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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. augusztus 25-én
megtartott testületi ülésérıl.

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

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

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, meghívottak, a hivatal osztályvezetıi,
intézményvezetık, érdeklıdık.

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit.
Köszöntötte Erdıs Norbert országgyőlési képviselıt. Megállapította, hogy az ülés
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselı közül 17 fı jelen van.
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

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

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a tárgyalandó napirendet a kiküldött sorrend
változásaival.

Dr. Baji Mihály jegyzı kérte, hogy a Kádas László támogatási kérelme bejelentés, az SZMSZ
alapján, zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, ugyanis a testületi ülést megelızıen nem sikerült
a kérelmezıt írásban nyilatkoztatni, hogy hozzájárult-e a nyilvános tárgyaláshoz.

Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett a felvetéssel, a testület hozzájárulását kérte.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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354/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Kádas László mezıberényi lakos
támogatási kérelmét zárt ülésen tárgyalja, mivel a kérelmezıtıl nincs nyilatkozat, hogy nyílt
ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulna.

Cservenák Pál Miklós polgármester az ülés napirendjének elfogadását szavaztatta meg.

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

355/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
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
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 49/2008./I.28./sz., 141/2008./III.31./sz,.
142/2008./III.31./sz, 143/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz., 174/2008./IV.28./sz.,
182/2008./IV.28./sz.,
202/2008./IV.28./sz.,
204/2008./IV.28./sz.,
205/2008./IV.28./sz.,
210/2008./IV.28./sz.,
234/2008./V.26./sz.,
254/2008./V.26./sz.,
255/2008./V.26./sz.,
256/2008./V.26./sz.,
257/2008./V.26./sz.,
271/2008./VI.16./sz.,
272/2008./VI.16./sz.,
273/2008./VI.16./sz.,
277/2008./VI.16./sz.,
278/2008./VI.16./sz.,
281/2008./VI.30./sz.,
282/2008./VI.30./sz.,
285/2008./VI.30./sz.,
288/2008./VI.30./sz.,
289/2008./VI.30./sz.,
302/2008./VI.30./sz.,
305/2008./VI.30./sz.,
306/2008./VI.30./sz.,
314/2008./VI.30./sz.,
315/2008./VI.30./sz.,
316/2008./VI.30./sz.,
317/2008./VI.30./sz.,
318//2008./VI.30./sz.,
319/2008./VI.30./sz.,
320/2008./VI.30./sz.,
321/2008./VI.30./sz.,
322/2008./VI.30./sz.,
323/2008./VI.30./sz.,
324/2008./VI.30./sz.,
325/2008./VI.30./sz.,
326/2008./VI.30./sz.,
327/2008./VI.30./sz.,
329/2008./VI.30./sz.,
330/2008./VI.30./sz.,
332/2008./VI.30./sz.,
333/2008./VI.30./sz.,
334/2008./VI.30./sz.,
335/2008./VI.30./sz.,
336/2008./VI.30./sz.,
341/2008./VI.30./sz.,
343/2007./VI.30./sz.,
191/2008./IV.28./sz.,
192/2008./IV.28./sz.,
152/2008./III.31./sz.,
193/2008./IV.28./sz.,
194/2008./IV.28./sz.,
195/2008./IV.28./sz.,
196/2008./IV.28./sz.,
197/2008./IV.28./sz.,
198/2008./IV.28./sz., 75/2008./I.28./sz., 206/2008./IV.28./sz., 223/2008./V.6./sz.,
290/2008./VI.30./sz. határozatok végrehajtásáról.
II/2. Aljegyzı pályázatok értékelése (351/2008./VI.30./sz)
II/3. Az OPS Kulturális Központ igazgatói állásának pályázati kiírása (300/2008./VI.30./sz.)
II/4. Körösi Mihály tanulmánya /Mb-i honvédek…./ (133/2008./III.31./sz.)
II/5. Történelmi zászlók (307/2008./VI.30./sz.)
II/6. Az OPS Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzata (233/2008./V.26./sz.)
II/7. Kölcsönszerzıdés módosítása /GVOP pályázati támogatás/ (162/2008./IV.9./sz.)
II/8. Képviselıi interpelláció -kóbor ebek- kivizsgálása (338/2008./VI.30./sz.)
II/9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
III./ Beszámoló Mezıberény Város 2008. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl
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III/ 1.- 8-ig elıirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (8 db határozat)
III/9. A 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008./II.26./sz. MÖK rendelet módosítása
III/10. Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl
IV./ A hulladékgazdálkodás feladatai és a települési szilárd hulladék szállításának jövıbeni
helyzete
V./ Bejelentések
V/1. Az Összevont Óvodák módosított és kiegészített nevelési programja
V/2. A PS Gimnázium és az ált. iskola pedagógiai programjának módosítása
V/3. A Kistérségi Általános Iskola SZMSZ-ének módosítása
V/4. Az SSE Kick-box klubjának (szakosztályának) támogatási kérelme
V/5. A Mb-i Sakk Egyesület lemondása pályázati támogatásról
V/6. Sziget Produkciós Stúdió ajánlata –„Virágzó Magyarország”
V/7. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet kórházi felügyelı tanácsba delegálás
V/8. A Sportcsarnok SE lemondása pályázati támogatásról
V/9. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, deregulációja II.
V/10. Állattartási rendelet módosításra irányuló megkeresés
V/11. TÁMOP-5.2.5./08/1./A -„Gyermekek és fiatalok integrációs programjai”- pályázat
V/12. Intézményi átcsoportosítások
V/13. DAREH rendszerbe való belépésrıl állásfoglalás
V/14. Támogató Szolgálat ellátási területének bıvítéséhez hozzájárulás kérése
V/15. Átcsoportosítás -(Bélmegyeri Tagóvoda 2008. augusztus 1-i belépésével kapcsolatos)
V/16. Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló módosított
3/2008.II.26.MÖK sz. rendelet módosítása.
VI. Zárt ülés
VI/1. Dr. Kovács P. Zoltán Lidl áruházzal kapcsolatos ügye
VI/2. Varga Imre fellebbezési ügye
VI/3. Jelzálogi rangsor megállapítása
VI/4. Önkormányzati tulajdonban lévı (Liget u.) közterület értékesítése
VI/5.Vételi ajánlat ingatlan vásárlásra (Gutenberg u. 1/1.)
VI/6. Mezıberényi Szlovák Szervezet beadványa – helység megnevezés szlovák nyelven
VI/7. Az OPSKK Könyvtárának leltározási jegyzıkönyve
VI/8.. Kádas László támogatási kérelme
VI/9. Dr. Onody Gyula kérelme –boldisháti telek megfizetésének határidı hosszabbítása
VI/10. Raktárépítı cég telephely keresése (szóbeli)
VI/11. Pellett gyártó cégrıl ismertetı (szóbeli)
VI/12. Biogáz termelıüzem terület keresése
VI/13.Kölcsey utcai garázsszövetkezet ügye (szóbeli) -251/2008./V.26./sz. hat.
VI/14. Kötvénnyel kapcsolatos szerzıdések ügye (349/2008./VI.30./sz. hat.) -szóbeli
VI/15. Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

I./ napirend
Tárgy: I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl

Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2008. június 30-i zárt, és az augusztus 11-i rendkívüli
testületi üléseken meghozott határozatokat.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

356/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. június 30-i zárt, és az
augusztus 11-i rendkívüli testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette,
elfogadta.

