyerni
mőködésükrıl.  Megköszönte a tájékoztatókat, azt a hasznos munkát amelyet  a város érdekében
kifejtenek.  Bizottsága  az  aljegyzı  által  készített  anyagban  az  egyértelmőség  érdekében  annyi
pontosítást  kért,  hogy a Mezıberényi  Hírmondóban az 1%-os támogatásra ingyenes megjelenés
biztosítása szövegrész helyett, a jogosultak névsorának ingyenes megjelentetése a helyes kifejezés.
A három egyesület beszámolóját is megtárgyalták. A Német Hagyományápoló Egyesületnek és a
Mezıberényi Szlovákok szervezetének köszönet a részletes beszámolókért, ezekbıl egyértelmően
kitőnik, hogy sokat tesznek kultúrájuk ápolásáért és azért, hogy változatos programokat tudjanak
megvalósítani.  Tudomásul  vették  a  Mezıberényi  Cigányokért  Egyesület  tevékenységérıl  szóló
beszámolót is, de több témában kérdés merült fel, azt a bizottsága kérésére eljuttatta Mezei Tibor
egyesületi elnöknek. Arra kérték, hogy most a testületi ülésen, szóban egészítse ki  a kérdésekre
adandó  válasszal  a  tájékoztatóját.  Sajnálatos,  hogy ezt  nem  tette  meg,  nem  jelentek  meg  az
üléseken. Egyébiránt a bizottsága a tájékoztatót tudomásul vette.

Harmati László alpolgármester kiemelte,a város büszke lehet civil szervezeteire, több mint félszáz
civil szervezet mőködik, nem is akár milyen színvonalon keltik hírnevét Mezıberénynek. Kérte a
határozati  javaslatot  szó szerint felolvasni, mert  abban a köszönet is  írásban deklarálva van. A
cigány szervezet beszámolójából kiemelte azt a mondatot, miszerint sérelmezik, hogy nem ismerik
a munkájukat, nem veszik komolyan és nem is nagyon kíváncsiak rá. Véleménye szerint, ha valaki
támogatást  igényel  és problémaérzékenységet,  akkor  legalább ha meghívót  kap  valaki,  jelenjen
meg, kérdéseket, problémákat meg lehet beszélni.
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Siklósi  István a  Nyeregben Alapítvány kuratóriumi  elnöke üdvözölte a jelenlévıket.  Kifejtette,
hogy Mezıberényben több civil szervezet „nagykorúvá” nıtte ki magát, éppen ezért javasolják, a
városi rendezvényekhez kérjék fel a civil szervezeteket, hogy melyikıjük vállalna esetleg akár a
nagy rendezvények, akár kisebb városi jelentıségő  rendezvények közül lebonyolítást. Pl. az idei
évben a Nyeregben Alapítvány a városi  gyermeknap megszervezésével  párhuzamosan egy saját
programot  bonyolított  le.  Nem  rivalizálni  kívántak  a  mővelıdési  központtal,  aki  a  városi
rendezvényt  szervezte, hanem egy bemutatkozást szerveztek. Ennek a tapasztalatai alapján azt a
következtetést vonták le, hogy akár más jellegő  rendezvények szervezésével, lebonyolításával és
képesek  megbirkózni.  Elképzelhetı,  hogy más civil  szervezetek is  vannak,  akik  hasonlóképpen
gondolkodnak,  vagy  hasonlóképpen  teljesítıképesek.  Volt  erre   korábban  is  példa,  amikor  az
Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos elsı  rendezvényt  a Városszépítı  és Városvédı
Egyesület rendezte. Kérte, hogy a városi rendezvényterv készítésekor hívják fel a civil szervezetek
figyelmét  arra,  hogy ezek közül  a  rendezvények  közül  esetleg  vállalnának-e -nyílván  bizonyos
méltányos támogatás fejében- rendezést, szervezést.

Több hozzászólás nem hangzott el. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a civil szervezetekrıl készült elıterjesztés határozati javaslatát
felolvasta, szavazásra  bocsátotta.

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

420/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  városban  mőködı  civil  szervezetekrıl
készült  elıterjesztést megtárgyalta,  és elismerve ezen szervezetek munkáját, köszönetét fejezi ki
közösségi célú tevékenységükért.
A Képviselıtestület a jó együttmőködés fenntartását  fontosnak tartja, de a szervezetek kéréseit,
elvárásait a jövıben is csak költségvetési lehetıségei függvényében tudja támogatni.

Cservenák Pál Miklós polgármester Siklósi István indítványát kérte megszavazni.

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

421/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a városi rendezvényterv
készítésekor az illetékesek tájékozódjanak, kérjék meg a civil szervezeteket, milyen szerepet tudnak
vállalni különbözı rendezvények munkáinak végzésében.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

Csávás  István képviselı  kérte,  hogy  a  három egyesület  beszámolóját  külön-külön fogadja  el  a
testület, mert a Mezıberényi Cigányokért Egyesület beszámolójának tudomásul vételét nem tudja
támogatni.
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  mind  a  három egyesület  tájékoztatóját  el  kellene
fogadnia a testületnek, de személy szerint is nehezményezi azt, hogy a Mezıberényi Cigányokért
Egyesület nem is képviseltette magát az ülésen. Nem kötelezı a megjelenés, de a támogatás nyújtás
sem. A beszámolók tudomásulvételét szavazásra bocsátotta.

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

422 /2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  tudomásul  vette  Mezei  Tibor  írásos
tájékoztatóját a Mezıberényi Cigányokért Egyesület munkájáról, Wagner Márton tájékoztatóját a
Német Hagyományápoló Egyesület munkájáról,  Borgula Györgyné tájékoztatóját a Mezıberényi
Szlovákok Szervezetének munkájáról.

5./ napirend

Tárgy: Bejelentések 

5/1.  A    Városi  Közszolgáltató  Intézmény  190/2007.  ikt.  számú  levele:  Személyi  juttatások  és  
Munkaadókat terhelı járulékok rendezése (elıirányzat átcsoportosítási javaslat).

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodájának  vezetıje  ismertette  az  írásos
elıterjesztés alapján az átcsoportosítást, fedezetbiztosítás, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elfogadásra javasolt.

A  képviselı-testület  17  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Valentinyi  Károly/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

423/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül,
  - Személyi juttatások elıirányzatát                                                          csökkenti  „-” 6.300 e Ft-tal
  - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                       csökkenti  „-” 2.016 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát                                8.316 e Ft-tal
Felelıs:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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5/2.  Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (9 db határozat)

Hidasi  Zoltán  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodájának  vezetıje  ismertette  a  határozati
javaslatokat  az írásos elterjesztésben és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítıjében leírtak,
módosítások  szerint.

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

424/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - Felhalmozási kiadások, Szakmai és informatikai
   fejlesztési feladatok (Közoktatás – fejlesztési célok
   támogatása – tám. felh.) kiadási elıirányzatát                                      csökkenti „-”     1.105 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 2/A. cím Összevont Óvodák dologi kiadási elıirányzatát                                                  512 eFt-tal
   (512400 Ft~512 e Ft)
   Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére
   /16/2007.(III.14.) OKM. sz. rendelet 2§ 2, 3 bek.
   szerint, ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint/
   /Közoktatás – fejlesztési célok támogatása –
   Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/
- 2/B.cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
   dologi kiadási elıirányzatát                                                                                               593 eFt-tal
   - Általános Iskola (1-4. évf.) 450.000 Ft ~ 450 eFt
   - Alapfokú mőv. int.              142.400 Ft ~ 143 eFt
   Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére
   /16/2007.(III.14.) OKM. sz. rendelet 2§ 2, 3 bek.
   szerint, ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint/
   /Közoktatás – fejlesztési célok támogatása –
   Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

425/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei,
   bevételi elıirányzatán belül,
  A.) Központosított elıirányzat: Kiegészítı támogatás –
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      Nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz –
      Nemzetiségi tankönyvek tám. bevételi elıirányzatát                               megemeli   1.077 e Ft-tal
      (1.077.383 Ft ~ 1.077 e Ft)
  B.) Központosított elıirányzat:
      Vizitdíj visszafizetésének támogatása bevételi elıirányzatát                   megemeli          1 e Ft-tal
      (900 Ft ~ 1 e Ft)
és ezzel egyidejőleg megemeli
  A.) 2/B. cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
      kiadási elıirányzatán belül,
      - Dologi kiadások elıirányzatát                                                                                   1.077 eFt-tal
  B.) 7-5. cím PH. egyéb mőködési kiadásai
      Végleges pénzeszközátadások /Társ. szoc. pol. jutt./
       Vizitdíj visszafizetésének támogatása kiadási elıirányzatát                                              1 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

