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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. április 28-án
megtartott ülésérıl.

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

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

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

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit.
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, mind a 18 képviselı
jelen van.
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Onody Gyuláné képviselıket.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a napirendek tárgyalási sorrendjét. Debreczeni
Gábor képviselı napirend elıtti hozzászólást kért. Csávás István képviselı interpelláció címen
benyújtott megkeresése is napirend elıtti bejelentésként kerül elıvezetésre, erre lehetıséget
ad az SZMSZ 14. § /6/ bekezdése.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
168/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
Napirend elıtti felszólalások
- Debreczeni Gábor képviselı felszólalása
- Csávás István képviselı közérdekő bejelentése
I./ I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekrıl
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II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 156/2008./III.31./sz., 244/2006./V.26./sz.,
39/2008./I.28./sz.,
57/2008./I.28./sz.,
70/2008./I.28./sz.,
94/2008./II.25./sz.,
103/2008./II.25./sz, 104/2008./II.25./sz., 106/2008./II.25./sz., 116/2008./II.25./sz,
117/2008./II.25./sz., 124/2008./II.25./sz., 128/2008./II.25./sz., 145/2008./III.31./sz.,
146/2008./III.31./sz,
148/2008./III.31./sz.,
137/2008./III.31./sz.,
138/2008./III.31./sz., 139/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz. lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról.
II/2. Az OPSKK idei munkaterve (102/2008./II.25./sz. hat.)
II/3. Az óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./III.26./sz.hat.)
II/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló
többször módosított 8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról
(105/2008./II.25./sz. hat.)
II/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
- a 2008. évi sporttámogatások felosztása
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott
döntések
III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
III/1. OPSKK kérelme 2007. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatosan
III/2. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl
- Könyvvizsgálói jelentés, kiegészítés
III/3. 2007. évi költségvetési beszámoló és intézményi pénzmaradványok elfogadása
IV./ Beszámoló a 2007. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól
V./ A Kálmán Fürdı fejlesztésének lehetıségei
VI./ Bejelentések
VI/1. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. ( VI.19.)MÖK sz. rendelet módosításáról.
VI/2. Induló elsı osztályok száma a városi általános iskolában
VI/3. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában
VI/4. Az OPSKK Szervezeti és Mőködési Szabályzata
VI/5. Az általános iskola lemondása pályázati támogatásról
VI/6. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány idei pályázatain való részvétel
- óvoda, általános iskola, gimnázium kérelmei
VI/7. Felhívás a Virágos Magyarországért környezetszépítı versenyre
VI/8. A Mezıberényi Tenisz Club támogatási kérelme
VI/9. Vízterhelési díj 2008. évi mértéke
VI/10. Bevételkiesés miatt pótelıirányzat biztosítás
VI/11. Kárpátia Egyesület bejelentése
VII./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintı vagyoni ügyek tárgyalása /
VII/1. Lakásfenntartási támogatás fellebbezése
VII/2. Közterület bérletdíj-tartozás (154/2008./III.31./sz. hat)
VII/3. Pályázati önerı biztosítása
- belterületi közutak burkolat-felújítása (167/2008./IV.9./sz. hat.)
- strandon új pancsoló medence kialakítása (167/2008./IV.9./sz. hat.)
- a kastély hagyományırzı és mővészeti központ kialakítása
VII/4. A strand területén lévı vb. vasbeton víztározó géppel való bontása, terület
helyreállítás
VII/5. Erdımővelési ágú, gyepmővelési ágú ingatlan ajándékozás címen történı
felajánlása
VII/6. Frankó Produkciós Iroda ajánlattételének megtárgyalása (Berényi napok 2008.
rendezvénysorozat)-szóbeli
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VII/7. Az OPSKK-nál végzett ellenırzési programra tett észrevétel
VII/8. Csabay Károly jelentése a 164/2008./IV.9./sz. lejárt határidejő határozat
végrehajtásról
VII/9. Pancsoló medence tervezése
VII/10. Egyéb bejelentés

Napirend elıtti felszólalások
- Debreczeni Gábor képviselı felszólalása

Debreczeni Gábor képviselı elıvezette, hogy a Magyar Köztársaság Országgyőlése 2000-ben
április 16-át a Magyar Holokauszt emléknapjává nyilvánította. A deportálásnak 135
mezıberényi lakos is áldozatául esett. Kérte, hogy megemlékezésként 1 perces felállással
adózzon a testület.

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérte a jelenlévıket, 1 perces néma felállással
adózzanak az emléknek.

- Csávás István képviselı közérdekő bejelentése

Csávás István képviselı felolvasta írásos megkeresését a Mezıberény-Hunya-Szarvas
alsórendő közút járhatatlan állapota miatt.

Borgula Péter a Polgármester Hivatal Pénzügyi Osztályának beruházási munkatársa
ismertette, hogy a Közútkezelı Kht-nál felvette a kapcsolatot Virág Mihály úrral, aki
elmondta, hogy az útfelújításra nincs anyagi keret, így csak a tábla módosítását tudják
végrehajtani.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint is élı problémát vetett fel a képviselı
úr. Van olyan gyakorlat, ha a közlekedésre nem megfelelı az út, a jelzıtáblát letakarják.

Lestyán Ádám képviselı véleménye szerint kitiltani arról a területrıl nem lehet a forgalmat,
Kettıskútra is járnának kamionok. Olyan tiltó táblát kellene kitenni, hogy Szarvas felé
kamionok nem közlekedhetnek.

Cservenák Pál Miklós polgármester a testület felhatalmazását kérte, hogy a Békés Megyei
Közútkezelı Kht. igazgatójánál járjon el a Mezıberény-Hunya-Szarvas alsórendő közút
állapotának, közlekedési problémájának megoldása érdekében.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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169/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós
polgármestert, hogy a Békés Megyei Közútkezelı Kht. igazgatójánál járjon el a MezıberényHunya-Szarvas alsórendő közút állapotának, közlekedési problémájának megoldása
érdekében.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

I./ napirend
Tárgy: Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette a 2008. március 31-i zárt, valamint az április 9-i rendkívüli
zárt testületi ülésen hozott határozatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

Észrevétel nem hangzott el.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

170/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. március 31-i zárt, és április 9-i
rendkívüli zárt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.