Tárgy: I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl

Cservenák Pál Miklós polgármester röviden ismertette az írásos beszámolót a jelenlévık
tájékoztatása érdekében. Két képviselı tett észrevételt írásban az anyaggal kapcsolatban.
Harmati László alpolgármester a belvízelvezetésrıl kért tájékoztatást:
A „Belvízelvezetés az élhetıbb településekért” címő kiemelt projektben részt vevı
települések polgármesterei levelet fogalmaztak meg Dr. Gyenesei István úrnak,
önkormányzati miniszternek. Az EU önerıs alapból való támogatásnál a korábbiakban
prioritásként meghatározott csapadékvíz-elvezetés kikerült, így ilyen módon további
támogatás nem biztosítható. Mezıberény vonatkozásában azt jelenti, hogy a településre esı
294.891.000 Ft-os beruházásból 250.657.000 Ft lenne a támogatás, az önerı mértéke így
44.234.000 Ft lenne. A kérelem alapján ennek 60%-át kellene póttámogatásként megadni,
amely 26.540.000 Ft-ot tesz ki, így a beruházáshoz szükséges önerı 17.694.000 Ft-ra
csökkenne. Véleménye szerint mindkét esetben élni kell a lehetıséggel, meg kell valósítani
a csapadékvíz-elvezetésnek a problémáját. Ez a beruházás a település egyharmad részén
oldja meg a csapadékvíz gondját.
- Barna Márton képviselı felvetései:
Kérte ismertetni, hogy járdaépítési munkálatok az Orlai, Széchenyi, Hunyadi utcákban is
megtörténtek.
Nagy József sülysápi vállalkozó a Szarvasi út 12. sz., valamint a Magyar raktár ingatlanokat
tekintette meg üzem létrehozásához.
Örömmel vette a képviselı, hogy nyert a strandpályázat és az ellenırzési munkákra
szerzıdés lett kötve. Véleménye szerint, jó lenne, ha most idejében történne meg a
tervdokumentáció és a helyi sajátosság egyeztetése az ott dolgozó vízgazdálkodási
munkásokkal is.
- Tájékoztatásként közölte továbbá, hogy Erdıs Norbert országgyőlési képviselı jelezte,
interpellációt kíván benyújtani az illetékese felé, hogy „hogyan áll a Mezıberény-Szarvas
közötti út ügye?”.
- A két ülés közötti beszámolóban le lett írva a Közútkezelı Kht. intézkedése, hogy a
településen a 47-es úton, a Szarvas irányába tett jelzést, útbaigazító táblát intelligens
módon le fogják takarni.
- Szugyiczki Mihály kérésének jogosságát elfogadva, a Békés-Mezıberény közötti kerékpárút
építésével egyidejőleg meg kell oldani több szakaszokon, hogy a víz át tudjon folyni az út
alatt a Békési úti árokba, onnan a Békés-Mezıberény közötti csatornába. A Hódút Kft.
kivitelezıvel tárgyalva, elképzelhetı, hogy két-három helyen olyan beépített átereszek
kerülnek elhelyezésre, amelyek lehetıséget biztosítanak a víz lefolyásához.
- A Fı u. 13. szám alatti társasház közös képviselıje olyan kéréssel élt, hogy a társasház elıtt
kb. 30m hosszú szakaszon viacoloros burkolat legyen lerakva, melynek költségeihez 100
eFt-al hozzájárulnának.
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- Az elmúlt testületi ülésen tárgyalva lett, hogy a Kölcsey Garázsszövetkezet 250 eFt-ot
felajánlott a garázsok elıtti út aszfaltozásához. A munkálatok 1.600 eFt-ba kerülnének, és a
szövetkezet most is csak a 250 eFt felajánlását tudta megerısíteni.
- Kiemelte, hogy egyeztetı tárgyalás folyt a Polgármesteri Hivatal helyiségében a Duplex Kft.
vezetıje Lukovics Béla, Valentinyi Károly alpolgármester, Borgula Péter a Polgármesteri
Hivatal dolgozója, T.Wagner Márton képviselı, valamint a polgármester között a Halastó és
környékének kialakításáról. A Leader pályázat keretében lenne biztosítva egy csónakázótó
kiépítése.

Harmati László alpolgármester elmondta, hogy a „Belvízelvezetés az élhetıbb településekért”
címő kiemelt projektben részt vevı 16 település mindegyike, közöttük Mezıberény is, vállalja
a 15%-os önerı intenzitással is a projektet. Még is a mostani, bulvárjellegő havi lapban az
jelent meg, hogy Békéscsaba nyert, a mezıberényi testület pedig csak lógatja a lábát és nem
tesz semmit, ha jön a nagy víz. Tudni kell, hogy Békéscsaba tényleg nyert 15 milliárd forintot
csatornázásra, de ez szennyvízcsatorna és tisztítótelep építésre vonatkozik, ami
Mezıberényben már régen kész van. Ne legyenek a lakosok, olvasók félrevezetve.

Cservenák Pál Miklós polgármester felolvasta a Közútkezelı Kht.-tól érkezett levelet, mely a
47-es út forgalomáthelyezésének (Rákóczi utca felé), nyomvonalcserének lehetıségét taglalja.
A társaság a leírt aggályosnak vélt problémák, helyek és helyzetek miatt nem támogatta a
cserét, de amennyiben az önkormányzat a javasolt elemzı vizsgálatot elvégezteti,
eredményének ismeretében, valamint, ha az érintett lakosság hozzáállása nem elutasító, a
felvett indítványra természetesen vissza fognak térni. A képviselık a Kht. intézkedését a lejárt
határidejő határozatok tárgyalásánál, ahol mellékletként megtalálható a levél, mint a
290/2008./VI.30./sz. határozat végrehajtását elfogadhatják, vagy ellene szólhatnak. Személy
szerint nem látja értelmét tanulmány megrendelésének.

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

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

357/2008./VIII.25./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 49/2008./I.28./sz., 141/2008./III.31./sz,.
142/2008./III.31./sz, 143/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz., 174/2008./IV.28./sz.,
182/2008./IV.28./sz., 202/2008./IV.28./sz., 204/2008./IV.28./sz., 205/2008./IV.28./sz.,
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210/2008./IV.28./sz., 234/2008./V.26./sz., 254/2008./V.26./sz., 255/2008./V.26./sz.,
256/2008./V.26./sz.,
257/2008./V.26./sz., 271/2008./VI.16./sz., 272/2008./VI.16./sz.,
273/2008./VI.16./sz., 277/2008./VI.16./sz., 278/2008./VI.16./sz., 281/2008./VI.30./sz.,
282/2008./VI.30./sz., 285/2008./VI.30./sz., 288/2008./VI.30./sz., 289/2008./VI.30./sz.,
302/2008./VI.30./sz., 305/2008./VI.30./sz., 306/2008./VI.30./sz., 314/2008./VI.30./sz.,
315/2008./VI.30./sz., 316/2008./VI.30./sz., 317/2008./VI.30./sz., 318//2008./VI.30./sz.,
319/2008./VI.30./sz., 320/2008./VI.30./sz., 321/2008./VI.30./sz., 322/2008./VI.30./sz.,
323/2008./VI.30./sz., 324/2008./VI.30./sz., 325/2008./VI.30./sz., 326/2008./VI.30./sz.,
327/2008./VI.30./sz., 329/2008./VI.30./sz., 330/2008./VI.30./sz., 332/2008./VI.30./sz.,
333/2008./VI.30./sz., 334/2008./VI.30./sz., 335/2008./VI.30./sz., 336/2008./VI.30./sz.,
341/2008./VI.30./sz., 343/2007./VI.30./sz., 191/2008./IV.28./sz., 192/2008./IV.28./sz.,
152/2008./III.31./sz., 193/2008./IV.28./sz., 194/2008./IV.28./sz., 195/2008./IV.28./sz.,
196/2008./IV.28./sz., 197/2008./IV.28./sz., 198/2008./IV.28./sz.,
75/2008./I.28./sz.,
206/2008./IV.28./sz, 223/2008./V.6./sz., 290/2008./VI.30./sz. határozatok végrehajtásáról.

Észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el.