426/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
  - Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
     Átengedett SZJA.: SZJA. normatív módon elosztott része
     (Kv.tv. 3. sz. mell. 8. sorsz.) Üdülıhelyi feladatok elıirányzatát            megemeli      1.070 eFt-
tal
és ezzel egyidejőleg
  - Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
     Egyéb sajátos mőködési bevételek
     /Egyéb idegenforg. bev. helyett/ elıirányzatát                                         csökkenti „-”1.070 eFt-
tal
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
  - Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
     SZJA. jövedelemkülönbség mérséklésére elıirányzatát                          csökkenti „-”7.590 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát            csökkenti „-”7.590 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

427/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
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Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei
   Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                                        megemeli      371 eFt-tal
   Kv. tv.:
 - 3.sz.mell. 15.2. (6) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások,
     2007. szeptember 1-jétıl 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás,
     a 2-3. évfolyamon, 4 hónapra. „-” 255 e Ft (állami: - 255 e Ft)
 - 3.sz.mell. 15.2. (10) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások,
     2007. szeptember 1-jétıl 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás,
     a 7-8. évfolyamon, 4 hónapra. „-” 170 e Ft (állami: - 170 e Ft)
 - 3.sz.mell. 16.4.1. d (8) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése,
     oktatása, Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés,
     oktatás az óvodában és az iskolában, Beszéd- és az enyhe
     értelmi fogyatékos, a pszichés fejlıdés zavara miatt a nevelési,
     tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek, tanulók,
     Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt (a közoktatási
     törvény 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 2 fıként
     számítva), Általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók,
     4 hónapra. 832 eFt (állami: 832 e Ft)
 - 3.sz.mell. 16.4.1. d  (9) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, Sajátos nevelési igényő gyermekek,
     tanulók nevelése, oktatása,  Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai)
     nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában, Beszéd- és
     az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlıdés zavara miatt
     a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek,
     tanulók, Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt
     (a közoktatási törvény 3. számú melléklete II/3. pontja szerint
     2 fıként számítva), általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók,
     4 hónapra. 64 eFt (állami: 64 eFt).
 - 3.sz.mell. 16.4.1. e  (9) sorsz. - Közoktatási kiegészítı hozzájárulások,
     Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása,
     Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában
     és az iskolában, Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés
     fejlıdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
     akadályozott gyermekek, tanulók, Külön szervezett csoportban,
     osztályban (a közoktatási törvény 3. számú melléklete II/3. pontja
     szerint 2 fıként számítva) általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók,
     4 hónapra. „-” 64 e Ft (állami: - 64 e Ft)
 - 3.sz.mell. 16.7. a .1. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítı hozzájárulások,
     Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma
     kisebbségi oktatás, Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés,
     iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás,
     kiegészítı kisebbségi oktatás, 4 hónapra. „-” 45 e Ft (állami: - 45 e Ft)
 - 3.sz.mell. 16.11.2. 3. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket
     fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Intézményi társulás
     óvodájába, általános  iskolájába járó gyermekek, tanulók
     támogatása, általános iskolai 5-8. évfolyamokon,
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     4 hónapra. 15 eFt (állami: 15 eFt)
 - 3.sz.mell. 17.2.  b sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel
     összefüggı szociális juttatások, szolgáltatások, Általános
     hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához,
     12 hónapra. „-” 6 e Ft (állami: - 6 e Ft)
és ezzel egyidejőleg
- 2/B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
   kiadási elıirányzatán belül,
      - Személyi juttatások elıirányzatát                                                           megemeli      285 eFt-tal
      - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                        megemeli         92 eFt-tal
      - Dologi kiadások elıirányzatát                                                                csökkenti      „-”6 eFt-tal
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei
   Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                                        megemeli   4.004 eFt-tal
   Kv. tv.:
 - 3.sz.mell. 15.2. (12) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások,
     2007. szeptember 1-jétıl 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás,
     a 9. évfolyamon, középiskolában, 4 hónapra. „-” 255 e Ft
     (állami: - 255 e Ft)
 - 3.sz.mell. 15.2. (14) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások,
     2007. szeptember 1-jétıl 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás,
     a 10. évfolyamon, középiskolában, 4 hónapra.
     510 eFt (állami: 510 eFt)
 - 3.sz.mell. 15.2. (15) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások,
     2007. szeptember 1-jétıl 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás,
     a 11-13. évfolyamon, 4 hónapra. „-” 85 e Ft (állami: - 85 e Ft)
 - 3.sz.mell. 16.3.1. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi,
     externátusi nevelés, ellátás, 4 hónapra. 848 eFt (állami: 848 eFt)
 - 3.sz.mell. 16.3.2. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, kollégiumok közoktatási feladatai,
     Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
     Programjában részt vevı kollégiumi tanulók nevelése,
     ellátása, 4 hónapra. 243 eFt (állami: 243 eFt)
 - 3.sz.mell. 16.8.  3. (1) sorsz. - Közoktatási kiegészítı hozzájárulások,
     Nyelvi elıkészítı évfolyamon folyó oktatás, 8 hónapra.
     „-” 286 e Ft (állami: - 286 e Ft)
 - 3.sz.mell. 16.8. 2. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, Két tanítási nyelven szervezett oktatás,
     4 hónapra. 143 eFt (állami: 143 eFt)
 - 3.sz.mell. 16.10. b  (1) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, egyes pedagógiai programok támogatása,
     Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
     Programjában részt vevı tanulók nevelése, oktatása,
     4 hónapra. 80 eFt (állami: 80 eFt)
 - 3.sz.mell. 16.11.1. a.  1. (1) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, Hozzájárulások egyes közoktatási
     intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
     Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása,
     Középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon,
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     8 hónapra. 1.130 eFt (állami: 1.130 eFt)
 - 3.sz.mell. 16.11.1. a.  1. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítı
     hozzájárulások, Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket
     fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Középfokú oktatási
     intézménybe bejáró tanulók ellátása, Középiskolai 9-13.,
     szakiskolai 9-10. évfolyamokon, 4 hónapra. 75 eFt (állami: 75 eFt)
 - 3.sz.mell. 17.2.  b sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel
     összefüggı szociális juttatások, szolgáltatások, Általános hozzájárulás
     a nappali tanulók tankönyvellátásához, 12 hónapra. 1 eFt (állami: 1 eFt)
 - 3.sz.mell. 17.2.  a(4) sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel
     összefüggı szociális juttatások, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
     rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanulók,
     12 hónapra. 490 eFt (állami: 490 eFt)
 - 3.sz.mell. 17.2.  a(6) sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel
     összefüggı szociális juttatások, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
     három- vagy többgyermekes családban élı tanulók,
     12 hónapra. 1.110 eFt (állami: 1.110 eFt)
és ezzel egyidejőleg
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium
   kiadási elıirányzatán belül,
      - Személyi juttatások elıirányzatát                                                           megemeli      430 eFt-tal
      - Dologi kiadások elıirányzatát                                                                megemeli   2.185 eFt-tal
      - Ellátottak juttatása elıirányzatát                                                             megemeli   1.389 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

428/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei
  Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                                         megemeli 10.624 eFt-tal
- Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
  Átengedett SZJA.: SZJA. normatív módon elosztott része elıirányzatát     megemeli   7.728 eFt-tal
Kv. tv.:
 - 3.sz.mell. 11. d  (1) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti
     alapszolgáltatás feladatai, Házi segítségnyújtás, 2006. december
     hónapban is részesült hozzájárulásban. „-” 223 e Ft
     (állami: - 129 e Ft; SZJA: - 94 e Ft)
 - 3.sz.mell. 11. d  (2) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti
     alapszolgáltatás feladatai, Házi segítségnyújtás,
     Új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítı szabályok 5. B)
     pontja szerint. 1.115 eFt (állami: 645 eFt; SZJA: 470 eFt)
 - 3.sz.mell. 11. ea sorsz. - Szociális és gyermekjóléti
     alapszolgáltatás feladatai, Jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
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     2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban.
     „-” 240 e Ft (állami: - 139 e Ft; SZJA: - 101 e Ft)
 - 3.sz.mell. 11. eb sorsz. - Szociális és gyermekjóléti
     alapszolgáltatás feladatai, Jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
     Új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítı szabályok
     5. B) pontja szerint. 460 eFt (állami: 266 eFt; SZJA: 194 eFt)
 - 3.sz.mell. 11. j sorsz. - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás
     feladatai, Idıskorúak nappali intézményi ellátása. 450 E Ft
     (állami: 261 eFt; SZJA: 189 eFt)
 - 3.sz.mell. 11. d  (1) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti
     alapszolgáltatás feladatai, Házi segítségnyújtás,
     2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban.
     /Intézményi átvétel/ 2.899 E Ft
     (állami: 1.678 eFt; SZJA: 1.221 eFt)
 - 3.sz.mell. 11. j sorsz. - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás
     feladatai, Idıskorúak nappali intézményi ellátása.
     /Intézményi átvétel/ 12.000 eFt (állami: 6.947 eFt; SZJA: 5.053 eFt)
 - 3.sz.mell. 11. ab  (1) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti
     alapszolgáltatás feladatai, általános feladatok, 70 001 fı alatti településen,
     mőködési engedéllyel, családsegítés /Intézményi átvétel/
     1.468 eFt (állami: 850 eFt; SZJA: 618 eFt)
 - 3.sz.mell. 11. ab  (2) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti
     alapszolgáltatás feladatai, általános feladatok, 70 001 fı alatti településen,
     mőködési engedéllyel, gyermekjóléti szolgálat
     /Intézményi átvétel/ 423 eFt (állami: 245 eFt; SZJA: 178 eFt)
és ezzel egyidejőleg
- 6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
   kiadási elıirányzatán belül,
      - Személyi juttatások elıirányzatát                                                           megemeli   9.461 eFt-tal
      - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                        megemeli    3.069 eFt-tal
      - Dologi kiadások elıirányzatát                                                                megemeli    5.822 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