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

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette írásos beszámolóját a jelenlévık és Kábel TV.
nézıinek tájékoztatása érdekében.
A Városszépítı és Városvédı Egyesület kérelmet adott be, miszerint szeretnék helyreállítani a
ligeti hidat (gyalogos átjáró) a Szénáskert utca felıli részen.
A „Fiatalok lendületben” címő program keretében a finnországi tanulmányi úton (július 1523-ig) Szikora Nóra gimnáziumi tanuló vesz részt.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy május 31-ig lehet „Békés megyéért”, illetve a
„Mezıberényért” kitüntetésre felterjesztéssel élni.
A Szolnok-Lökösháza vasútvonal építésével kapcsolatban elképzelhetı lesz lakossági fórum
összehívása, mivel Csávás István képviselı írásban azt is kérte, hogy pl. a Hírmondó újságban
bıvebb tájékoztatás legyen adva a beruházásról. Kérte, hogy minden ötletet próbáljanak a
képviselık is összegyőjteni, mert a megyei közgyőlés is tárgyalni fogja még a beruházást
érintı dolgokat.
Csávás István képviselı azt is észrevételezte, hogy a Tappe Kft. lomtalanítási akciójánál
visszagyőjtés is történt. Javasolja, hogy csak a meghirdetett nap reggelén ½ 7 kor lehessen
kirakni az elszállítandó anyagokat.
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Csávás István képviselı sérelmezte azt is, hogy a Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség illetékességi területe megváltozott. Tudomásul
kell venni a változtatást, az ivóvízminıség-javító programnál megosztás kimondottan
problémát okozhat.

Csávás István képviselı véleménye szerint a reggeli hulladék kirakás folytán jobban
ellenırizhetı, hogy mi történik az utcán. Hulladékudvar biztosítása nagyon fontos lenne, de ez
majd késıbbi testületi ülés anyaga lesz. Nagyon örült annak, hogy a vasútberuházásnál
polgármester úrnak is most már az a véleménye, hogy lakossági fórum megtartása fontos. A
Körös-vidéki természetvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatban, teljes mértékben
mellızte a döntés az észszerőséget.

Cservenák Pál Miklós polgármester a Kárpátia Baráti Kör levelét ismertette a nyilvánosság
elıtt. A Magyar Országgyőlés 2001 évi LXIII. tv. alapján minden év május havának utolsó
vasárnapja a Magyar Hısök Emlékünnepe. A Kárpátia Baráti Kör közfeladatot ellátva
megrendezi ezen ünnepi alkalmat 2008. május 25-én 18,30 órakor Mezıberényben, a
Városháza elıtti Hısi Emlékmőnél. Megemlékeznek a világháború katonai és polgári
áldozatairól, tisztelegnek mindazok elıtt, akik a magyarság zivataros századaiban hısiesen
védelmezték a hazát. A rendezvényükre meghívják a polgármestert, a város elöljáróit, és
Mezıberény lakosságát. Program: Himnusz, áhítat mezıberényi lelkészek szolgálatával, vers,
ének, a berényiek hısies helytállásának méltatása, ünnepi beszéd vitéz Lovász László a vitézi
rend Békés megyei székkapitány helyettesétıl, koszorúzás, Szózat. Anyagi hozzájárulást nem
kérnek, a teljes szervezést és felelısséget magukra vállalják, de néhány kérésük van. Kérik a
polgármester közben járását, hogy az ünnep rangjához méltóan erre a napra a városháza elıtti
zászlótartó rúdra vonják fel a Magyar Köztárság és Mezıberény város lobogóját, valamint
felkérik koszorúzásra Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete nevében.
A kérésnek eleget tett azzal, hogy a levelet felolvasta.
Vegyes érzelmeket azért érzett a jelzéssel kapcsolatban, mivel most már két ilyen ünnep lesz
Mezıberényben. A Magyar Hısök Emlékünnepe korábban novemberben volt, amikor a
Baráti Kör tartott ilyen jellegő megemlékezést, most pedig a Kárpátia Baráti Kör akarja
megtenni. Kérte a levél tudomásulvételét, döntést ne hozzon a testület ez ügyben.

Csávás István képviselı megjegyezte, hogy a májusi megemlékezés az országos rendezvény,
a novemberi pedig egy civil szervezet kezdeményezésére létrejött kezdeményezés.

Valentinyi Károly alpolgármester megkérdezte a beszámolót érintıen, mit takar az OlléProgramiroda Kht.-val felvett kapcsolat?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, hogy az Ollé-programban jelentkezık
nyújthatnak majd be sportpálya fejlesztésre pályázatot, a jelentkezést befogadták.

Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, hogy a Kárpátia Baráti Kör még meg sem volt,
amikor Mezıberényben civil szervezetek Mezıberény hıseire emlékeztek.
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester az írásos beszámolójának elfogadását
kérte.

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

171/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.

II./ napirend

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

II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 156/2008./III.31./sz., 244/2006./V.26./sz.,
39/2008./I.28./sz.,
57/2008./I.28./sz.,
70/2008./I.28./sz.,
94/2008./II.25./sz.,
103/2008./II.25./sz, 104/2008./II.25./sz., 106/2008./II.25./sz., 116/2008./II.25./sz,
117/2008./II.25./sz., 124/2008./II.25./sz., 128/2008./II.25./sz., 145/2008./III.31./sz.,
146/2008./III.31./sz, 148/2008./III.31./sz., 137/2008./III.31./sz., 138/2008./III.31./sz.,
139/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.

A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásának elfogadását.