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

358/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény
Város
Önkormányzati
Képviselıtestülete
a
49/2008./I.28./sz.,
141/2008./III.31./sz,. 142/2008./III.31./sz, 143/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz.,
174/2008./IV.28./sz., 182/2008./IV.28./sz., 202/2008./IV.28./sz., 204/2008./IV.28./sz.,
205/2008./IV.28./sz.,
210/2008./IV.28./sz.,
234/2008./V.26./sz., 254/2008./V.26./sz.,
255/2008./V.26./sz.,
256/2008./V.26./sz.,
257/2008./V.26./sz., 271/2008./VI.16./sz.,
272/2008./VI.16./sz., 273/2008./VI.16./sz., 277/2008./VI.16./sz., 278/2008./VI.16./sz.,
281/2008./VI.30./sz., 282/2008./VI.30./sz., 285/2008./VI.30./sz., 288/2008./VI.30./sz.,
289/2008./VI.30./sz., 302/2008./VI.30./sz.,
305/2008./VI.30./sz., 306/2008./VI.30./sz.,
314/2008./VI.30./sz., 315/2008./VI.30./sz., 316/2008./VI.30./sz., 317/2008./VI.30./sz.,
318//2008./VI.30./sz., 319/2008./VI.30./sz., 320/2008./VI.30./sz., 321/2008./VI.30./sz.,
322/2008./VI.30./sz., 323/2008./VI.30./sz.,
324/2008./VI.30./sz., 325/2008./VI.30./sz.,
326/2008./VI.30./sz., 327/2008./VI.30./sz., 329/2008./VI.30./sz., 330/2008./VI.30./sz.,
332/2008./VI.30./sz., 333/2008./VI.30./sz., 334/2008./VI.30./sz., 335/2008./VI.30./sz.,
336/2008./VI.30./sz.,
341/2008./VI.30./sz., 343/2007./VI.30./sz., 191/2008./IV.28./sz.,
192/2008./IV.28./sz., 152/2008./III.31./sz., 193/2008./IV.28./sz., 194/2008./IV.28./sz.,
195/2008./IV.28./sz., 196/2008./IV.28./sz., 197/2008./IV.28./sz., 198/2008./IV.28./sz.,
75/2008./I.28./sz.,
206/2008./IV.28./sz., 223/2008./V.6./sz., 290/2008./VI.30./sz. lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

II/2. Aljegyzı pályázatok értékelése (351/2008./VI.30./sz)

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a pályázati kiírásra három pályázat érkezett. Dr.
Udvarhelyi István Gergely (Fejér megyébıl) pályázata a beadási határidı letelte után érkezett
be, így érvénytelennek kellett tekinteni. Dr. Kiss Mihály vésztıi lakos és Seeberger Kitti
sarkadi lakos pályázatát az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság érvényesnek
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nyilvánította. Ismertette, hogy jogszabály alapján az aljegyzı személyére a jegyzı tesz
javaslatot. Személy szerint a két érvényesen pályázó közül egyikre sem tesz javaslatot,
különbözı okok miatt. Amennyiben döntését a testület tudomásul veszi, kéri az ismételt
aljegyzıi pályázat kiírását. Az elızı kiírás szövege két helyen módosulna: a pályázat
benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben való megjelenést követı 30. nap, valamint
figyelembe véve a köztisztviselıi törvény rendelkezését, miszerint közös megegyezés esetén
az áthelyezés két hónap is lehet, az állás beöltésének kezdete megegyezés szerint, de
legkésıbb 2009. január 1.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette,
hogy bizottsága a jegyzı véleményét tudomásul vette és támogatja az elıterjesztését. Kérte a
bizottsága által is támogatott határozati javaslatok megszavazását.

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

359/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az aljegyzıi álláshelyre beérkezett
pályázatok közül Dr. Kiss Mihály és Seeberger Kitti pályázatát érvényesnek, Dr. Udvarhelyi
István Gergely pályázatát, mivel a beadási határidı letelte után nyújtotta be, érvénytelennek
nyilvánította.

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

360/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az aljegyzıi álláshelyre kiírt
pályázatot eredménytelennek minısíti, és az aljegyzıi állás betöltésére az alábbi pályázatot
teszi közzé, és egyben felkéri dr. Baji Mihály jegyzıt a pályázatnak a Belügyi Közlönyben
való megjelentetésére:
„Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
(5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet aljegyzıi 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.
Elınyt jelent:
- jegyzıi, aljegyzıi gyakorlat, vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább 5 éves gyakorlat
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- 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
- az aljegyzıi munkakör betöltésére irányuló szakmai programot
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselık jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Képviselı-testület meghatározása szerint. Az önkormányzat a kinevezett aljegyzı 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.
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 megegyezés szerint, de legkésıbb 2009. január 1.
A pályázók további információt kérhetnek Dr. Baji Mihály jegyzıtıl a 66/515-501
telefonszámon, hivatali idı alatt.”
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: intézkedésre azonnal

II/3. Az OPS Kulturális Központ igazgatói állásának pályázati kiírása (300/2008./VI.30./sz.)

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az Oktatási és Kulturális Bizottság által elıterjesztett kiírás
szövegét. Jogszabály módosítás miatt is pontosítás szükséges a korábbi kiírás szövegében,
valamint az elınyt jelent felsorolás bıvítése: „helyismeret, a helyi kulturális intézmények és
tevékenységük ismerete” szöveggel. A megbízás 2013. október 31-ig szólna.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte,
bizottsága javasolja az új kiírást mielıbb közzé tenni.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke is kérte a bizottságuk
által elıterjesztett formában a pályázat megjelentetését.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
361/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezıberényi Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetıi) állására (sürgısséggel) a következık szerint
írja ki a pályázatot:
1. A pályázatot meghirdetı szerv (Pc):
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.
2. Meghirdetett munkahely:
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Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Mezıberény, Fı út 6.
magasabb vezetı (igazgató)
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központba integrált jogelıd intézmények:
a.) Orlai Petrics Soma Muzeális Győjtemény - Mezıberény, Fı út 1-3.
b.) Petıfi Sándor Mővelıdési Központ - Mezıberény, Fı út 6.
c.) Városi Könyvtár - Mezıberény. Fı út 4-6.
3. Képesítési és egyéb feltételek:
szakirányú felsıfokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 22. § (1) g.)
szerint (szefv)
legalább 5 éves szakmai gyakorlat (szgy)
magyar állampolgárság (má), büntetlen elıélet (be), kiemelkedı szakmai vagy tudományos
tevékenység,
elınyt jelent: több – az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelı – kulturális
jellegő felsıfokú szakképzettség, kulturális területen szerzett szakvizsga, angol vagy német
nyelvvizsga, helyismeret, a helyi kulturális intézmények és tevékenységük ismerete
4. Juttatások (Ft), illetmény (ill.), pótlék (p), egyéb
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje (Pehi): a benyújtási határidıt követı 30 napon belüli
képviselı-testületi ülés
Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): a pályázat elbírálását követı napon.
A megbízás 2013. október 31-ig szól.
A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot (ön) és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai
elképzeléseket (vpr)
- szakképzettséget (om), esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (b).
Illetmény (ill.): a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve megegyezés szerint.
vezetıi pótlék (vp) és egyéb pótlékok: a Kjt., illetve a vonatkozó jogszabályok szerint:
magasabb vezetıi pótlék 225 %.
Bıvebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/515-500.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: A pályázat feladására azonnal

II/4. Körösi Mihály tanulmánya /Mb-i honvédek…./ (133/2008./III.31./sz.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a
Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott 2 pályázat egyike sem kapott támogatást, így
javaslatuk, további pályázati és szponzori lehetıségek keresése után, a december 22-ére
tervezett ülésén tárgyalja ezt a témát a testület

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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362/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Körösi Mihály kutatómunkája - az
1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásai - közzétételének támogatásával kapcsolatban,
további pályázati és szponzori lehetıségek keresése után a december 22-ére tervezett ülésén
tárgyalja ezt a témát.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Onody Gyuláné OKBiz. elnöke
Határidı: 2008. december 22.