429/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5. cím PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - a 901 116-0. szakf. (Szennyvízelvezetés és kezelés)
     Belvíz saját forrás dologi kiadási elıirányzatát                                   csökkenti   „-”    596 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - Felhalmozási kiadások:
     A Városi Strand fejlesztésénél
     jelentkezı többletmunkálatok: Gyógyvízzé minısítés
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     kiadási elıirányzatát                                                                                                        257 e Ft-tal
     Orsz. Tisztiorvosi Hiv.: 72 eFt
     Orsz. Körny. Eü. Int.: 185 eFt
   - Felhalmozási kiadások: Wenckheim-Fejérvári Kastély
     Hagyományırzı és Mővészeti Központ /költségbecslés/
     kiadási elıirányzatát                                                                                                          24 e Ft-tal
   - Felújítási kiadások:
     Városi játszótér felújítása kialakítása kiadási elıirányzatát                                            175 e Ft-tal
    /Tervezési és pályázati díj/
   - Martinovics utcai iskolaépület felújítása, fedezet kiegészítés kiadási elıirányzatát        70 e Ft-tal
- 7-5. cím PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - a 751 845-06. Város és Községgazdálkodás szakfeladat
     /Közhasznú foglalkoztatás/ munkaadókat terhelı járulékok
     kiadási elıirányzatát                                                                              megemeli            70 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

430/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - Felújítási kiadások: -  Wenckheim-Fejérvári Kastély
     felújítása kiadási elıirányzatát                                                             csökkenti   „-” 3.936 e Ft-tal
     - Engedélyes tervek és költségvetési kiírás: 2760 e Ft
     - Kertépítészeti tervek:                                   462 e Ft
     - Falkép kutatás:                                             500 e Ft
     - Faldiagnosztikai vizsgálat:                           214 e Ft
és ezzel egyidejőleg megemeli
   - Felhalmozási kiadások: Wenckheim-Fejérvári Kastély
     Hagyományırzı és Mővészeti Központ kiadási elıirányzatát                                    3.936 e Ft-tal
     - Engedélyes tervek és költségvetési kiírás: 2760 e Ft
     - Kertépítészeti tervek:                                   462 e Ft
     - Falkép kutatás:                                             500 e Ft
     - Faldiagnosztikai vizsgálat:                           214 e Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

431/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
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- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
  - Támogatásértékő bevételek mőködési célra /Többcélú kistérségi társulástól/
     Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítı normatíva átvétele
     bevételi elıirányzatát                                                                            megemeli        9.921 e Ft-tal
    - Közoktatási feladatokra:                                               3.005 eFt
        - Tagintézményi normatíva /Bélmegyer/:      2.609 eFt
        - Kistelepülési normatíva /Bélmegyer/:            396 eFt
    - Szociális és gyermekjóléti feladatokra:                        6.916 eFt
        - Családsegítési norm.:                                  1.217 eFt
        - Házi segítségnyújtás norm.:                        1.311 eFt
        - Jelzırendszeres házi segítségnyújt. norm.:    396 eFt
        - Nappali ellátás:                                           3.251 eFt
        - Gyermekjóléti ellátás:                                    741 eFt
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
  - Támogatásértékő bevételek mőködési célra /Bélmegyeri Községi Önkormányzattól/
     átvétel a várható, a normatív és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére
     bevételi elıirányzatát                                                                            csökkenti  „-” 3.005 e Ft-tal
- 6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül,
  - Személyi juttatások elıirányzatát                                                          megemeli       3.286 e Ft-tal
  - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                       megemeli        1.644 e Ft-tal
  - Dologi kiadások elıirányzatát                                                               megemeli        1.986 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

432/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   - Felhalmozási kiadások, Mezıberény Város belterületi vízrendezése
      megvalósítása érdekében pályázati lehetıségek felkutatása
      kiadási elıirányzatát                                                                          csökkenti „-”   7000 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát                                7000 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

5/3.  Városi Közszolgáltató Intézmény határozati javaslata elıirányzata módosítására.

Cservenák  Pál  Mikós polgármester  ismertette  a  kérelmet,  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság
támogatta az elıirányzat módosítást.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

433/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  az  alábbi  elıirányzat  átcsoportosításról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
– 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül
                 Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát      csökkenti             300.000 Ft-tal
                 Felhalmozási kiadások elıirányzatát                    megemeli             300.000 Ft-tal.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

5/4.  Sziget Produkciós Kft. ajánlata, film készítése a városról.

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  elıadta,  hogy  a  Sziget
Produkciós  Kft.  már  harmadszorra  tett  ajánlatot,  bizottsága  most  is  a  korábbiakhoz  hasonlóan
döntött, nem kívánja megváltoztatni az elızı határozatait, a bemutatkozási lehetıséggel nem kíván
élni.

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

434/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete ismételten megköszöni a Sziget Produkciós
Stúdió Kft.  ajánlatát,  de továbbra sem változtatja meg a 90/2007.(III.  19.) és 142/2007.(IV.23.)
számú határozatait ezzel kapcsolatban.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                   
Határidı: értelem szerint

5/5.   Városi  Humánsegítı  és  Szociális  Szolgálat  3756/2007.  ikt.  számú levele,  pótelıirányzat
biztosítás kérelme (Mb., Puskin utcai idısek Otthona lapos tetı szigetelés felújítása)  .  

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta azt az alternatívát elfogadni, hogy 887 e Ft-ot biztosít
dologi  kiadási elıirányzatként a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére a testület.  A
többi összeget az intézmény saját költségvetésébıl biztosítsa.

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

435/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  Városi  Humánsegítı  és  Szociális
Szolgálat részére, a Puskin utcai Idısek Otthona lapos tetı szigetelésének felújítása fedezetére 887 e
Ft-ot biztosít dologi kiadási elıirányzatként a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
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Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: Intézkedésre azonnal

5/6.  A  XX/81-5/2007. sz. Közmunkaprogramban részvétel esetében pályázati saját erı biztosítása.

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodájának  vezetıje  ismertette,  hogy a Városi
Közszolgáltató  Intézmény vett  részt  a  Békési  Kistérségi  Irodával  együttesen  a  programban,  az
önkormányzat vállalta a pályázati saját erı biztosítását. 

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

436/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát           csökkenti „-”1.429 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-5. cím PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül,
  - Támogatásértékő kiadások mőködési célra:
    Békési Kistérségi Iroda részére, XX/81-5/2007. sz.
    Közmunkaprogram pályázat saját forrás biztosítása: 70423 Ft ~ 71 e Ft
    kiadási elıirányzatát                                                                                 megemeli          71 e Ft-tal
- 7-5. cím PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül,
   751 845 Város és Községgazdálkodás – Közmunka program
   Dologi kiadási elıirányzatát                                                                      megemeli     1.358 e Ft-tal
   - Géphasználati költség:      914 e Ft
   - Hulladékkezelési költség: 444 e Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

5/7.  Magyar Közútkezelı Kht. pályázat beadásához támogató nyilatkozat kérése

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Kht. pályázatot kíván benyújtani a Római
Katolikus Egyháztól a körforgalomig terjedı útszakasz felújítására, ehhez kérik az önkormányzat
hozzájárulását. Támogatásra ajánlotta.

Csávás István képviselı ismételten felvetette a Városháza elıtti gyalogátkelıhely kijavítását.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a két kérdés nem vonható össze, a testület élhet
bejelentéssel, hogy a Petıfi utca  Városháza elıtti  gyalogátkelıt javítsa meg a Közútkezelı Kht.
Elsıként a pályázat támogatásról kért szavazást.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

437/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
Magyar  Közút Kht.  Békéscsabai  Igazgatósága célkitőzésében szereplı  Mezıberény belterületén
lévı  47.  sz.  fıút   ~108+680-108+330 kmsz.  közötti  meglévı  útszakasz  felújítására  benyújtani
kívánt pályázatuk érdekében a támogató nyilatkozatot aláírja, valamint a pályázat összeállításához
szükséges további adatokat megküldje.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

Cservenák Pál Miklós polgármester a testület egyetértését kérte, hogy levél legyen megfogalmazva
a Kht. felé a Petıfi utcán a Városháza gyalogátkelıhelyen lévı győrıdés megszüntetése érdekében.