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

172/2008./IV.28./sz. határozat:
Város
Önkormányzati
Képviselıtestülete
a
156/2008./III.31./sz.,
Mezıberény
244/2006./V.26./sz.,
39/2008./I.28./sz.,
57/2008./I.28./sz.,
70/2008./I.28./sz.,
94/2008./II.25./sz.,
103/2008./II.25./sz,
104/2008./II.25./sz.,
106/2008./II.25./sz.,
116/2008./II.25./sz,
117/2008./II.25./sz.,
124/2008./II.25./sz.,
128/2008./II.25./sz.,
145/2008./III.31./sz., 146/2008./III.31./sz, 148/2008./III.31./sz., 137/2008./III.31./sz.,
138/2008./III.31./sz., 139/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz. lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

II/2. Az OPSKK idei munkaterve (102/2008./II.25./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy törvényi
elıírás szerint a kulturális intézményeknél az éves munkaterv jóváhagyása fenntartói hatáskör.
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Általában a munkaterv a költségvetés elfogadása után áll rendelkezésre az intézményeknél, és
ennek megfelelıen az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója által februárban
beadásra került. Akkor a bizottság és a képviselıtestület is arra kérte Csabay Károly igazgatót,
hogy egészítse ki a munkatervet egy részletes helyzetelemzéssel, célmeghatározással, illetve
az intézmény alapító okiratában rögzített valamennyi feladatra terjedjen ki a munkaterv.
Ennek határideje az áprilisi bizottsági, illetve képvielıtestületi ülés volt. Idıközben Csabay
Károly lemondott az igazgatói megbízásról, április 11-én levélben közölte vele, hogy ı nem
készíti el az intézmény munkatervét, telefonon etikai okokra hivatkozott, és azt közölte, hogy
majd Fábián Zsolt a megbízott igazgató fogja elkészíteni az új munkatervet. A bizottság
megtárgyalta az esetet, rákényszeríteni nem tudták a leköszönt igazgatót a munkaterv
befejezésére, vagy kiegészítésére. Fábián Zsolt megbízott igazgatóval egyeztetett a bizottság
és ı vállalta, hogy az az intéményi SZMSZ-el együtt május 15-re a kiegészített munkatervet is
elıterjeszti. Kérte a bizottság határozati javaslatát elfogadni.

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

173/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 102/2008.(II.25.) sz. határozatának
végrehajtási határidejét – az OPSKK éves munkatervének fenntartói jóváhagyása - 2008.
május hó 15 napjára módosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Fábián Zsolt mb. igazgató
Határidı: értelem szerint

II/3. Az óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./III.26./sz.hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy Gubis
Andrásné az Összevont Óvodák vezetıje tájékoztatást adott a 2008-2009-es nevelési évre
beiratkozott gyermekek létszámáról. A gyereklétszám indokolja a 15 csoportban való
elhelyezést, a 31 fı pedagógusi létszámot. Bizottság javaslatát támogatni kérte.

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

174/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az idei óvodai beiratkozások után
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2008/2009-es nevelési évre a
jelenlegi gyermeklétszám mellett – és a december 31-re várhatóan, 365 fıt figyelembe véve a
15 mezıberényi óvodai csoportra – 31 óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2008. évi
költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Gubis Andrásné óvodavezetı
Határidı: értelem szerint.
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II/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló többször
módosított 8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról (105/2008./II.25./sz.
hat.)

Dr. Baji Mihály jegyzı elmondta, hogy Kovács Edina igazgató által elıkészített anyagot a
Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, és az Ügyrendi Bizottság is
megtárgyalta. Az eredeti elıterjesztéshez képest két változás lett ajánlva, melyet a bizottságok
javaslata alapján kért elfogadni.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette a
módosítási javaslatokat, az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolták a rendeletet a
Képviselı-testületnek. 1. sz. melléklet 1. pontja Idısek Klubja intézményi térítési díja a)
Klubban történı ebédfogyasztással: 470,- Ft/nap; valamint a 2.§ 1. bekezdés: „E rendelet
2008. május 1. nappal lép hatályba”.

A képviselıtestület 18 igen szavazatal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2008.(IV.29.) MÖK számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló többször
módosított 8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./

II/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
- a 2008. évi sporttámogatások felosztása
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott döntések

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester tudomásulvételt kért a képviselıktıl.

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

175/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság
beszámolóját a 2008. évi sporttámogatások átruházott hatáskörben hozott elosztásáról
elfogadta.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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176/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót
elfogadta.

III./ napirend
Tárgy:

Mezıberény Város
(zárszámadás)

Önkormányzata

2007.

évi

költségvetésének

teljesítése

III/1. OPSKK kérelme 2007. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatosan

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette a kérelmet,
határozati javaslatot.

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

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

177/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évi jóváhagyásra javasolt
intézményi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ 1789/2008.04.07. iktató számú kérelmében foglaltakkal egyetért, hozzájárul, hogy
325 eFt a 2007. évi felhasználási célnak megfelelıen kerüljön felhasználásra
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója
Határidı: értelem szerint

III/2. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl
- Könyvvizsgálói jelentés, kiegészítés

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje beszámolt a
költségvetés teljesítésérıl az írásos elıterjesztés alapján. A 2007. évi költségvetésben
módosított elıirányzatként szerepel mind bevételi, mind kiadási oldalon 2.881.259 eFt. A
bevételek 101,9%-ra, a kiadások 99,8%-ra teljesültek. A felhasználható pénzmaradvány
288.280 eFt, az állami költségvetéssel szembeni elszámolásnál még az önkormányzatot illeti
meg 4.249 eFt, ez a felhasználható pénzmaradvány részét képezi. A beszámoló részletesen
tartalmazza címenként, bevételi és kiadási címenként az elıirányzat és teljesítési adatokat,
külön kiemelve a felújításokat, felhalmozásokat. A rendeleti rész a bevételeket, kiadásokat,
felhalmozási, felújítási kiadásokat tartalmazza, illetve a Polgármesteri Hivatal mőködési
kiadásait, a szakfeladatos kiadásokat, a segélyeket és a mőködési és felhalmozási
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pénzeszközátadásokat. Csak az éves beszámolóban szerepelnek a normatív és a normatív
kötött felhasználású támogatások. Két címen van befizetési kötelezettsége az
önkormányzatnak. A 6. sz. melléklet tartalmazza a pénzmaradványt, mely tételesen ki van
munkálva intézményenként. A beszámoló harmadik részében tételesen vannak elıterjesztve
az intézményi és a polgármesteri hivatal pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban
határozati javaslatok. A 7. sz. melléklet tartalmazza az összevont vagyonleltárt, egyszerősített
mérleg pénzmaradványt, pénzforgalmi jelentést, létszámkimutatást, a bevételek-kiadásoknak
az összevont mérlegét. Az adósság állomány is részletezve, külön mellékletben szerepel.
Jogszabály szerint külön mellékletben szerepel az önkormányzat felé fennálló hitelállomány
és a tartozásállomány.