II/5. Történelmi zászlók (307/2008./VI.30./sz.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a
témával kapcsolatban Papp Zoltán és Csávás István körbejárták a lehetıségeket. Papp Zoltán
munkája nagyon igényes, és nagyon szép, ennek alapján fog a zászló elkészülni. Az
árajánlatok megszülettek, olyan lehetıség lenne, hogy hímzett technikával 200 eFt-ba kerülne
egy zászló, míg nyomott technikával 103.080 Ft. A bizottsága azt javasolja, hogy a testület
módosítsa korábbi határozatát, ebben az évben a kettı darab zászló helyett csak 1 darabbal
legyen bıvítve a zászlók sora, és ez legyen az igényesebb, 200 eFt-os hímzett zászló. Még
egy olyan javaslata is van a bizottságnak a testület felé, hogy a következı évtıl a zászló
beszerzésének gondja és feladata a kulturális központé legyen.

Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, hogy a kulturális központ költségvetésébe a
pénzügyi fedezet biztosításra kerül?

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének véleménye szerint, az
eddigi kimutatásokból látszódik mennyibe kerülhet egy-egy zászló elkészítése, ennek alapján
következı évtıl be lehet az intézmény költségvetésébe tervezni a költséget.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság javaslatait elfogadásra ajánlotta, utólagos
elszámolás mellett a Kulturális Központ megbízható.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi
határozatot hozta:

363/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 114/2008.(II.25.) sz. MÖK
határozatát módosítja oly módon, hogy ebben az évben csak 1 db 48-as zászlót szerez be
Mezıberény város 2008. évi költségvetése általános tartalékának terhére. A képviselıtestület
egyetért azzal, hogy az 1 db 48-as zászló a kapott árajánlat leírása szerint tőfestéses
technikával, selyemfonállal hímezve, selyemripsz alapra kézimunkával készül, melynek ára
200.000,-Ft.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint
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A képviselıtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi
határozatot hozta:

364/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete 2009-tıl a történelmi zászlók
beszerzésével, utólagos elszámolás mellett, az OPS Kulturális Központot bízza meg.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Onody Gyuláné OKBiz. elnöke
Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója
Határidı: értelem szerint

II/6. Az OPS Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzata (233/2008./V.26./sz.)
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy az eltelt
idıszakban több egyeztetés történt, a tett észrevételek korrigálásra kerültek. Az SZMSZ a
hivatalban és a honlapon is megtekinthetık. A közalkalmazotti tanács támogató véleményével
bizottsága elfogadásra javasolja a szabályzatot.
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

365/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az OPSKK szervezeti és mőködési
szabályzatát jóváhagyja és ezzel egyidejőleg a 3 jogelıd kulturális intézmény SZMSZ-ét és az
azok jóváhagyásáról szóló határozatait hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

/Az OPSKK SZMSZ-e a jegyzıkönyv 1 sz. melléklete./
II/7. Kölcsönszerzıdés módosítása /GVOP pályázati támogatás/ (162/2008./IV.9./sz.)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Békési Kistérségi Társulás a GVOP
pályázati támogatás megelılegezéséhez kötött, 2008.04.10-én kelt. -szélessávú internet
hálózat pályázati támogatását illetıen- kölcsönszerzıdés módosítását kérte oly módon, hogy a
beruházás, és ezzel együtt az elszámolás elhúzódása miatt az eddig igénybe vett összeg
visszafizetési határideje módosuljon 2008. augusztus 31. helyett, 2008. november 15-re.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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366/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 162/2008./IV.9./MÖK számú
határozatát módosítja, kiegészíti:
A Békési Kistérségi Társulás részére, a GVOP pályázati támogatás megelılegezésére, a
2008.04.10-én kelt. kölcsönszerzıdés alapján biztosított összeg esetében a kölcsön
visszafizetés határideje: 2008. augusztus 31. helyett 2008. november 15.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

II/8. Képviselıi interpelláció -kóbor ebek- kivizsgálása (338/2008./VI.30./sz.)

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette írásos elıterjesztését.

Barna Márton képviselı elfogadta a korábbi interpellációjára adott választ, határozati javaslat
megszavazását. Annyit hiányolt a leírtakból, hogy más települések miként oldják meg ezt a
gondot.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, bár sok
reményt nem lát arra, hogy a Tappe Kft. el fogja végezni a testület által javasolt feladatot.

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

367/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a gyepmesteri feladatokat ellátó Tappe Kft.
vezetıjével az altatópuska használata érdekében, és a tárgyalások eredményérıl tájékoztassa a
Képviselı-testületet.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint
II/9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a júniusi és a júliusi döntésekrıl az
összefoglalót. Szociális támogatások címén kifizetett összeg igen magas, elgondolkodtató,
hogy mennyiben „ildomos” ilyen összegeket kifizetni anélkül, hogy ezért semmit ne tegyenek
az igénybevevık, természetesen azokról beszél, akiknek az egészségi állapotuk megengedi.
Elgondolkodtató, hogy csatlakozni kellene-e a monoki vagy az ivádi példához: közmunkához
kötnék saját rendeletük alapján a szociális segélyek folyósítását.

Wagner Márton képviselı vállalta, ha jogi segítséget kap, szívesen tesz javaslatot e témában.
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Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint törvényellenesen a képviselıtestület sem tehet
semmit. Ott vannak az országgyőlési képviselık, törvényt kell hozzanak a problémára.

Cservenák Pál Miklós polgármester kiemelte, törvényes egy rendelkezés addig, amíg azt az
Alkotmánybíróság nem minısíti törvénytelennek.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként
elmondta, a bizottsága által készített kimutatásban a rendszeres szociális segély, az
idıskoruak járadéka és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem szerepel, az még ezen
felüli összeg.

Fekete József képviselı fontosnak tartotta, hogy a köztudatba ne büntetı célzattal jelenjen
meg a javaslat, az emberek érezzék azt, hogy nem a segélyért dolgoznak.

Wagner Márton képviselı emlékeztetett arra, hogy 1996-ban a 180 behívott emberbıl 120-at
be lehetett osztani munkára egészségi állapota alapján.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte még a témához kapcsolódóan, olyat is
lehetne indítványozni, hogy aki tényleg beteg, nem tud dolgozni, más forrásból kapja az
ellátást.

Csávás István képviselı véleménye szerint a törvények teszik lehetıvé, hogy a pénzek
„vakon” legyenek kifizetve, nagyon sok esetben ellenırzési lehetıség sincs.

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta Wagner Márton képviselı korábban tett
vállalását elfogadni a képviselık részérıl. A jegyzı úr által biztosított jogi segítség mellett az
októberi testületi ülés legyen a beszámolás határideje.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Hoffmann Dániel, Debreczeni
Gábor) mellett az alábbi határozatot hozta:

368/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Wagner Márton
képviselıt, hogy vállalása alapján - jogi segítség igénybevétele mellett-, az októberi testületi
ülésre tegyen javaslatot az önkormányzat által szociális rászorultság alapján adható pénzbeni
ellátások megítélése eddigi gyakorlatának módosítására.
Felelıs: Wagner Márton képviselı
Határidı: értelem szerint
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Cservenák Pál Miklós polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló
beszámolókat kérte elfogadta.

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

369/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott
döntésekrıl szóló beszámolókat elfogadta.

III./ napirend
Tárgy: Beszámoló Mezıberény Város 2008. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl

III/ 1.- 8-ig elıirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (8 db határozat)

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos
elıterjesztést, nyolc átcsoportosítás, fedezetbiztosítás szükségességérıl.

Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat.