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

438/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Magyar Közút Kht.
Békéscsaba Igazgatósága részére megfogalmazásra  kerüljön olyan  igény,  hogy a Petıfi  úton, a
Városháza elıtti gyalogátkelıhelyen lévı akadályt okozó útgyőrıdés megszüntetésre kerüljön.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

5/8.  Nemzetközi kapcsolatok koncepciója /2007-2010/.

Debreczeni  Gábor képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  tagja  ismertette,  hogy
aktualizálásra került a nemzetközi kapcsolatok koncepciója, amely tartalmazza magát a koncepció
tartalmi  részeit,  illetve  a  város   és  intézményei,  civil  szervezeteinek  a  testvérvárosokkal  való
kapcsolatát,  költségkalkulációt,  kiküldetési  szabályzatot,  pénzügyi  elszámolást,  illetve  a
testvérvárosokkal  kötött  aláírás  másolatait.  Röviden  összefoglalta  a  tartalmi  részt  a  jelenlévık
tájékoztatása  érdekében.  Egyetlen  vezérgondolat  övezi  a  koncepciót,  mégpedig  az,  hogy
Mezıberény  város  a  testvérvárosokkal  a  testvérvárosi  megállapodások  jubileumain  tartson
rendezvényt.  Ez ebben a választási ciklusban 2008-ra esik, Münsingennel 1993. május 30-án lett
megkötve a kapcsolat, 15 éves évforduló megünneplésére kell  készülni.  A koncepcióban erre a
tervezett  programra  2008-ban  szerepel  egy  megemelt  költségvetéső  kalkuláció,  egyébként
2009-2010-ben  hasonló  kaliberő,  emelt  költségvetés  nem  történt.  A  koncepció  az  eddigihez
hasonlóan tartalmazza a testvérvárosi településekre történı hivatalos delegáció kiutazását, az onnan
történı delegáció fogadását, valamint a kulturális delegáció kiküldését és fogadását. A legutolsó
pontban  a  költségkalkulációban  a  kulturális  és  sportdelegáció  fogadása  esetében  emelt  fıvel
számoltak, a költségkalkulációba 250 fı

került  beépítésre.  Ez  természetesen  változhat,  pl.  magánházaknál  vállalt  elszállásolás  olcsóbbá
teheti a fogadást. A kalkulációban egy pontosításra került sor, a végösszeg 2008-ban 4.405 ezer
forint, a komplett kiutazás, fogadás négy év alatt 6.709.200 Ft-ra módosult. Megköszönte a városi
intézményvezetıknek,  civil  szervezeteknek,  hogy  aktualizálták  azt  a  listát,  amely  ebben  a
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koncepcióban szerepel. Az elvégzett munkában még köszönetet mondott Onody Gyulánénak, és
Tóth Imrének.

Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a koncepciót elfogadásra ajánlotta.

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

439/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  Mezıberény  város  nemzetközi
kapcsolatainak  koncepciója  2007-2010  c.  anyagot  a  módosításokkal,  pontosításokkal  és
kiegészítésekkel együtt elfogadja és a koncepció korábbi változatát (az elfogadó határozattal együtt)
hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

5/9.  Doboz nagyközség Békési  Kistérségi  Társuláshoz történı  csatlakozáshoz való hozzájárulás
iránti kérelme.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az elıterjesztést, javasolta  a befogadó nyilatkozatot
megadni, már csak azért is, mert elképzelhetı, hogy Doboz mutatói miatt került be a kistérség az
elmaradott térségek közzé.

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

440/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  hozzájárul  a  települési  önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján Doboz Nagyközség Békési
Kistérségi Társuláshoz történı csatlakozásához.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: Értesítésre azonnal

5/10. A köztemetırıl és temetkezés rendjérıl rendelet tervezet, és díj megállapítás

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, a testület 2000-ben alkotta a temetırıl szóló rendeletét, 2007-
ben a Közigazgatási Hivatal az Önkormányzati Területfejlesztési Minisztérium utasítására az ország
összes  temetırendeletét  felülvizsgáltatta.  Az  önkormányzat  rendeletével  kapcsolatban  néhány
törvényességi  észrevételt  tettek,  melyet  az írásos kimutatás alapján ismertetett.  Egy új  rendelet
került beterjesztésre a testület elé, ez a rendelet-tervezet egyeztetve lett  a Városi Közszolgáltató
Intézménnyel és a véleményük figyelembe vételével történt a rendelet szövegének megszerkesztése.
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, elfogadásra ajánlja.
Miután a temetıkrıl  szóló díjra vonatkozó javaslatát  a közszolgálató intézmény beterjesztette a
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testület  elé,  és azt a Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság megtárgyalta.  Átlagban 5%-os díjemeléssel
értett a bizottság  Javaslatuk szerint elıterjesztésre került a rendelet-tervezet.

Kovács Lászlóné képviselı a 2. § pontosítását kérte, elírás történhetett.

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  korrigálta a hibát,  eredeti  elıterjesztésként  kérte kezelni  a 2.  §-t  az
alábbiak szerint  
„M őködı köztemetı: 679 hrsz. alatt 4ha 2427 m2  Városi Köztemetı 
                                    681 hrsz. alatt        1145 m2 Városi Köztemetı”

Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzott módosítással  és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
javaslata szerinti rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta 

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Önkormányzati Képviselı-testületének
25/2007.(X.30.) MÖK számú  rendelete
a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl

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

5/11. Nyugdíjazás miatt megüresedı jegyzıi munkakör betöltésére pályázat kiírása.

Hoffmann  Dániel képviselı  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke ismertette  a
bizottsága által javasolt, írásban kiosztott pályázatkiírást a jegyzıi munkakör betöltésére.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  4  éves  közigazgatási  gyakorlatot  nem javasolna  pályázati
feltételként  szerepeltetni,  véleménye  szerint  maradjon  a  jogszabályban  meghatározott  2  év,  a
pályázat elbírálásánál a több év megléte figyelembe vehetı lenne.

Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, a bizottsági ülésen a polgármester úr kételkedett abban,
hogy a testület  fog-e találni  megfelelı  minıségő  személyt,  elegendı-e vajon a 2 éves szakmai
gyakorlat.  Tulajdonképpen  a  részben  instrukciónak  is  minısíthetı  megfogalmazott  elképzelés
ismeretében döntött a bizottság  a 4 év kiírása mellett.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, átértékelte a bizottsági ülés óta a  dolgot.

Harmati László alpolgármester nem tartaná szerencsésnek  vidékrıl bejáró jegyzı foglalkoztatását,
ne elınyt jelent kitételként szerepeljen,  hanem pályázati feltételként szerepeljen záros határidıvel
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(3, 6 hónap).

Dr. Hantos Katalin jegyzı elmondta, hogy a köztisztviselıi törvény elıírja mik a pályázati kötelezı
feltételek, de a testület majd mérlegelheti, hogy egy távoli városból bejáró jegyzı  miként tudná
ellátni feladatát. 

Valentinyi  Károly alpolgármester  véleménye  szerint,  ha  a  törvényben  nincs  tiltva  valami,  azt
feltételként meg lehet fogalmazni. Legyen adva, fél vagy egy év a letelepedésre.

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  elmondta,  a  testület  ha  elıírja  azt,  hogy  olyan  személyt  nevez  ki
jegyzınek,  aki  vállalja,  hogy Mezıberénybe  költözik,   és  ezt   kitételként  szerepelteti,  akkor  a
pályázati feltételek,-aminek a tényét igazolni kell- után kellene megfogalmazni, hogy a képviselı-
testület  csak  olyan  személyt  nevez ki  jegyzınek aki  vállalja,  hogy  letelepedik  Mezıberényben
kinevezése esetén. 

Valentinyi  Károly alpolgármester  véleménye  szerint,  amennyiben  a  megadott  idın  belül  nem
teljesíti a jegyzı  a feltételt, nem költözik Mezıberénybe, akkor megszőnik munkaviszonya, mert
nem tett eleget  a pályázati  feltételnek.   Utolsó mondatként azt is beleírná a pályázatba, hogy a
testület fenntartja jogát, hogy eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

Hoffmann Dániel képviselı a javaslatot támogatta, szerepeljen a kiírásban.

Debreczeni  Gábor képviselı  a  2  éves  közigazgatási  gyakorlatot  kevésnek  tartotta  egy  jegyzıi
kinevezésnél. 

Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzott indítványokat szavazásra bocsátotta. Elsıként a 4
éves közigazgatási gyakorlat meglétérıl kért döntést.

A képviselı-testület 3 igen szavazat (T.Wagner  Márton, Debreczeni Gábor, Hoffmann Dániel) és
15 ellenszavazat mellett a döntést nem támogatta, ennek értelmében  az alábbi határozatot hozta:

441/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  önkormányzati  Képviselıtestülete  a  jegyzıi  munkakör  betöltésére  hirdetett
pályázatban az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság azon javaslatát, hogy „-legalább 4 éves
közigazgatási gyakorlat” legyen a pályázati feltétel, elvetette, az idevonatkozó törvény rendelkezése
alapján a 2 év meghatározásával értett egyet. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester   Valentinyi  Károly  alpolgármester  indítványát  bocsátotta
szavazásra azzal, hogy 1 éven belül történjen meg a letelepedés.
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A képviselı-testület  16 igen szavazattal,  2 ellenszavazat /Hoffmann Dániel,  Debreczeni  Gábor/
mellett az alábbi határozatot hozta:

442/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  egyetértett  azzal,  hogy  a  pályázati
hirdetményben kitételként szerepeljen, hogy „A  nyertes pályázónak vállalnia kell,  a kinevezést
követı egy éven belül a Mezıberényben  történı letelepedést”. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a módosításokkal együtt a pályázati kiírás
szövegét  azzal,  hogy  a  Képviselı-testület  fenntartja   azt  a  jogot,  hogy  a  pályázatot
eredménytelennek minısíti. 

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

443/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (5650.Mezıberény, Kossuth tér 1)
pályázatot hirdet nyugdíjazás miatt megüresedı jegyzıi munkakör betöltésére.
Az  állás  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv  36.§.(1)  bekezdése,  valamint  a
köztisztviselık   jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  tv   8..§.  (  1  )bekezdése   alapján   kerül
meghirdetésre.
A kinevezés határozatlan idıre szól, a munkakört teljes munkaidıben kell ellátni.
Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezıi,  vagy állam –és jogtudományi doktori képesítés
- legalább 2 éves  közigazgatási gyakorlat 
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga megléte
- magyar állampolgárság 
- büntetlen elıélet, cselekvıképesség
- összeférhetetlenség hiánya
Ezek tényét igazolni kell.
A  nyertes pályázónak vállalnia kell,  a kinevezést követı egy éven belül a Mezıberényben  történı
letelepedést. 
Elınyt jelent:
- jegyzıi, aljegyzıi gyakorlat, vagy  polgármesteri hivatalnál  eltöltött legalább 5 éves gyakorlat
- német vagy  angol nyelv legalább társalgási szintő ismerete
- felhasználói szintő számítógépes ismeret
A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- a végzettséget igazoló okiratok másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi  bizonyítványt
- a jegyzıi munkakör betöltésére irányuló szakmai programot
Illetmény és egyéb juttatás:  a Ktv. szerint. Az önkormányzat, a kinevezett jegyzı részére  szükség
esetén önkormányzati bérlakást  biztosít.
A Képviselı-testület fenntartja  azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minısíti.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést követı 30. nap.
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A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek  címezve, 5650.Mezıberény, Kossuth tér 1
szám alá kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását követı rendes képviselı-testületi ülés
Az  állás betöltésének kezdete: a kinevezést követıen azonnal.
A pályázók további  információt  kérhetnek Cservenák Pál  Miklós polgármestertıl  a  66/515-515
telefonszámon  hivatali idı alatt.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

5/12.  Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület lemondása pályázati támogatásról.

Cservenák Pál Miklós polgármester a tudomásulvételt szavazásra bocsátotta.

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

444/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete tudomásul veszi,  hogy elmarad a gronaui
tőzoltók idei Mezıberénybe történı látogatása, és az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek a vendégül
látáshoz támogatásként megítélt és fel nem használt 30.000 Ft összeggel a 2008. évi nemzetközi
kapcsolatok pályázati alapját megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2008. évi költségvetés tervezése

5/13. Önkormányzati képviselı delegálása az MFC. elnökségébe.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  javaslatát,
miszerint  Harmati  László  alpolgármester  ideiglenesen  a  delegált,  és  majd  az  alapszabály
elfogadásánál történjen meg a választása.

Csávás István képviselı két személyt javasolt a testületbıl delegálni, tekintettel arra, hogy 1 millió
Ft feletti összeget biztosít az önkormányzat a klubnak. 

T.Wagner Márton képviselı  kifejtette,  hogy az MFC egy önálló szervezet,  van egy közgyőlése
amely módosíthatja az alapszabályt,  jelenesetben visszavonhatja az elnökség megbízatását,  vagy
növelheti az elnökség létszámát. Mindenképpen fontos egyeztetni velük, ez az összegtıl  teljesen
független.  Az egy dolog, hogy 2008-as támogatást lehet úgy adni, hogy kéri  a testület,  hogy a
közgyőlés megtartása után hozzanak olyan határozatot, amelyben számítanak a képviselı-testület
által delegált személy helyére. Következı testületi ülésen legyen döntés, addigra jó lenne, ha az
MFC túl lenne a közgyőlésen, vagy a mostani elnökségtıl lenne egy határozat, hogy amennyiben
nem módosítja az MFC közgyőlése a vezetık létszámát, akkor önként lemond. Persze lehet másnap
összehívni egy új  közgyőlést és újra lehet ıket választani, illetve a testület által delegált személlyel
együtt meg lehet erısíteni, de így  önmagában a testület határozata  nem ér semmit. Kérje meg a
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testület a klubot, hogy ilyen irányba lépjenek. 

Harmati  László alpolgármester  azt  fontosnak tartotta közölni  a klubbal,  hogy az önkormányzat
igényt  tart  az  elnökségben  egy  vagy  két  helyre.  Arányosan  kettı  hely  is  járna,  mivel  az
önkormányzat  adja a költségvetésük nagyobb részét.  A közgyőlésen kell  majd errıl  dönteni,  a
mostani  tagoknak  le kell  mondani  és  új  választást  kell  kiírniuk,  ahol  jelöltként  a testület  által
delegált személyek  is ismertek lesznek, és majd a közgyőlésen történik meg a választás.

Hoffmann Dániel képviselı  véleménye  szerint  valami  mást kellene kitalálni  a  jól  mőködéshez.
Felvetıdhet  kérdésként  az  is,  hogy   milyen  jogcímen  akar  beküldeni  valakit   a  testület  a
közgyőlésbe még akkor is, ha pénzt ad. Mert ha a képviselıtestület dönt a klub költségvetésének
50%-áról, akkor a 4 tagú elnökségbıl 9 tagút kellene csinálni, értékarányosan pedig 5 fıt kellene
biztosítani hozzá, hogy döntés jogosítványa legyen annak a résznek, amelyik a képviselıtestület
által van megbízva. Az egyesületi törvény ezt nem teszi lehetıvé, két ember meg nem domináns. 

Cservenák Pál Miklós polgármester  jónak tartotta  a 2-2 arányt az elnökségben.

Valentinyi  Károly alpolgármester  szerint  az MFC-re kellene rábízni  a döntést.  Amennyiben ık
hajlandóak  módosítani  úgy  az  alapszabályukat,  hogy  két  embert  delegálhat  az  elnökségbe  az
önkormányzat, és ık kettıt választanak, akkor azt szuverén joguk eldönteni. A testületnek van egy
javaslata, indítványa, egyenlıre név nélkül. A holdpontról el kell mozdulni, hiszen az önkormányzat
elég sok pénzzel támogatja a klubot, és az egyesületek közül valahogy mindig ezzel a klubbal  van
baj.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  javasolta  Harmati  László  alpolgármestert  felhatalmazni  a
további egyeztetésre az elhangzottak mentén, novemberben számoljon be.

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

445/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az MFC elnökségének ajánlatát elfogadva, -
önkormányzat képviseletében elnökségi tag delegálása- megbízza Harmati László alpolgármestert a
további egyeztetésre.
Felelıs: Harmati László alpolgármester
Határidı: 2007. novemberi testületi ülés

5/14.  Az  önkormányzati  vagyonról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló
16/2007.(VI.19.) MÖK. sz. rendelet módosítása

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  hogy  a  rendelet  18.  §  /5/  bekezdését  kellett  módosítani
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tekintettel  arra,  hogy  a  jövıben  az  önkormányzat  amennyiben  egy  önkormányzati  ingatlant
értékesítésre meghirdet, és a hirdetés alapján a pályázat  vagy eredménytelen volt, vagy pedig 1
pályázó volt, és az összeg nem éri el az elsı fordulós összegnek a mértékét, ebben az esetben két év
alatt  az önkormányzatnak van lehetısége újabb, versenyeztetés nélkül  az értékesítésrıl  dönteni.
Ennek azonban az a feltétele, hogy vagy a meghirdetett áron kell eladni, illetve 5 % tőréssel adható
el a vagyontárgy.   Ha a piaci ár alatt sikerül csak megkötni a szerzıdést,  a jogügyletet be kell
jelenteni  a  Pénzügyminisztérium Támogatásokat  Vizsgáló  Irodájának.  Két  évet  követıen pedig
amennyiben az önkormányzat az adott vagyoningatlant értékesíteni kívánja, újabb versenytárgyalást
kell lefolytatni. Ez egy Európa Uniós irányelv, be kell, hogy épüljön a rendeletbe.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
26/2007. (X.30.) MÖK számú rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007.
( VI.19.)MÖK  sz. rendelet módosításáról. 