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Pusztai
Máriát és Lenkefi Istvánt a mezıtúri CON-TUR Iroda Kft. munkatársait. Kérte a
könyvvizsgálati jelentés ismertetését.

Pusztai Mária könyvvizsgáló elıadta, hogy a CON-TUR Iroda Kft. elvégezte Mezıberény
város 2007. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló ellenırzését, és az errıl
készült véleményét írásban rögzítette. A könyvvizsgálat feladata, annak megállapítása, hogy a
képviselı-testület elé kerülı zárszámadás, a leadott, összevont költségvetési beszámoló, az
ezeket alátámasztó intézményi és polgármesteri hivatali beszámolók, fıkönyvi kivonatok,
analitikus nyilvántartások, illetve a mérleg sorokat alátámasztó leltárak között az összefüggés
fennáll-e. Ugyancsak megállapítandó, hogy a vonatkozó, a gazdálkodásra vonatkozó
számviteli törvény, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján a gazdálkodás
összeállításakor a szabályokat az önkormányzat betartotta-e. Az ellenırzés alapján
megállapította, hogy a közzétételre kerülı, összevont költségvetési beszámoló megbízható és
valós képet ad a város gazdálkodásáról, azért azt a képviselıtestület számára elfogadásra
javasolja.

Cservenák Pál Miklós polgármester a képviselık véleményét kérte. A Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a zárszámadásról szóló rendeletet.

Harmati László alpolgármester megállapította, hogy az önkormányzat ismét egy nagyon
tartalmas évet hagy maga mögött. A költségvetés elkészítése óriási munka, a teljesítése az
intézmények munkájától is nagyban függ. Nagyon sok önkormányzat szívesen cserélne
Mezıberénnyel, mert hitel nélkül tud az önkormányzat gazdálkodni. Futja még beruházásra,
felújításra is, természetesen ezekhez megfelelı módon pályázni és nyerni. Példaként kiemelt
egy-két felújítást, beruházást. A ligetben új bérlakás épült, a volt DÉMÁSZ épületben
bérlakások, irodahelyiségek lettek kialakítva, a Mikszáth utca új burkolatot kapott, a
Városháza épülete kívülrıl megújult, új nyílászárókat kapott. A Békési úti bérlakások udvar
részének felújítása is megkezdıdött, már 20 parkoló el is készült. Új játszóteret tudott avatni a
város, a Martinovics utcai iskolaépület is felújítást nyert. 60-80 millió Ft lett biztosítva utak,
járdák felújítására. Összességében jól dolgozott a város vezetése. Az intézményvezetıket
mindenképpen köszönet illeti meg azért a partneri kapcsolatért, hogy a megszorító
intézkedések ellenére is biztonságosan lehetett mőködni. Felhívta a médiák a figyelmét, hogy
talán a jó dolgokról is írni kellene néha. A képviselıtestületet kérte, hogy a zárszámadásról
szóló rendeletet fogadja el.
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette,
hogy bizottsága elfogadásra ajánlja a zárszámadást.

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

Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2008./IV.29./ sz. MÖK rendelete
az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének teljesítésérıl, a zárszámadásról

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

III/3. 2007. évi költségvetési beszámoló és intézményi pénzmaradványok elfogadása

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos elıterjesztés alapján, melyeket Hidasi Zoltán a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje részletesen ismertetett, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátotta, melyeket a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatott.

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

178/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évi költségvetési beszámolóra
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007.
évi hitelesített mérleg közzétételérıl gondoskodjon 2008. június 30-áig.
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. évi költségvetése:
bevételeit
2.881.259 eFt elıirányzattal
2.935.098 eFt teljesítéssel, (ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel:
2.043 eFt)
kiadásait
2.881.259 eFt elıirányzattal,
2.876.102 eFt teljesítéssel, (ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás:
238.161 eFt)
az egyenleget
58.996 eFt-tal jóváhagyja,
és a 2007. évi költségvetés alapján a 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: hitelesített mérleg közzétételére 2008. június 30.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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179/2008./IV.28./sz. határozat:
A Képviselı-testület, az intézmények 2007. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa
felhasználására vonatkozó kimutatás 5. oszlopa szerint:
− a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ esetében egyéb korrekció címen, az önkormányzat
felé teljesítendı pénzeszközátadást, átutalást 2.309 e Ft összegben állapítja meg, a
feltüntetett összeg, önkormányzat javára történı teljesítésének határideje: 2008. május 10.
Felelıs: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója
Határidı: 2008. május 10.

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

180/2008./IV.28./sz. határozat:
A Képviselı-testület a 2007. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Az intézmények 2007. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./
az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik a Képviselı-testület:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
1.000 eFt-tal
Intézményi mőködési bevételeit
csökkenti
3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium
Intézményi mőködési bevételeit
8.000 eFt-tal
csökkenti
2/A.cím: Összevont Óvodák
Intézményi mőködési bevételeit
936 eFt-tal
csökkenti
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
Intézményi mőködési bevételeit
4.000 eFt-tal
csökkenti
6.cím: Városi Humánsegítı és Szoc. Szolg.
Intézményi mőködési bevételeit
2.818 eFt-tal
csökkenti
Felelıs:
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Összevont Óvodák igazgatója
Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Városi Humánsegítı és Szoc. Szolg. igazgatója
Határidı: Értelem szerint