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

370/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
-Felhalmozási kiadások – A Holcim Hungaria Otthon által meghirdetett Önkormányzati
bérlakás növelésére... pályázathoz kapcsolóan: A Mezıberény, Békési út 17. sz. alatti iroda
kommunikációs rendszerének kialakítása, /informatikai hálózat (internet és telefon) riasztó
kialakításának elıirányzatát
csökkenti: „-”777 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
-Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék áll elıirányzatát
megemeli: „+”777 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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371/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
Normatív hozzájárulások elıirányzatát
csökkenti „-” 520 eFt-tal
Kv. tv.:
- 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján:
15.b(1) sorsz. 1-2. évfolyam
„-” 170.000 Ft ~ „-” 170 eFt (állami).
- 3.sz.mell. 15.b(2) sorsz. 3. évfolyam
„-” 85.000 Ft ~ „-” 85 eFt (állami).
- 3.sz.mell. 15.b(4) sorsz. 5-6. évfolyam
„-” 255.000 Ft ~ „-” 255 eFt (állami).
- 3.sz.mell. 17.2.b sorsz. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
„-” 10.000 Ft ~ „-” 10 eFt (állami).
A Normatív kötött felhasználású támogatások elıirányzatát
csökkenti „-” 16 eFt-tal
- 8.sz.mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív,
kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény
8. számú melléklete szerint)
I. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
I.1. sorsz. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő
érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
2008/2009-es tanév
„-” 16.000 Ft ~ „-” 16 eFt (állami).
és ezzel egyidejőleg
- 2B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatát
csökkenti „-” 536 eFt-tal
Ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
„-” 396 E Ft-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát „-” 130 E Ft-tal
- Ellátottak juttatása elıirányzatát
„-” 10 E Ft-tal
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
Normatív hozzájárulások elıirányzatát
csökkenti „-” 1477 eFt-tal
Kv. tv.:
3.sz.mell. 15.c. sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján
- Lemondás: „-” 3.sz.mell. 15.c(1) sorsz. 9-10. évfolyam (4 hóra)
„-” 1.105.000 Ft ~ „-” 1105 eFt (állami).
- Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás,
nyelvi elıkészítı oktatás – Nappali rendszerő iskolai oktatásban
nemzetiségi nyelven valamint két tanítási nyelven folyó
oktatás – A 2008. évi költségvetési törvény alapján
3.sz.mell. 16.4(3) Középiskola, szakiskola (4 hóra)
„-” 357.000 Ft ~ „-” 357 eFt (állami).
- 3.sz.mell. 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
„-” 15.000 Ft ~ „-” 15 eFt (állami).
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és ezzel egyidejőleg
- 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát
csökkenti „-” 1477 eFt-tal
Ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
„-” 500 E Ft-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát „-” 160 E Ft-tal
- Dologi kiadások elıirányzatát
„-” 802 E Ft-tal
- Ellátottak juttatása elıirányzatát
„-” 15 E Ft-tal
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
csökkenti „-” 3082 eFt-tal
Normatív hozzájárulások elıirányzatát
Kv. tv.:
- 3.sz.mell. 11.c. sorsz. Szociális étkeztetés
11.ca. sorsz. 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban
„-” 82.000 Ft ~ „-” 82 eFt (állami).
- 3.sz.mell. 11.j. sorsz. Idıskorúak nappali intézményi ellátása
„-” 600.000 Ft ~ „-” 600 eFt (állami).
- Lemondás: „-” 3.sz.mell. 12.ac. sorsz. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
„-”2.400.000 Ft ~ „-”2400 eFt (állami).
és ezzel egyidejőleg
- 6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatát
csökkenti „-” 3082 eFt-tal
Ezen belül:
„-” 1818 E Ft-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát „-” 582 E Ft-tal
- Dologi kiadások elıirányzatát
„-” 682 E Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

372/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb bevételek bevételi elıirányzatán belül
- Központosított elıirányzatok: - A DARFT-TEUT Települési Önkormányzatok szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (2007. évi megítélt támogatás,
felhasználás és folyósítás 2007-rıl áthúzódó összeg.) elıirányzatát
megemeli:
1 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3 cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát
megemeli:
1 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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373/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán
belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Egyéb központi támogatások Szociális célú gyermekétkeztetési
támogatás
(Nyári gyermekétkeztetés) elıirányzatát
csökkenti: „-”2688 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- a Központosított elıirányzatok Szociális célú gyermekétkeztetési
támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) elıirányzatát
megemeli:
2688 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

374/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi
elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
megemeli:
4369 eFt-tal
- a Központosított elıirányzatok elıirányzatát
2008.
évi
bérpolitikai
intézkedések
támogatásához
(Illetményemelés
2008. január 1.-tıl (11
hó + 1 hó: 13. havi illetmény) a 296-46/2008. ikt. számú felmérés
alapján.)
és ezzel egyidejőleg
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatát
csökkenti:
„-” 96 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
- 73
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
- 23
e Ft-tal
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát
megemeli:
458 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
347
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
111
e Ft-tal
2/B. cím: Mezıberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatát
megemeli:
349 eFt-tal
ezen belül:
264
e Ft-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
85
e Ft-tal

18
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási elıirányzatát megemeli: 1003 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
760
e Ft-tal
− Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
243
e Ft-tal
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatát megemeli: 510 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
386
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
124
e Ft-tal
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatát megemeli:
1236 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
936
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
300
e Ft-tal
7-4. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási elıirányzatát
megemeli: 909 eFt-tal
ezen belül
689
e Ft-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
220
e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

375/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
- Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások Kiegészítı
gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát
csökkenti: „-„ 75 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- Támogatás értékő bevételek mőködési célra Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
elıirányzatát
megemeli:
75 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

376/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán
belül
Támogatás értékő mőködési bevételek, Szakértıi Bizottság támogatása
elıirányzatát
megemeli:

elıirányzat

140 eFt-tal
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és ezzel egyidejőleg
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási elıirányzatát
(Szakértıi Bizottság támogatása)
megemeli:

140 eFt-tal

ezen belül:
Dologi kiadások elıirányzatát
28 E Ft
− Személyi juttatások elıirányzatát
101 E Ft
− Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát 11 E Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
−

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

377/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi
elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
- a Központosított elıirányzatok Helyi önkormányzati fenntartási
költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére folyósított 13.havi
illetmény (2007. év után járó 13. havi illetmény) biztosítása elıirányzatát
csökkenti: „-” 37726 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- Egyéb központi támogatások, Helyi önkormányzati fenntartási
költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére folyósított 13. havi
illetmény (2007. év után járó 13. havi illetmény) biztosítása elıirányzatát
megemeli:
37726 eFt-tal
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán
belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása, Egyéb központi támogatások
2007. év
után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása, Helyi
Önkormányzati fenntartási költségvetési szervek által foglalkoztatottak
részére folyósított 13. havi illetmény elıirányzatát
megemeli:
3377
és ezzel egyidejőleg
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatát megemeli:
128
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
97
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
31
e Ft-tal
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát
megemeli:
400
ezen belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
303
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
97
e Ft-tal
Bélmegyer
Kistérségi
Általános
Iskola
kiadási
elıirányzatát
2/B. cím: Mezıberénymegemeli:
1061

eFt-tal
eFt-tal

eFt-tal

eFt-tal
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ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
804
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
257
e Ft-tal
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási elıirányzatát megemeli: 613 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
464
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
149
e Ft-tal
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatát megemeli: 245 eFt-tal
ezen belül:
186
e Ft-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
59
e Ft-tal
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatát megemeli: 323 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
245
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
78
e Ft-tal
- 7-4. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási elıirányzatát
megemeli: 607 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
460
e Ft-tal
147
e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

III/9. A 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008./II.26./sz. MÖK rendelet módosítása

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette, hogy az
eredeti elıirányzatként elfogadott eredeti költségvetéshez képest 169.163 Ft-al módosult a
költségvetés. Az új, módosított elıirányzat 2.935.023 Ft. A rendelet-tervezetbıl tételes
kimutatásokat ismertetett a jelenlévık tájékoztatása érdekében.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a kimutatott adatok ismeretében az
önkormányzat év végére a 3 milliárd Ft összeget meg fogja haladni. A rendeletet szavazásra
bocsátotta.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
20/2008/VIII.25./MÖK számú rendelete
„ Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl” szóló
3/2008./II.26./MÖK számú rendelet
módosításáról.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./
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Dr. Baji Mihály jegyzı jogszabályi kötelezettsége alapján kihirdette a rendeletet annak
érdekében, hogy még a mai ülésen hozott pénzügyi döntéseket be lehessen majd építeni a
költségvetési rendeletbe.