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

5/15. Kérelem /Dolgozóknak biztosítandó étkezési hozzájárulás kiegészítése 500 Ft/hó összeggel/.

Dr. Hantos Katalin jegyzı tájékoztatásként elmondta, a Köztisztviselık jogállásról szóló törvény
elıírja, hogy a köztisztviselıket étkezési hozzájárulás illeti meg, ami  a Személyi jövedelem adóról
szóló törvényben határozódik meg minden évben.  Ez utalványonként ötezer forint. A képviselı-
testület a költségvetési rendeletben ebben az évben 4.500 Ft-ban engedélyezte a dolgozók részére az
adómentes  étkezési  hozzájárulást.  Az  önkormányzati  intézmények  együttesen  kérnék  a
képviselıtestületet  -tekintettel  arra,  hogy  a  költségvetési  rendelet  valamennyi  intézmény
tekintetében  határozta  meg  a  4.500  Ft-os  adómentes  étkezési  hozzájárulást-,  hogy  biztosítsa
valamennyi intézményi dolgozó és a polgármesteri hivatal dolgozói részére is ezt a havi 500 Ft-os
kiegészítést.  Gyakorlatilag  visszamenıleg  személyenként  6000  Ft-ot  kellene  biztosítani  havi
étkezési  hozzájárulás  címén.  Mindenkinél  ennek  a  fedezete  az  intézményi  költségvetésben
rendelkezésre áll.

Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, hány fıt érint a kifizetés?

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi  Irodájának vezetıje válaszként közölte, az össz.
létszám 516 fı.

Hoffmann  Dániel képviselı  megjegyezte,  a  6  intézményvezetınek  nem  sok  a  6000  Ft-ról
gondoskodni, de ha beszorozták volna 516-al (3 millió Ft), akkor nem úgy nézik a képviselık, hogy
a költségvetésben ennyi pénz van. Nincs pénz, személy szerint 2008. évre el tudja ezt képzelni, de
2007. évre visszamenıleges hatállyal nem. 
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Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kifejtette,  a  köztisztviselıknél  kötelezı  megadni  a
különbözetet, a közalkalmazottaknál nem. Amennyiben a képviselık nem támogatják a kérelmet,
csak a köztisztviselık kapják meg a pénzt.

Hoffmann Dániel képviselı kérdésként tette fel, hogy január elején miért nem tudta a testület, hogy
a 46 köztisztviselınél törvényt sért mikor a költségvetést elfogadja, ezt októberben kell megtudni?

Valentinyi Károly alpolgármester kiemelte, a testületnek plusz forrást nem kell biztosítani, mert az
intézmények a költségvetésükbıl ki tudják azt gazdálkodni. A testület annyit tehet, hogy még ezt a
3  millió  Ft-ot  is  elvonja  intézményeitıl,  de  hát  ha  ez  nekik  meg  van,  és  az  önkormányzat
költségvetését nem érinti, nem kellene ebbıl problémát csinálni. Javasolja megszavazni a kérelmet.

A  képviselı-testület  17  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Hoffmann  Dániel/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

446/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete annak érdekében,  hogy az önkormányzat
intézményeinek  dolgozói  2007. évre  a személyi  jövedelemadó törvényben meghatározott  5.000
Ft/hó összegő  étkezési  hozzájárulásban részesüljenek,  részükre 6.000 Ft/fı  összeg kifizetésével
egyetért, melynek fedezete az intézményi költségvetésekben rendelkezésre áll.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

5/16.   Békéscsaba Megyei jogú Várostól 3547/2007. ikt. számú levél: Tőzoltójármővek beszerzése  
pályázathoz pályázati saját forrás biztosításának kérése.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  kérelmet.  A  pályázathoz  szükséges  saját  erıt
megpróbálják a táblázatban kimutatottak szerint biztosítani. Mezıberénynek 2.761 eFt-al kellene
hozzájárulnia.  Véleménye  szerint  Mezıberénynek  van  egy  önkéntes  tőzoltó  egyesülete,  amit
támogatni  kell,  nagyságrendje  1  millió  Ft  felett  van.  A  kötelezı  állami  feladatot  nem  az
önkormányzatoknak kellene megfizetni, bár azt is el kell ismerni, hogy a békéscsabai tőzoltóság a
tavalyi árvízvédekezésnél jelentıs munkát végzett Mezıberényben.  

Harmati László alpolgármester elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén ígéretet tett arra,
hogy  utána  néz  annak,  a  környezı  települések  mekkora  összeget  szánnak   a  pályázat
támogatásához. Általában 10%-át adják annak az összegnek amit a táblázatban kimutattak részükre.
Békés nem ad egy forintot sem.  A többi település példájára a 10%-ot, összegszerően 200 eFt-ot
javasolna nyert pályázat esetén biztosítani.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  véleménye  szerint,  ha  Békés  nem ad,  Mezıberénynek  se
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nagyon illene,  mert  Békés  is  kéri  az állami  tőzoltóság lehetıségének biztosítását.  Amennyiben
megkapják, lehet, hogy Békéshez fog Mezıberény tartozni.

Csávás István képviselı kifejtette, hogy Békéscsaba kötelezı feladatot lát el 15 településen, attól
függetlenül,  hogy  Mezıberénynek  vagy  bármely  településnek  van  önkéntes  tőzoltósága.  A
mőködéshez  megkapják  a  pénzt,  de  a  fejlesztésre  nem  jut  semmi.  A  jármővek  hamarabb
tönkremennek, mert olyan igénybevételnek vannak kitéve. 800 eFt-ot biztosítana részükre.

Valentinyi  Károly alpolgármester a békéscsabai tőzoltóság önzetlenségét ismerve (belvíznél sok
idıt  töltött  velük),  javasolná a saját  erıként  megjelölt  összegnek a 10%-nyi  részét,  250 eFt-ot
biztosítani részükre, 800 eFt-ot túlzásnak tartana.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazásra  bocsátotta,  hogy  amennyiben  a  30  millió  Ft
önrészhez kiírt  pályázat nyertes lesz, az önkormányzat 250 eFt-ot biztosít.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Cservenák Pál Miklós/ mellett az alábbi
határozatot hozta:

447/2007./X.29./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete kinyilatkozza, hogy a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata által, a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság
technikai  eszközeinek  korszerősítésére  benyújtott  pályázat  sikeressége  esetén,  a  30  millió  Ft
önrészhez 250.000,-Ft-tal  hozzájárul.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

5/17. A Petıfi Sándor Gimnázium SZMSZ-ének módosítása

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  a  módosítási
kérelmet, fıként az intézményvezetıségének összetételében kívánt változásokat foganatosítani az
intézmény vezetıje. Bizottsága megtárgyalta a módosításokat, kérdéseikre az igazgató válaszolt is,
az intézmény költségvetési többlet támogatásra nem nyújtott be igényt, javasolják a módosítások
jóváhagyását

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

448/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselı-testülete a Petıfi  Sándor Gimnázium Szervezet és
mőködési szabályzatának módosítását jóváhagyja, elfogadva, hogy a módosításokhoz költségvetési
többlettámogatásra az intézmény nem nyújtott be igényt.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója
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Határidı: azonnali

5/18. Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása 

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette a két módosítás okát. Megváltozott az intézmény törzsszáma,
gazdálkodási tekintetben az iskolához került, valamint szerepeltetni kell az intézmény szakfeladatai
között a sajátos nevelési igényő  gyermekek óvodai nevelését, tekintettel arra, hogy a következı
évtıl kapjanak rá normatív támogatást. 