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

181/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évi jóváhagyásra javasolt
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
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Az intézmények 2007. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelıen.
Városi Közszolgáltató Intézmény
7.661 eFt
Dologi: 2760:
- Ravatalozó
500
- Piaccsarnok nyilvános WC állagmegóvása, rendbetétele 800
- Kerítés rendbetétele és karbantartás (liget, temetı,
strand, önkormányzati lakások, telephely) 1. ütem
800
- Járda helyreállítási munkálatok (strand, telephely)
160
- Köztemetı ravatalozó járólap munkák
200
- Sportpálya kiszolgáló létesítményeinek állagmegóvása 300
Felhalm.: 2401:
- Piaccsarnok tetıfelújítási munkálatok
1500
- Iroda- és számítástechnikai eszk. beszerzése
500
- Szerszámok, kisgépek vásárlása
401
Pályázati saját forrás: 2500: Felhalm. kiad.:
- Pályázat vagy lízing útján beszerzendı gépjármő
intézményi önereje a szabad pénzmaradványból
2500
Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
5.698 eFt
- Bélmegyeri Községi Önkormányzatot illeti:
3415
- Dologi kiadásokra: energiakiadásokra, ill.
Mb. Luther úti iskola karbantartási munkáira
2283
Petıfi Sándor Gimnázium
612 eFt
- Országos „Petıfi” nevét viselı középisk.
Mb-i. Találkozója
250 (Dol.:200, Ell.jutt.:50)
- Országban elıször alakuló kéttannyelvő iskolák
20 éves jub. rendezvénye Mb-ben. /2008.V.24-25./
250 (Dol.:200, Ell.jutt.:50)
- 2008. évi jól tanulók tanév végi
jutalomkönyv beszerzése
112 (Ell.jutt.)
Petıfi Sándor Mővelıdési Központ + OPS.Győjt. + V. Könyvtár
325 eFt
- Könyvtári dokumentum beszerzésre, dologi kiadás teljesítésére:
1789/ 2008. IV. 07. ikt. számú kérelem alapján
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
6.571 eFt
Felújítási kiad.:
- Mb. Petıfi u. 27. sz. épület nyílászáró cseréje,
valamint külsı homlokzat felújítása:
6571
Felelıs: Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidı: Értelem szerint
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A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

182/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításról rendelkezik:
Mezıberény Város 2008. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:
- Pénzforgalom nélküli bevétel,
elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
(19586+846+22936) bevételi elıirányzatát
43.368 eFt-tal megemeli
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatát
- Pénzforgalom nélküli kiadások,
23.782 eFt-tal
Általános tartalék elıirányzatát
ebbıl: -Szabad felhasználású elıirányzat:
846 eFt
-Zárolt, kötelezettséggel terhelt elıirányzat: 22.936 eFt
- 7-3. cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatát:
2.755 eFt-tal
- Felhalmozási kiadások,
/PH.-ba bútor felszerelés, ill. programok/ (pü.-szoc.)
elıirányzatát:
2.000 eFt-tal
- Felújítási kiadások /Városháza belsı
felújítása/ elıirányzatát:
755 eFt-tal
- 7-5. cím: PH egyéb mők. kiadásai:
Végleges pénzeszközátadások Fejlesztési célra kiadási elıirányzatát 4.000 eFt-tal
- /Katolikus Karitásztól /2007. évben átvett/ lakosságnak
/MK. és H-né. VK. lakás helyreállítási munkálataihoz
ei. biztosítás a 21/2008./I.28./ MÖK. sz. hat. alapján
és ezzel egyidejőleg csökkenti
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:
- Intézményi mőködési bevételek,
12.831 eFt-tal
/Egyéb int. mők. bev./ bevételi elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

IV./ napirend
Tárgy: Beszámoló a 2007. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól

Bereczki Ivett a Békési Kistérség belsı ellenıre ismertette írásos beszámolóját a jelenlévık
tájékoztatása érdekében.

Csávás István képviselı a beszámolóból azt a következtetést vonta le, hogy a jövıben az
Összevont Óvodáknál nagyobb figyelmet kell fordítani az elhasználódott eszközök pótlására,
a Városi Közszolgáltató Intézménynél pedig nagyobb figyelmet kell fordítani a hátralékok
behajtására. Az elvégzett munkát nagyon alaposnak tartotta.
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Valentinyi Károly alpolgármester kifejtette, hogy a leírtakból az derül ki, hogy minden
intézménynél minden rendben van. Ilyen nincs, valamilyen hiányosság biztos, hogy van
bármelyik intézménynél. A belsı ellenıri jelentésnek tartalmaznia kellene, hogy készült-e
intézkedési terv a feltárt hiányosságok vonatkozásában, és annak mi a határideje. Ezen kívül
meg kellene jelennie annak is, ha már ezek lezajlottak, abban mi szerepelt, mikor fogják újra
ellenırizni. Pl. a gimnáziumnál feltártak bizonyos hiányosságot a kiadás, a mőködési
bevételek és a normatív állami hozzájárulás összege egyik évben sem fedezte a kiadásokat, jó
lenne tudni, ez mibıl adódik, a belsı ellenırzés mit tárt fel, ezt hogy kell kezelni. Lehet, hogy
a gimnázium gazdálkodásában van valamilyen probléma, vagy az is lehet, hogy bizonyos
támogatást nem kap meg az önkormányzattól. Valamilyen útmutatás szükséges még a
képviselıtestület részére.

Bereczki Ivett a Békési Kistérség belsı ellenıre válaszként elmondta, a beszámoló elsı négy
jelentését még Márta Judit belsı ellenır készítette, a beszámolót csak az ı instrukciója –ami
eltávozása elıtt leadott- alapján tudta leadni. A feltett kérdésekre így most nem tud
megválaszolni.

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta következı ülésre kielemezni, hogy mibıl
adódnak a felvetett problémák, az eredmény írásban kerüljön megválaszolásra.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elmondta,
intézményénél már Bereczki Ivett végezte az ellenırzést. Náluk az ellenırzés után már készült
intézkedési terv, ez újra lett ellenırizve. Úgy érzi, ık a felvetett ellenırzési szempontokra
megfelelı választ adtak, és mindegyikre intézkedés történt.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását javasolta azzal a
kitétellel, hogy az elsı négy részben foglalt hiányosságok megállapításaira a következı ülésre
további útmutatást kér.