(A kihirdetett 20/2008./VIII.25./ MÖK. számú rendelet a napirend utáni szünetben a hirdetı
táblára kifüggesztésre került. /

III/10. Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága
megtárgyalta az I. félévi teljesítést. Idıarányosan jól halad a pénzügyi helyzet, 56,9%-ra
alakult. Elfogadásra ajánlotta a 2008 I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága
döntése alapján megalkotásra javasolta a rendeletet. Kiemelte, hogy Mezıberényben
idıarányosan az adófizetések megvalósultak. Az önkormányzatnak pénzügyi nehézségei
alapvetıen nem adódhatnak, hiszen a tervben szerepelı 35 millió Ft-os hitelhez nem kellett
hozzányúlni. A város költségvetése jó, csak arra kell figyelni, hogy még több pénze legyen az
önkormányzatnak.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, elırelátónak is kell lenni, mert a városnak a
jövı évre hitel visszafizetési kötelezettsége van. Megszőnt a csatornamő-társulat, az
önkormányzat kötelezettséget vállalt a társulat által felvett hiteleknek a visszafizetésére.
Mindenféleképpen megfelelı takarékos gazdálkodást kell folytatni, nehogy likviditási gondok
legyenek, amik eddig nem voltak, de a tartalékok elfogytak.

Harmati László alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy néhány intézmény kiadásánál már
az elsı félévben nıtt a gázenergia szolgáltatás, és még most várható egy 15%-os emelés.
Remélhetıleg a Kormány fog ez ügyben lépni.

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

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

378/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 2008. évi költségvetés
bevételeit
2.935.023 eFt elıirányzattal
1.669.377 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: 90.203 eFt )
kiadásait
2.935.023 eFt elıirányzattal,
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1.042.326 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: 326.619 eFt)
az egyenleget 627.051 eFt-tal jóváhagyja,
és a 2008 évi költségvetés alapján a 2008 I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

IV./ napirend
Tárgy: A hulladékgazdálkodás feladatai és a települési szilárd hulladék szállításának jövıbeni
helyzete
(Gyurkó Csaba a Tappe Kft. ügyvezetı igazgatója nem tudott részt venni az ülésen.)

Harmati László alpolgármester a leírtakat ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében.
Megállapítható, hogy nincsenek érdekeltté téve a lakosok, hogy a szelektívhulladék győjtést
végezzék. Azt is el kellene érni, hogy aki több szemetet „termel”, az többet fizessen a
szemétszállításért. A lakosok nem a közvetlen általuk termelt hulladék után fizetnek, emiatt
nem érdekeltek a szelektív győjtésben sem. A kevesebb hulladékot képzı lakosok is annyit
fizetnek, mint a több hulladékot „termelık”. A „kisfogyasztók” kisebb kukát kaphatnának,
vagy ritkábban ürítenék kukáit, így ebben az esetben kevesebbet is kellene fizetniük. A
városban a gyepmesteri feladatokkal is a Tappe Kft. van megbízva, köteles átvenni az
elhullott állatok tetemeit. Ide tartozik a kóbor ebek befogása is. Gyurkó Csaba tájékoztatása
szerint 50-55 kóbor ebet fognak be évente hurokkal. Kábító lövedéke és kábító puskája nincs
a kft.-nek, és nem is tervezik ilyen eszközök beszerzését, mert ehhez vadászengedéllyel
rendelkezı egyént kell foglalkoztatni. Az ügyvezetı elmondta, hogy a kábító lövedék sem
100%-ban kábító, és az adott helyzetben kell kalibrálni. Egy kisebb termető kutyára nem lehet
olyan lövedéket alkalmazni, mint egy nagytermetőre, mert bele is döglik a jószág, vagy ha
vénát talál a lövedék, elpusztul a kutya. Nem akarnak pereskedést az állatvédı egyesülettel.
Kategorikusan kijelentette az ügyvezetı, hogy nem fog altatópuskát venni.
Az önkormányzatnak van egy állattartási rendelete, ami kimondja, hogy hogyan lehet
állatokat tartani. Nagyon sok olyan ingatlan van, ahonnan ki-be járkálnak szabadon a kutyák,
amelyekbıl kóbor ebek válnak. Nos ezeket az ebtartókat kellene felszólítani az állattartás
szabályaira és ha szükséges, szankcionálni a szabálytalanságot, hisz 30.000,- Ft szabálysértési
bírsággal sújtható, aki azt nem tartja be.
Összegezve a hulladékgazdálkodást, személy szerint azt javasolta, hogy a jelenlegi módszeren
egyenlıre ne változtasson az önkormányzat, mert jövıre nem lesz áremelés –ezt az ügyvezetı
megígérte-, a testület is garantálta, hogy 2009-ben nem lesz növelve a magánszemélyek
kommunális adója. Azon kell gondolkodni, hogy miként lehetne igazságosabbá tenni a
hulladék kezelését, a szelektívhulladék győjtésére kell törekedni. 2011-ig van érvényes
szerzıdés a Tappe Kft.-vel, addig mindenképpen gondolkodni kell, mit lehet érvényesíteni a
jövıben, gazdasági számítást kell végezni a hulladékszállítás visszavételérıl is, miként
alakulna, ha pl. a közszolgáltató intézmény lenne megbízva a feladattal.

Debreczeni Gábor képviselı a szelektívhulladék győjtés tekintetében megjegyezte, hogy a
lakosság nincs kellıképpen motiválva, az edényzetbıl sokan kiszedik a papírt, üveget további
értékesítésre, a Tappe Kft. pedig az ürítésnél, elszállításnál egyetlen konténerbe önti össze a
szelektívhulladékot. Ezek alapján a lakosságot nagyon nagy hiba felelıssé tenni, hogy miért
nem győjti szelektíven a hulladékot. Azzal egyetért, hogy a jelenlegi rendszert 2011-ig tartani
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kell, de addigra meg kellene vizsgálni, helyi szinten hogyan lehetne tehermentesíteni,
Tappétól feladatokat átvenni, esetleg csatlakozni másik társuláshoz. A mai ülésen a testület a
DAREH rendszerhez való csatlakozást, ha el is utasítja, de a késıbbiekben ezt a lehetıséget
is meg lehetne fontolni.

Csávás István képviselı azzal egyetértett a kimutatás alapján, hogy a zsákos győjtést nem éri
meg végezni. Az is igaz, hogy a kevés számú szelektívhulladék győjtıhelyeket megrongálják,
de talán ha sőrőbben lenne ürítve, kevesebb szemét keletkezne a győjtı környékén. Több
helyen szeretne szelektívgyőjtıt látni, nem csak a város központjában. Régóta szorgalmazza a
hulladékgyőjtı udvarnak a létesítését, ehhez a városnak is partnernek kell lenni. A debreceni
hulladékudvart megtekintette, ott egy nagy csarnok van, az udvaron pedig kb. 6 db 30 m3-es
konténer van beállítva, ebbe szelektíven győjtik a hulladékot.

Wagner Márton képviselı a kóbor ebek befogására tett javaslatot. A Tappe Kft.-ét rá kellene
arra szorítani, hogy azok a települések, ahol a kft. szolgáltatást végez, közösen vásároljanak
egy olyan fegyvert, amely alkalmas a feladatra, és amennyiben lehetséges, ezt a fegyvert a
Tappe Kft-nél állásban lévı személy kezelje azon a településen ahol szolgáltat. Az
önkormányzatok pedig minden igazolt állat befogása után a töltényt fizesse ki, így a költségek
megoszlanának. Azt nem tudja, hogy a fegyvert lehet-e egyik településrıl a másikra vinni, ezt
még meg kellene nézni.

Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a Tappe Kft. más
településekkel nem olyan szerzıdést kötött, mint Mezıberénnyel, úgy tudja, hogy a
szolgáltató a gyepmesteri feladatokat más településeken nem látja el. Gyurkó Csaba
kategorikusan kijelentette, hogy nem kíván altatófegyvereket tartani, de Wagner Márton
képviselı felvetése megfontolandó lehet.

Barna Márton képviselı véleménye szerint Gyurkó Csaba a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
ülésén nem zárkózott el a fegyver tartásától, csak különbözı kifogásokat hozott fel.

Hoffmann Dániel képviselı elfogadhatatlannak tartotta, hogy ha valaki szerzıdésben elvállal
valamit (gyepmesteri feladat), milyen jogon utasítja vissza annak végrehajtását. A szeméttelep
bezárása óta elég hosszú idı eltelt már, és nem történt elırelépés, nem lett kiszámolva mi
mibe kerül. További gond és probléma a lakossági szemét azon részének a begyőjtése, ami
nem a kukákba megy, hanem hétvégén a lakosság kihordta a szeméttelepre, így tartotta rendbe
a környezetét. Ígéret volt rá, hogy nagy konténer lesz elhelyezve a telepre, a konténer meg
van, de miután az ajtó be van zárva lakattal, nem lehet bejutni. Nem az elsı eset, hogy a Kft.
ügyvezetıje ígér, és nem tartja be. Tavaly ilyen volt pl. amikor az önkormányzat olyan
döntést hozott és megállapodott a Tappe-val, hogy ingyen kell átvennie hétvégén a lakosság
által bevitt szemetet, ı 460 Ft-ot számolt, és a testület ezt tudomásul vette. Jó lenne számon
kérni dolgokat, tisztázni, hogy akarja-e tisztességesen végezni a tevékenységet, mert arra
hivatkozni, hogy itt még mindig olcsóbb mint máshol, nem járható hosszú távon. Arról is szó
volt, hogy az önkormányzat ki fog jelölni a hulladék beszedésére egy hulladékudvart, ez sem
történt meg, minél korábban lépni kellene ez ügyben. Felül kellene azt is vizsgálni, hogy hány
lakás van Mezıberényben, mert 4000-re van szerzıdés kötve.

24

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a városban kb. 4300 lakás van. Az
elhangzottakra reagálva elmondta, hogy egy terület kijelöléséhez engedélyek szükségesek.
Azzal egyetértett, hogy a szerzıdés legyen megvizsgálva, amennyiben a kötelezettségeknek
nem tesz eleget a kft., megvannak a jogi szankciók. Nem lehet 2011-ig várni a számításokkal
sem. Azzal egyetérthet mindenki, hogy a költségnek a legnagyobb részét az teszi ki most,
hogy nincs saját telep. Az embereket is meg kellene tanítani a szelektív győjtésre. A gútai
példát nagyon jó ötletnek tartaná. İk egy jelentıs áremelést végeztek a szemétszállítást
illetıen, és ebbıl visszaszámolnak azoknak pénzt, akik zsákokban válogatott szemetet
leadnak. Valahogy érdekeltté kell tenni az embereket, hogy szelektíven győjtsék a szemetet.

Fekete József képviselı szerint olyan célt kell megfogalmazni a jelenlegi rendszerben, ami a
mostani problémát meg bírja oldani, persze szem elıtt kell tartani a fejlıdés lehetıségét. A
szelektív hulladékgyőjtés érdekeltté tétele rendkívül fontos kérdés. A kukák őrmértéke
szerinti fizetés aggályos, fenn áll annak a veszélye, hogy mindenki a kisebb kukát választaná,
nem mérve fel normálisan saját háztartásában termelıdı szemetet. A mostani rendszerben
nem érezhetı szankció, ebben is elıbbre kellene jutni. Fontos az ismeretterjesztés, a lakosság
tudja a szükséges eljárás menetét. A Tappe Kft.-nek, mint jelenlegi szolgáltatónak a
rugalmasabb rendelkezésre állást is el kellene érni. Gyakoribb akciókat is el lehetne képzelni
a veszélyes anyagok elszállítására, talán az illegális szemétlerakatok megszüntetésében is
érdekeltté kellene tenni a Tappe Kft-ét is. A szükséges források megtalálása a polgármester úr
által elmondottakból talán elérhetı lehetne, a szemétszállítás díját olyan szintre kell emelni,
hogy a szabályok betartása a lakosság számára is rendkívül fontos legyen, hiszen aki a
szabályt betartja, akár 20-30%-os visszatérítési lehetıséget kaphatna

Harmati László alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az Orosházán mőködı
DAREH még csak tervekben mőködik, egy hulladékkezelı, égetı lenne. Kb.1 millió Ft lenne
a belépési díj, plusz az éves mőködési költség. Nem olcsó hulladékkezelésrıl van szó, és
Orosházára a szállítási költség is jóval drágább lenne, mint Békéscsabára. Gyurkó Csaba
ügyvezetı elmondta, hogy a szelektívgyőjtık azért a lakótelepek környékén kerültek
kihelyezésre, mert a kertes házaknál a zsákok igénybe vehetık, azt hetente egyszer elszállítja
a szolgáltató. A kábító lövedékes fegyver beszerzésére jó ötlet lenne a településeknek
összefogni. Gyurkó Csaba kinyilatkozta, hogy ık nem szándékoznak kábító fegyvert venni,
de kistérségi szinten talán járható út lehetne. Az természetes, hogy a megállapodást be kell
tartani, de a Tappe Kft. úgy nyilatkozik, hogy azt be is tartja. Amennyiben szólnak nekik be
fogják a kutyákat, az elmúlt két hétben 10 ebet győjtöttek be. Éves szinten kb. 50 kutyát
fognak be. Azt tudni kell, hogy Gútán komoly mőanyag feldolgozó van, egy ilyen létrehozása
több milliárd forintba kerülne. Mezıberényben esetleg azon lehetne gondolkodni, hogy
győjtve legyen hulladékudvarban a mőanyag, ami dél-alföldi régió vagy kistérségi szinten
hasznosításra kerülhetne, de ennek is utána kell járni.

Cservenák Pál Miklós polgármester a tájékoztatót elfogadásra ajánlotta azzal a lehetıséggel,
hogy a polgármester és az alpolgármester legyen megbízva, hogy kistérségi szinten mit
lehetne elérni.
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Halász Ferenc képviselı véleménye szerint az önkormányzatnak nem kellene saját fegyvert
tartania, körül kellene nézni, hátha van ilyen vállalkozó, és darabszámra fizetne a
tevékenységért a város.

Hoffmann Dániel képviselı az elıterjesztés elfogadását azzal a kitétellel kérte megszavazni,
hogy nem ért egyet a testület az ott kimutatott mennyiségi megállapítással. Nem mindegy,
hogy milyen nagyságrend az, amivel számolni lehet, és mi az, amivel talán meg lehet támadni
a kimutatást.

Harmati László alpolgármester közölte, hogy a Tappe Kft. maximális számítást végzett.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy békéscsabai telepen hivatalosan szerepel
mennyi szemetet szállítottak Mezıberénybıl, azt meg lehet nézni.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért arról, hogy Mórocz Györgynek szót ad a
testület.

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

379/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Mórocz György Mezıberény, Deák F.
u. 40/A. szám alatti lakosnak szót adott.