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
27/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete

az Összevont Óvodák alapító okiratának módosításáról

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

5/19. A Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  hogy   a  módosítást  több  tényezı  tette  szükségessé.
Szerepeltetni kell a pedagógiai szakszolgálatot úgy, hogy egységes pedagógiai szakszolgálat, ennek
a késıbbiekben az lesz a jelentısége, hogy kistérségi feladatellátásra lehet többletnormatívát kapni.
Meg kellett  határozni  az intézmény befogadóképességét,  Mezıberény tekintetében ez 1417 fıre
emelkedett.  A szakfeladatok között az iskolánál is szerepeltetni kellett a sajátos nevelési igényő

tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatását, ennek szintén normatíva igénylés az indoka.
Továbbá  az egységes pedagógiai  szakszolgálatot  ki  kellett  egészíteni  -  nevelési  tanácsadással,-
gyógypedagógiai ellátással,- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással. Ennek szintén normatíva
az  indoka.  A  hatályba  léptetı  rendelkezések  esetében  az  egységes  pedagógiai  szakszolgálatra
vonatkozó rendelkezések 2008. január 1-tıl lépnek hatályba.

Onody Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  kérte,  hogy  a  bizottsági
ülésükön az igazgató úr által kért módosítást is eredeti elıterjesztésként kezelje a testület, miszerint
”Alaptevékenysége  szakfeladat  szerinti  besorolásban:   55131-5  Diákotthoni,  kollégiumi
szálláshelynyújtás gyermekek, tanulók számára” szöveg rész is beírása került 

Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzottak alapján a rendelet megalkotását javasolta.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
28/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete
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a Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat

alapításáról szóló 28/2005.(V. 27.) MÖK számú rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról.

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

5/20. A Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  elmondta,  hogy  a  gimnáziumnál  is  meg  kellett  határozni,  milyen
tagozatok szerepelnek,  továbbiakban a befogadó képességét  intézményegységenként,  valamint  a
normatíva miatt a sajátos igényő gyerekek foglalkoztatását kell jelölni.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület
29/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete

A Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium  és Közétkeztetési Központ alapító okiratának
módosításáról

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

5/21. Vis maior támogatás visszafizetése

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  az  írásos  elıterjesztés  szerint  a  visszafizetés
indokait.  A  Pénzügyi-,  Gazdasági  Bizottság  megtárgyalta  a  napirendi  pontot  és  a  határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.

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

449/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát           csökkenti „-”2.461 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai - Dologi kiadások elıirányzatát                                  2.461 eFt-tal
   - 2006. évi tavaszi belvízvédekezés költségeinek
    támogatására igénybe vett vis maior támogatásból
    jogtalanul igénybe vett összeg és kamat visszafizetése:      1.072 eFt
   - 2005. augusztusi belvíz elleni védekezés költségeinek
    támogatására jogtalanul igénybe vett
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    összeg és kamat visszafizetése /1.389.089 Ft/:                    1.389 eFt
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

5/22. A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez csatlakozás

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kifejtette,  Mezıberény  benne  van  a  Kisvárosi
Érdekszövetségben,  nem  javasolná  újabb  szövetséghez csatlakozni,  ami  külön  anyagi  terhet
jelentene. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság hasonló javaslattal élt a testület felé.

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

450/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönettel veszi a csatlakozási felhívást a
Magyar Önkormányzatok Szövetségétıl, de nem kíván élni a lehetıséggel.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

5/23. Elıterjesztés a 2008. évi piaci és vásári helypénzek emelésére (I. fordulós tárgyalás).
5/24. Elıterjesztés a 2008. évi közterület használati díjak emelésére (I. fordulós tárgyalás).

Cservenák Pál  Miklós polgármester  közölte,  mivel  a Városi  Közszolgálató Intézmény a díjakra
javaslattal élt és azt a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, a testület döntést tud hozni, nem
kell elsı fordulósnak tekinteni. A  2008. évi piaci és vásári helypénzek emelésére többségében az
5%-os emelést,  a 2008. évi közterület használati  díjak emelésére a 7,5%-os emelést  javasolta a
bizottság.  Javításra került a 2/d. pontnál a 3 tonnás kocsi, olyan nincs, helyesen 3.5 tonna és ennek
a tételét 1.500 Ft-ban javasolja a bizottság megállapítani. A Parkolási díjaknál külön lett véve a
személygépkocsi  (150  Ft),   a  motorkerékpár(  80  Ft)  díjtétele.  A  kerékpár  díjtétele  40  Ft.  A
tehergépjármő  is  ketté  lett  osztva,  3,5  tonna  feletti   (500  Ft)vagy  alatti(250  Ft)  díjtétel  lett
megállapítva.  Az utánfutónak 150 Ft  a díjtétel.  A rendelet  megalkotását  a Pénzügyi,  Gazdasági
Bizottság javaslatainak figyelembevételével javasolta, de elıtte kérte a díjtételek %-os emelésének
mértékét határozatokkal megerısíteni.

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

451/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  önkormányzati  Képviselıtestülete  a  2008.  évre  vonatkozó  piaci  és  vásári
helypénzek megállapításánál  a jelenlegi  díjak 5%-os emelésével,  az elhangzott  módosításokkal
kiegészítve ért egyet.

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

452/2007./X.29./sz. határozat:
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Mezıberény Város önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. évre vonatkozó közterület-használati
díjak megállapításánál a jelenlegi díjak 7,5%-os emelésével ért egyet.

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  tájékoztatás érdekében a rendelet-tervezetet  ismertette.  A 3.§ (3) d./
pontjánál az összeg után lemaradt a „Ft/nap” , kérte azt beírni.  A rendeletet megalkotásra ajánlotta.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
30/2007.(X.30.)  MÖK sz. rendelete

Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról 

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

5/25. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. évi víz és szennyvíz díj megállapítási kérelme

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elıvezette,  hogy  a  Vízmővek  Zrt.  menedzsmentje  és  az
igazgatóság kidolgozta a társaság új stratégiai mőködési modelljét. A stratégia kidolgozására azért
volt  szükség,  mert  az eddig érvényben  lévı  vízdíjak semmiféle amortizációt  nem tartalmaztak.
Elérkezett az az idıszak, amikor a vízvezeték csövek a 45 éves elhelyezés eredményeként kezdenek
tönkremenni. Elvileg a vízdíjnak ezt idáig is tartalmaznia kellett volna. Nem ismert még az új díj
mértéke, de nem 5%-os vízdíj emelés lesz, hanem lényegesen több. Közgyőlést kell összehívni, ott
kell  elfogadni  az  emelés  mértékét.  Annyit  hallott,  hogy  vita  folyik,  miként  érvényesüljön  a
vízdíjban a szolidaritási elv, mert vitathatatlan, hogy vannak olyan települések, ahol 1 m3 víz 1.500
Ft-ba kerülne. Eddig három -féle kategória volt megállapítva, állítólag ezentúl -hogy igazodjon az
önköltséghez- hat tarifa lesz megállapítva. Február-márciustól vezethetı be az új vízdíj, azt kéri a
Vízmővek Zrt.  menedzsmentje, hogy január, február hónapra fogadja el a testület az idei vízdíj
alkalmazását.

Wagner Márton képviselı emlékeztetett arra, hogy 4-5 évvel ezelıtt elfogadásra került egy alapdíj
250 Ft-tal,  ami  úgy szólt,  hogy ez  azokra a költségekre  fog alapot adni,  ami  a vízdíjban nem
szerepel, hanem a most ismertetett költségekre lett szánva. Azóta már 500 Ft lett az alapköltség,
kíváncsi lenne, ezek az összegek hova lettek?

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, ki lesznek mutatva a költségek. A felvetésre azt a
választ  adta,  hogy  a  vezetékcsere  nem  szerepelt  az  alapköltségben,  hanem  pl.  óracsere,
adminisztráció költséget takar. Most arról döntsön a testület, hogy február 29-ig a jelenlegi vízdíjat,
szennyvízdíjat számlázzák, ennél elınyösebb nem lesz a díj mértéke.

A  képviselıtestület  18  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Wagner  Márton/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

453/2007./X.29./sz. határozat:
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Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Békés  Megyei  Vízmővek  Zrt.
kezdeményezésére elfogadja,  hogy a Mezıberényben 2007. évre  alkalmazott  szolgáltatási  díjak
2008. február 29. napjáig érvényben maradjanak.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

5/26. Elıterjesztés a 2008. évi lakbérek mértékének emelésére (I. fordulós tárgyalás).

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette az intézménye
által benyújtott elıterjesztést. Az inflációhoz igazodó emelés az, ami preferálva lett részükrıl,  a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottsági ülésen kifejtette, hogy a 7,5%-os emelést tartaná reálisnak.  