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

183/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2007. évben végzett belsı
ellenırzésekrıl szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy a következı testületi ülésre a
beszámoló elsı négy pontját érintıen további útmutatást kér, a belsıellenırzés mit tárt fel, azt
miként kell kezelni.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Bereczki Ivett belsı ellenır
Határidı: értelem szerint
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V./ napirend

Tárgy: A Kálmán Fürdı fejlesztésének lehetıségei

Valentinyi Károly alpolgármester az írásos anyagát kiegészíteni nem kívánta, de a leírtakat a
jelenlévık és a Kábel TV. nézık tájékoztatása érdekében ismertette. Kiemelte, hogy a
koncepció megírásában nagy segítséget jelentett az Opál Mérnöki Iroda által készített átfogó
tanulmány, ami 2000-ben készült. Bizonyos elemei a mai napig is nagyon jól használhatóak a
strand további fejlesztésének tekintetében. Fontosnak tartotta az elkövetkezendıkben is szem
elıtt tartani, hogy a strand biztonságos vízellátása érdekében kút –hideg, meleg- fúrására lesz
szükség. Ez különösen igaz lesz akkor, ha a testület úgy dönt, hogy további medencét,
medencéket kíván építeni. Köszönetét fejezte azok felé, akik segítették az anyag
elkészítésében.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint igényesen elkészített anyagot kaptak, óriási
forrást igényelne a megvalósítása, de mindenképpen olyan anyag, amire lehet támaszkodni a
késıbbiek folyamán. Van benne néhány olyan beruházás, ami már most tervbe van véve, pl. a
pancsoló medence megépítése, ami akár önerıbıl is elképzelhetı. Keresni kell a pályázati
lehetıségeket, a leírtak egy olyan mankó, amire lehet majd támaszkodni, ha lesz rá pénz.
Elfogadásra ajánlotta az anyagot.

T.Wagner Márton képviselı nem látott reális lehetıséget ekkora nagy fejlesztésre, háromnégy lépcsıt javasolt meghatározni a következı ciklusokra. Mindenképpen kellene egy új
öltözı, azt jó lenne olyan helyre építeni, ami mellé majd lehetne egy kicsi fedett medencét
építeni, amit ki lehetne egészíteni egy gyermekmedencével, ez főthetı is lehetne. Meg lehet
nyújtani a strand ciklusát októberre, novemberre. Onnan ki lehetne menni a nagymedencébe,
ami 18-20 C°-os lenne, így lehetne használhatni hidegebb idıben is. Így a strand márciustól
novemberig nyitva tarthatna, munkahelyet is teremtve ezzel. Vendéglátást is oda lehetne
helyezni, aztán lehetne az egészséghez kapcsolódó centrumot megépíteni. Azt kellene mindig
megtenni, amire éppen pályázat van, vagy amennyit tud ilyen célra költeni a város. Egy
modult, rendszert ajánlott, több lépcsıben, 8-10 évre elıre. Jelenleg a strand szép, gyógyvíz
van december óta. Az irány jó, köszönet az alpolgármester úrnak az elkészített koncepcióért,
kívánja, hogy legyen pénz, pályázati lehetıség a munkákra.

Debreczeni Gábor képviselı kiemelte, a tervekkel csak egyet lehet érteni, de jelenleg sajnos
nem nyílt lehetıség pályázni, a Dél-alföldi Operatív Programnak a turisztikai prioritásában
volt ugyan fürdı fejlesztés, de az ilyen kis fürdı fejlesztéseket nem támogatta, milliárdos
nagyságú beruházásokat részesítették elınyben. 2009-ben, a következı turisztikai prioritás
remélhetıleg már a kisebb fürdı felújításokat is fogja támogatni. A fürdı igényeit össze kell
hangolni a város lehetıségeivel, a turisztika egy hatalmas bevételi forrást jelenthet, össze kell
hangolni a Leader hét éves rendezési ciklusával. A falusi turizmus és a fürdı fejlesztés egy
lehetıség, és talán a vadász és horgász turizmust is össze lehetne egyeztetni a fürdı
fejlesztéssel.
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Hoffmann Dániel képviselı észrevételezte, hogy a koncepcióban leírt komplex létesítmény
bekerülési költségének nagyságrendje nem 800-900 millió forintba fog kerülni, lényegesen
többre tagsálja, mivel nem most kezdıdik el a beruházás. Amennyiben kiviteli terveztetésekre
kerül sor, akkor olyan sorrend legyen megállapítva, amit egyéb járulékos beruházások nélkül
még az adott hely elbír. Arra is figyelni kell, hogy bármennyi pénzt tud nyerni az
önkormányzat a beruházás megvalósulására, legyen szem elıtt a mőködtetés finanszírozása is.

Fekete József képviselı megköszönte a lelkiismeretesen elkészített koncepciót.
Megfontolandónak tartotta, hogy milyen lehetıségek lennének, ha térségi szintre lehetne
emelni a beruházás pályáztatását.

Csávás István képviselı nagyon jónak, tartalmasnak tartotta a koncepciót. Több kérdés merült
fel benne, többek között, hogy a meleg viző kút (kutak) meddig lesz használható állapotban,
hogy fogja bírni a leterhelést, amit az elkövetkezendı fejlesztések igényelnek. A
sorrendiségen változtatna, elsı legyen gyermekpancsoló medence, jönne a kiszolgáló
helyiség, az öltözı, a fizioterápia, a szauna. A beruházás költsége hatalmas, de
Mezıberénynek vannak testvértelepülései, és Magyarországon már több olyan város van,
amelyik külföldi partnereket talált a beruházásaihoz. Meg kellene próbálni itt is.

Cservenák Pál Miklós polgármester a sorrendiséget kérte úgy hagyni, ahogy az a
koncepcióban szerepel, olyan korlátok vannak, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Pl. a zeneiskolát is csak abban az esetben lehetne elköltöztetni a jelenlegi épületbıl, ha a
Norvég Alap pályázat sikeres lesz. A koncepció legyen egy „mankó” és ennek mentén majd a
legjobb döntéseket meghozni, ha konkrét dolgok történnek.

Wagner Márton képviselı kiemelte, hogy a strand üzemeltetése mellett nem szabad
megfeledkezni arról, hogy a Fı utcáról a csapadékvíz elvezetı rendszer a strand mellett megy
el, az ott lakók tudják, hogy nagy esızések miatt milyen gondok adódhatnak a vízelvezetéssel.
Bízik abban, hogy a csapadékvíz-elvezetésre beadott pályázat lehetıséget fog biztosítani arra,
ha egy új kút lesz fúrva a strandnál és megnövekszik a vízhozam, a csatornákban le tud folyni
a víz. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a Táncsics utca és a Martinovics utca között egy
gyalogos forgalmat biztosító utcanyitás biztosítása, kialakítása újra kerüljön elıtérbe, amikor
a strand és a szabadidıs központ közötti út megszüntetésre kerül.