Balta  Ádámné képviselı  a  Pénzügyi,  Gazdasági  Bizottság  elnöke  tájékoztatásként  közölte,
bizottsága az elıterjesztett lakbéreknek a 7,5%-os emelését támogatta, mely az infláció mértékének
megfelelı.  Javasolja elfogadásra.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a megállapításra kerülı árak még mindig alatta
lesznek a piaci áraknak. A rendelet megalkotását kérte.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének
31/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete

az önkormányzati lakások lakbérérıl és a lakbértámogatásáról szóló 
31/1994./X. 31./MÖK sz. rendelet módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./

5/27. Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata. I. forduló

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  elıadta,  hogy  2004-ben  fogadta  el  az  önkormányzat  a
hulladékgazdálkodási  tervét,  amit  két  évente  felül  kell  vizsgálni.  Kigyőjtésre  kerültek  azok  a
feltételek,  amik  a  hulladékgazdálkodási  tervben  változnának.  Véleménye  szerint  legyen  elsı

fordulós  ez  az  anyag,  amivel  foglalkozik  a  testület,  de  maga  a  hulladékgazdálkodási  terv
felülvizsgálatának a tényleges elemeire csak akkor kerüljön sor, amennyiben a szemétszállítás  és az
állati hulladék kérdése nyugvópontra kerül.

Cservenák Pál Miklós polgármester a jegyzını javaslatát kérte elfogadni.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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454/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Hulladékgazdálkodási  terv
felülvizsgálatára a város szemétszállításának, valamint gyepmesteri telep ügyének rendezése után
tér vissza.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

5/28. A Mezıberény-Békés közötti kerékpárút  megbízási szerzıdése

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, a megbízási szerzıdés a pályáztatással kapcsolatos
összes körülményt,  és a sikerdíjnak a kifizetését is tartalmazza. Benne vannak egyértelmően az
összegek, amik a jelenleg érvényben lévı  pályázati  összegekkel,  valamint a sikerdíj  mértékével
arányban állóak. Természetesen csak akkor kell fizetni, ha a pályázat nyertes lesz.

Debreczeni Gábor képviselı tájékoztatásként közölte, Békés város már elfogadta ezt a szerzıdést.
Mint ismeretes a beruházás Békés gesztorságával valósulna meg, mégis felvetné, hogy nem lehetne-
e ezt a pályázatot helyben elıkészíteni, mert nem lát garanciát arra, hogy a  SUBCON Szolgáltatói
és  Tanácsadói  Kft.  képes  lenne  sikerre  vinni  a  pályázatot.  Ez  a  cég  2007.  áprilisában  került
bejegyzésre, és se referenciája, semmi pályázati múltja nincs.

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  ismertetett  egy olyan javaslatot,  hogy abban az esetben köti  meg a
szerzıdést a testület, amennyiben a pályázat nyert.

Hoffmann Dániel képviselı sérelmezte, hogy olvashatatlan az anyag.

Valentinyi  Károly alpolgármester  is  egyetértett  azzal,  hogy  megbízható,  olvasható  anyag
ismeretében döntsön a kérdésrıl a testület. 

Cservenák Pál Miklós polgármester elnapolta következı ülésre a döntést. 

5/29.Önkormányzati  és állami tulajdonú belterületi, valamint  önkormányzati  külterületi  közutak
fejlesztésére pályázati felhívás

Cservenák Pál  Miklós polgármester  ismertette az írásos elıterjesztést.  4 km össz.  hosszúságnyi
úttestre lehet  pályázatot benyújtani.  Az elıterjesztésben szereplı  4 beruházás tervei  elkészültek,
összesen 1.534,77 m hosszban. El kellene dönteni milyen utcákat vegyen még be a pályázatba a
testület.  Vannak  olyan  utcák  amelyeket  szélesíteni  kellene,  vannak  olyanok  amelyeknek  csak
aszfaltozása történne. A Deák F. utca terve a Luther utcától a Vasút utcáig van kész.

Valentinyi  Károly alpolgármester  javasolta a Puskin utca  szélesítését,  elég nagy ott  az  átmenı
forgalom is.
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Cservenák Pál  Miklós polgármester  közölte,  a Puskin utca hossza 650 m. A Mátyás  kir.  u. az
Oltványkert utcától  és a Zrínyi Miklós utca 1 km hosszú. Meg lesz nézve pontosan a hosszúság,
mert 4 km-nél nagyobb területre nem lehet beadni a pályázatot.

Wagner Márton képviselı  a Laposi kert utca rendbetételét fontosnak tartotta, ott nem lehet már
személygépkocsival közlekedni. 

Hoffmann Dániel képviselı javasolta, döntsön úgy a testület, hogy 4 km-ig adja meg a hivatal, az
elıbb  említett  meghatározott  területeken  kívül,  hogy  melyik  az  a  hiányzó  szakasz,  ami  még
megvalósításra szorul. Most úgy sem tudja ezt a testület meghatározni.

Fekete József képviselı megjegyezte, hogy a Zsák utca sem aszfaltos, esetleg ha szóba kerülhetne.

Csávás István képviselı ragaszkodott hozzá, hogy a Deák F. utcának a Vasút utca és Vásártér utca
közötti szakaszának is készüljön el a terve, legyen megcsinálva az út.

Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy egy utcát érintıen két tervet nem
lehet benyújtani, az a rész majd késıbb megoldásra kerül.

Szekeres Józsefné képviselı is javasolta,  hogy a hivatal állítsa össze azt a sorrendet ami belefér a
költségbe és amit a tervezı meg tud csinálni, hiszen minden képviselı a saját körzetébıl  tudna
utcákat felsorolni.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  összegezte  az  elhangzottakat,  az  elıterjesztett  határozati
javaslatot annak megfelelıen módosítva bocsátotta szavazásra.

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

455/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete támogatja, hogy a DARFT által meghirdetett
önkormányzati  és  állami  tulajdonú  belterületi,  valamint  önkormányzati  külterületi  közutak
fejlesztésére  vonatkozó  DAOP-2007-3.1.1/B.  pályázati  felhíváshoz  csatlakozzon  és  pályázatot
nyújtson  be az önkormányzat a következı utcák tekintetében:
– A Deák F. u., valamint a Madách u. Rákóczi sgt. és Árpád u. közötti szakasza felújítása,
– Óvoda köz, Hattyú utca, Sas utca  burkolatépítés
– Mátyás kir. u. /Oltványkert utcától/, Zrínyi M. utca, Vásártér u. (Vasút utcáig) szélesítése
– Puskin u. felújítása, szélesítése
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– Laposikert u, Zsák u. aszfaltborítása
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  szükséges  önerıt   a  beruházás
megvalósításához 2007. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal. 

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a tervezıvel történt egyeztetés után valószínőleg a
pályázat beadásáig rendkívüli testületi ülés tartására lesz még szükség.

5/30. „Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra” pályázati kiírás

Lajkó Roland a Polgármesteri Hivatal mőszaki irodájának ügyintézıje ismertette, a pályázati kiírás
azt  tartalmazza,  hogy  balesetbiztonsági,  illetve  közlekedésvédelmi  szempontok  szerint  három
helyszínen egy adott településen belül lehetne gyalogosátkelı  létesítést, vagy közlekedési lámpa
elhelyezését,  illetve  járdaszigetekkel  forgalom  lassító  elemeket  elhelyezni  az  úttesteken.  A
polgármester úrral történt egyeztetés után és a Közútkezelı Kht. munkatársainak helyszínelése után
az elıterjesztésben megjelentetett három helyszín lenne szerepeltetve a pályázatban. Az elektronikai
berendezések árajánlata is mellékelve lett.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként felsorolta a helyszíneket. A gimnázium elıtt
nyomógombos  gyalogos  átkelı,  a  Köröstarcsai  út  bejövı  szakaszánál  a  Közútkezelı  nem
engedélyezi járdasziget elhelyezését, így sebesség kijelzı elektronikus tábla kerül elhelyezésre. A
Mátyás kir. u. Gyomai út sarkán lenne egy terelısziget gyalogos átkelıvel, sárga villogó lámpával.
Beadási határidı október 31.

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

456/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  Közlekedésfejlesztési
Koordinációs  Központ  által  meghirdetett  „Pályázat  közlekedésbiztonsági  beavatkozásra”  címő
felhívására pályázatot nyújt be, melynek megvalósításához szükséges önerıt  1.267.920,-Ft-t  2007.
évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

5/31. A Megyei Múzeum ismételt kérelme Munkácsy-festmény vásárláshoz

Cservenák Pál  Miklós polgármester  a múzeum ismételten benyújtott  kérelmére olyan  javaslatot
bocsátott szavazásra, hogy a testület korábbi döntését tartsa fenn.

A  képviselı-testület  17  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  /Csávás  István/  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:
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457/2007./X.29./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  „A Munkácsyt  a  Munkácsyba”  akcióval
kapcsolatban a korábbi, 394/2007.(IX.24.) sz. önkormányzati határozatát fenntartja.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnali

5/32. Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, a következı, soros testületi ülés  november 26-án
lesz  megtartva.  Fınapirendek:  Mezıberény  Város  Önkormányzata  2007.  évi  I-III.  negyedéves
költségvetésérıl  szóló  beszámoló,  Mezıberény  város  2008.  évi  költségvetési  koncepciójának
elfogadása, a  2008. évi ellenırzési terv elfogadása,  valamint önkormányzati adók felülvizsgálata. 

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

kmf.
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