Valentinyi Károly alpolgármester megköszönte az észrevételeket. Egyetértett azzal, hogy a
gyalogos forgalmat mindenképpen biztosítani kell az ott lakók részére. Tudva lévı az is, hogy
ilyen kis városnak, mint Mezıberény, nincs lehetısége strandfejlesztésre pályázni.
Véleménye szerint is több településnek össze fogva kell valamilyen turisztikai nagy projektet
indítani, Békés és Köröstarcsa polgármestereivel beszélt ez ügyben. A Dél-alföldi Régió
Társelnöke javasolta, hogy egy elızetes tanulmány legyen elkészítve arról, hogy a települések
közösen, civilszervezeteket is bevonva, a fejlesztési koncepcióba mit tudnának produkálni.
Amennyiben a koncepció vonatkozásában pozitív döntés születik, utána már az egész projekt
kidolgozását finanszírozzák, tehát nem az önkormányzatoknak kell a kiviteli terveket és
egyebeket megrendelni. A lehetséges Körösök-völgye összefogással felvetıdött Békés
részérıl Dánfokon egy üdülıcentrum kialakítása, mint turisztika, Mezıberényben a strand,
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Boldisháti holtág fejlesztése, Köröstarcsa a maga kikötıjével, holtágával venne részt a
projektben, illetve náluk van egy olyan érdekesség, hogy a vadásztársaságuk a lıterének
kihasználásával vadászturizmust szeretne fejleszteni. Civilszervezetek vonatkozásában
felvetıdött a vadásztársaságokon túl a horgász egyesületek, Lovas Barát Egyesület bevonása
is, amivel egy komplex turisztikai programot lehetne megalkotni. Természetesen ezt
szakmailag megfelelı színvonalon kell elkészíteni és alátámasztani.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint is apró lépésekkel kell haladni a
beruházással a koncepció mentén. Megköszönte az alpolgármester munkáját, a koncepciót
elfogadásra ajánlotta. A képviselıknek megköszönte az aktív szereplést, a segítı
hozzászólásokat.

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

184/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Kálmán Fürdı fejlesztésének
lehetıségeirıl szóló tájékoztatatót elfogadja.

Valentinyi Károly alpolgármester javasolta a környezı településekkel tárgyalni valamilyen
turisztikai nagyprojekt elızetes tanulmányának elkészítésérıl. İk sem zárkóztak el az
elızetes megkeresés kapcsán a programtól. A júniusi testületi ülésre történjen beszámolás a
tárgyalásokról.

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

185/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhatalmazza Valentinyi Károly
alpolgármestert, hogy a strandfejlesztés pályáztatása érdekében próbáljon a környezı
településekkel egyeztetni valamilyen turisztikai nagyprojekt elızetes tanulmányának
elkészítésérıl, egy közös fejlesztési koncepció létrehozásával fogjanak össze források
megszerzésére.
Felelıs: Valentinyi Károly alpolgármester
Határidı: beszámolásra 2008. júniusi testületi ülés

/Valentinyi Károly alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 17 fı./

VI./ napirend
Tárgy: Bejelentések
VI/1. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
16/2007. ( VI.19.)MÖK sz. rendelet módosításáról.
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Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a rendelet féléves felülvizsgálata történt meg, a
szükséges átvezetések végre lettek hajtva. A rendelet-tervezetet az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, elfogadásra ajánlja.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
13/2008.(IV.29.) 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 a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./

VI/2. Induló elsı osztályok száma a városi általános iskolában

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az általános
iskola igazgatója részérıl adott tájékoztatást. Négy elsı osztály indítását kéri az igazgató,
mert az átlag 25 fıt jelent, a törvény szerint a maximális létszám 26 fı lehet egy osztályban.
Bizottsága támogatta a kérést. Az igazgató tájékoztatást adott arról is, hogy a bélmegyeri
tagintézményben 11 gyermek kezdheti meg az elsı osztályos tanulmányait. Határozati
javaslatuk elfogadását kérte.

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

186/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2008/2009-es tanévben a város
általános iskolájában 4 elsı osztály indítását rendeli el és tudomásul veszi az alábbiakat:
- a bélmegyeri tagiskolában 1 elsı osztály indul,
- az ún. számított osztálylétszámok egyik elsı osztályban sem haladják meg a maximális
létszámot (26 fı).
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István igazgató
Határidı: értelem szerint

VI/3. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként
elmondta, a vizsgabizottság munkájában a mindenkori Oktatási és Kulturális Bizottság
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elnöke, illetve még egy delegált képviselı vett részt az elmúlt években. Határozati
javaslatukban megjelölt képviselık személyét kérte elfogadni

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

187/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium idei
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – a 3 vizsgabizottságba tanácskozási joggal
delegálja Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné önkormányzati képviselıket.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné képviselık
Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója
Határidı: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2008. július 1).

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

VI/4. Az OPSKK Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy a kulturális
központnak az SZMSZ-ét március 31-ig be kellett nyújtani elfogadásra a képviselıtestületnek.
Ez kicsit késve történt meg, a polgármester úr levelét követıen, Csabay Károly az akkori
igazgató április 3-án nyújtotta be az SZMSZ-t, amelyet az Oktatási és Kulturális Bizottság
megtárgyalt, és nagyon sok hiányosságot észlelt az okiratban. Bizottsága javaslata, hogy a
testület ne hagyja jóvá a szabályzatot, kérje annak átdolgozott, kiegészített formában való
benyújtását május 15-ig. Elkészítésével Fábián Zsolt megbízott igazgató legyen megbízva.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

188/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPSKK 854/2008. ikt. sz. (2008.
március 31-i keltezéső) igazgatói utasításához tartozó szervezeti és mőködési szabályzatát
nem hagyja jóvá, kéri annak átdolgozott, kiegészített formában való benyújtását 2008. május
15-ig.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Fábián Zsolt mb. igazgató
Határidı: értelem szerint

VI/5. Az általános iskola lemondása pályázati támogatásról
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az
általános iskola pályázott sajátos nevelési igényő tanulók számára meghirdetett
népdaléneklési versenyre. Erre 20 eFt támogatást ítélt meg a bizottság, de arról kaptak
tájékoztatást, hogy a népdaléneklési verseny elmaradt. Bizottsága javasolja, hogy a
támogatásként megítélt és fel nem használt 20 eFt összeggel a 2009. évi városi rendezvények
önkormányzati támogatásának pályázati alapja legyen megemelve.

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

189/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy elmaradt a
sajátos nevelési igényő tanulóknak meghirdetett VI. Népdaléneklési versenye és a
támogatásként megítélt és fel nem használt 20.000,-Ft összeggel a 2009. évi városi
rendezvények önkormányzati támogatásának pályázati alapját megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2009. évi költségvetés tervezése

VI/6. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány idei pályázatain való részvétel
- óvoda, általános iskola, gimnázium kérelmei

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként
elmondta, hogy az óvoda, általános iskola, gimnázium a közoktatási intézmények részére
meghirdetett pályázaton mind a három kategóriában részt kíván venni.

Cservenák Pál Miklós polgármester támogatta a határozatok megszavazását, az intézmények
saját költségvetésükbıl fedezik a szükséges önerıt.

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

190/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja az Összevont Óvoda azon
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztı programok) – pályázatot kíván
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 300.000,-Ft, saját erı (60.000,Ft) az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Gubis Andrásné igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. május 19.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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191/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja az Összevont Óvoda azon
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/B
kategóriában (Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybe vétele) – pályázatot kíván
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 125.000,-Ft, saját erı (125.000,Ft) az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Gubis Andrásné igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. május 19.

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

192/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja az Összevont Óvoda azon
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/C
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) – pályázatot
kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért,
annak megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 200.000,-Ft, saját erı
(40.000,-Ft) az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Gubis Andrásné igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. augusztus 29.

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

193/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Mezıberény – Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét
fejlesztı programok) – pályázatot kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat
tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt
támogatás 400.000,-Ft, saját erı (100.000,-Ft az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. május 19.

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

194/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Mezıberény – Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és
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Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/B kategóriában (Pedagógiai-szakmai szolgáltatások
igénybe vétele) –pályázatot kíván benyújtani a 8 pedagógus továbbképzésére. A fenntartó a
benyújtott pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A
pályázatban igényelt támogatás 500.000,-Ft, saját erı (500.000,-Ft) az intézmény
költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. május 19.

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

195/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Mezıberény – Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/C kategóriában (Közoktatási intézmények
könyvtárainak állománygyarapítása) –pályázatot kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott
pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázatban
igényelt támogatás 800.000,-Ft, saját erı (200.000,-Ft) az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. augusztus 29.

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

196/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Petıfi Sándor Gimnázium
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztı programok) – pályázatot kíván
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 750.000,-Ft, saját erı (150.000,Ft) az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. május 19.

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

197/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Petıfi Sándor Gimnázium
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/B
kategóriában (Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybe vétele) – pályázatot kíván
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, annak
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megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 250.000,-Ft, saját erı (250.000,Ft) az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. május 19.

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

198/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Petıfi Sándor Gimnázium
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/C
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) – pályázatot
kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitőzéseivel egyetért,
annak megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 500.000,-Ft, saját erı
(100.000,-Ft) az intézmény költségvetésébıl.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. augusztus 29.

VI/7. Felhívás a Virágos Magyarországért környezetszépítı versenyre

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy már a
15. évébe lépett a Virágos Magyarországért környezetszépítı verseny. A tavalyi évben nem
vett már részt ezen a versenyen a város, a feltételek olyanok, hogy nem sok értelme van
indulni.

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

199/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2008. évben nem vesz részt a Virágos
Magyarországért Környezetszépítı Versenyen.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

VI/8. A Mezıberényi Tenisz Club támogatási kérelme

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a támogatási
kérelmet, bizottságának határozati javaslatát, melynek kérte megszavazását.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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200/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Mezıberényi Tenisz Clubot felkéri,
hogy kérelmét részletes költségkalkulációval (árajánlat a salak egységárára, szállítási díjra
vonatkozóan) kiegészítve a soron következı Képviselı-testületi ülésre (2008. május 26.) újból
nyújtsa be.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

VI/9. Vízterhelési díj 2008. évi mértéke

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a Békés megyei Vízmővek Zrt. a felhatalmazó
jogszabályok alapján megtette a vízterhelési díj 2008. évi mértékére a javaslatát, amit az
önkormányzatnak egyetértési jogát gyakorolva el kellene fogadni. Megnyugtató a lakosság
számára az, hogy a 2008-ra megállapított díj mértéke kevesebb, mint a tavalyi, illetve 2006
évi díj. Ismertette a határozati javaslatot.

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

201/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés
Megyei Vízmővek Zrt. által a vízterhelési díj 2008. évi mértékére tett javaslattal az alábbiak
szerint:
4,60 Ft/m3+ÁFA
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı:
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı: 4,60Ft/m3+ÁFA
Hatósági csatornadíjat fizetı igénybe vevı által fizetendı:
6,90 Ft/m3+ÁFA
Szippantott ( kihordásos ) szennyvíz után fizetendı:
10,40 Ft/m3+ÁFA
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a fenti díjak 2008. május 1-tıl kerülnek
bevezetésre.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

VI/10. Bevételkiesés miatt pótelıirányzat biztosítás

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az
elıirányzat átcsoportosítást, a határozat meghozatalára az étkeztetésre vonatkozó ÁFA
törvény változása miatt van szükség.

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

202/2008./IV.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati

Képviselı-testülete,

az

alábbi

elıirányzat
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átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
csökkenti „-” 1.002 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát csökkenti „-” 1.002 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

VI/11. Kárpátia Egyesület bejelentése

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy az egyesület megkeresésére döntést nem
kér a testülettıl, mivel a bejelentést a két ülés közötti beszámoló tárgyalásánál megvitatta a
testület.
Felhívta a figyelmet, hogy május 1-jén majális lesz a ligetben, a programokról mindenki
tájékozódhat.
Ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: május 26.
Napirendje: 1./Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó
gyermekvédelmi munkáról;
2./ A gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelése, ártalmatlanítása;
3./ Az állattartási rendelet hatályosulásának tapasztalatai.

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

K.m.f.

Cservenák Pál Miklós
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyzı

Debreczeni Gábor
képviselı
jkv.hitelesítı

Onody Gyuláné
képviselı
jkv.hitelesítı