Mórocz György mezıberényi lakos tudatta, hogy van egy érvényben lévı törvény a
hulladékgazdálkodásról. Ez kötelességként írja elı, kinek mi a feladata. Elıírja a gyártónak, a
kereskedınek, a forgalmazónak, a lakosságnak, hogy kell győjteni a hulladékot. Azt is elıírja
a törvény, hogy az önkormányzat köteles rendeletet alkotni a szelektívhulladék győjtésrıl.
Van egy helyi önkormányzati rendelet, amiben feltételes módban ott van a szelektívhulladék
győjtésnek a bevezetése, majd akkor ha a hulladékgyőjtı szigetek kialakításra kerülnek. Ez
már megtörtént, tulajdonképpen minden meg van. A rendelet azt is elıírja, hogy a
lakosságnak pedig kötelessége szelektíven győjteni a hulladékot. Ez kötelesség és nem
lehetıség. A Tappe Kft-tıl megkérdezte, hogy mérik-e a begyőjtött hulladék mennyiségét.
Válaszuk az volt, hogy minden alkalommal, ahogy beviszi a kocsi a szemetet, megmérik.
Errıl papír van, meg lehet nézni. Olyan is van, hogy más településen győjt egy fél kocsival,
aztán Mezıberényben hozzágyőjti a másik felét. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a
hulladékgazdálkodási törvény alapján járja körbe ezt a témát. Megjegyezte, az is elıírás, hogy
a szelektívhulladék győjtés bevezetése elıtt közmeghallgatást kell tartani.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javaslatot kért, milyen döntések
szülessenek.

26
Hoffmann Dániel képviselı javaslatokkal élt. A hulladékgazdálkodás feladatai és a települési
szilárd hulladék szállításának jövıbeni helyzete címő elıterjesztést, „A települési kommunális
hulladék kezelése Mezıberényben” beszámoló a 2. oldal harmadik szakaszának kivételével
legyen elfogadva. Október végéig pedig a hulladékudvar létrehozásának feltételei, helye
legyen megnézve, még akkor is ha sok engedélyt kell hozzá beszerezni. Javasolta felkérni a
Tappe Kft.-ét, hogy hozza be a város igazoló szelvényeit 2008 évben átadásra került
hulladékot súllyal, hogy ezzel garantálni lehessen az esetleges áremelések elkerülését.

Csávás István képviselı kérte, hogy a Hoffmann Dániel képviselı által elmondottak
végrehajtásával, elıterjesztésével a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság legyen megbízva, ez mind
pénzrıl szól.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elhangzottak alapján határozati javaslatokat
ismertetett, melyeket szavazásra bocsátott.

A képviselıtestület 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazat /Csávás István, Halász Ferenc,
Harmati László/ mellett az alábbi határozatot hozta:

380/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodás feladatai és a
települési szilárd hulladék szállításának jövıbeni helyzete címő elıterjesztést, „A települési
kommunális hulladék kezelése Mezıberényben” beszámoló 2. oldal harmadik szakaszának
kivételével elfogadja.

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

381/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a hulladékudvar
helyszínének kijelölésére az októberi testületi ülésre legyen javaslattétel.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

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

382/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete kéri a Tappe Kft. ügyvezetıjét, az
önkormányzat részére az igazoló szelvényeket küldje meg az elszállított hulladékról, hogy
annak alapján meglehessen állapítani a 2008. évben beszállított mennyiséget.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Gyurkó Csaba ügyvezetı
Határidı: intézkedésre azonnal.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

383/2008./VIII.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete megbízza a Gazdasági, Pénzügyi
Bizottságot a 381/2008./VIII.25./sz., 382/2008./VIII.25./sz. határozatokba foglalt
hulladékgazdálkodást, szállítást érintı elıterjesztések elkészítésével.
Felelıs: Balta Ádámné PGBiz. elnök
Határidı: intézkedésre azonnal, ill. októberi testületi ülés.

V./ napirend
Tárgy: Bejelentések

V/1. Az Összevont Óvodák módosított és kiegészített nevelési programja

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy a
képviselıtestület júniusi döntése értelmében a bélmegyeri óvoda intézményi társulás
keretében a helyi Összevont Óvodák részeként mőködik. Az összevonás miatt szükségessé
vált az intézményi nevelési program átdolgozása, ami megtörtént. A nevelési program
megtekinthetı az intézményben, polgármesteri hivatalban, illetve a városi honlapon is. Ezt a
programot óvodai közoktatási szakértı, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, illetve a
Mezıberényi Német Önkormányzat is véleményezte. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
véleményét még csatolni szükséges.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

384/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Összevont Óvodák módosított,
kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt nevelési programját folyó év szeptember 1-jével
történı bevezetéssel jóváhagyja és 2008. augusztus 31-ével hatályon kívül helyezi a
325/2004.(VIII.04.) számú határozatával jóváhagyott korábbi óvodai nevelési programot.
Felelıs: Gubis Andrásné óvodavezetı
Határidı: értelem szerint

V/2. A PS Gimnázium és az ált. iskola pedagógiai programjának módosítása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos
elıterjesztést. A 41/2007.(XII.22.) OKM rendelet 2008. szeptember 1-jei dátummal hatályon
kívül helyezte a közoktatásról szóló törvény végrehajtási rendelet 21.§ (8) bekezdésének
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egyik mondatát a tanulók tanév végi teljesítményének értékelésével kapcsolatban: „Ha az
elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettıt, a tanuló a nevelı-testület engedélyével
tehet javítóvizsgát”. Az új rendelkezés szerint: „(8) Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak
számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.”

A magasabb szintő jogszabályi változás érinti a 2 iskolai (általános iskola, gimnázium)
pedagógiai programot is, így annak módosítása szükséges. A bizottság által megfogalmazott
határozati javaslatot kérte elfogadni.

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

385/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a 2 iskolája pedagógiai
programjának azon módosítását, mely a tanuló javítóvizsgára bocsáthatóságát a nevelıtestület
döntési jogkörére bízta. A 41/2007.(XII.22.) OKM rendeletben írottak szerint: „Ha a tanuló a
tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet”

Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Iskolák igazgatói
Határidı: intézkedésre azonnal

V/3. A Kistérségi Általános Iskola SZMSZ-ének módosítása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy a tárggyal
kapcsolatban kiküldésre került az intézmény igazgatójának március 12-i kérelme, mely
módosítások a nevelési tanácsadó idei mőködésével váltak szükségessé. Ez az anyag nem
került képviselı-testületi tárgyalásra akkor, mert még több olyan függı kérdés is volt, mely
érintette (érinthette) az intézményi SZMSZ-t. Ebben az idıszakban még nem volt döntés a
több szomszédos község közoktatási intézményének mőködésével kapcsolatban sem. Most a
végérvényes anyagot tarthatja a kezében a képviselıtestület. Tehát az alapító okirat szerinti
egységes pedagógiai szakszolgálat kialakítása tette szükségessé az SZMSZ és házirend
módosítását. Ez egy olyan szakmai anyag, amit a testület így elfogadhat.
A másik rész azt taglalja, hogy az év nyarának elején jelent meg az esélyegyenlıség
érvényesülésének közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények
módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény. Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Iskola
létrehozásakor felvetıdött annak igénye, hogy ezen intézménynek a vezetıje az ún. kötelezı
óraszámában ne tanítson, és a most meghozott törvény foglalkozik ezzel a kérdéssel is. Az
általános iskola megfelel a törvényben leírt mindegyik feltételeknek, ez lehetıvé tette azt,
hogy az intézmény vezetıi struktúráját átalakíthassák. Az intézmény élén fıigazgató állna, az
általános igazgató helyettes igazgató lenne, illetve nem tagintézmény vezetık, hanem
igazgatóhelyettesek lennének. A bizottság azért is javasolja elfogadásra a változást, mert ez az
óraszámokban jelent némi változást, valamennyire tehermentesíti a fıigazgatót a kötelezı
órák alól, nem lenne kötelezı órája, viszont az intézmény vezetési struktúráján belül úgy
alakulnának az óraszámok, hogy az össz óraszámban változás nem lenne, éppen ezért anyagi
vonzata sincsen. Tehát pénzügyi többlettámogatás nélkül megoldható a szerkezetátalakítás,
viszont a terhek jobbak eloszthatóak a vezetık között. A testületnek azért kell most ebben a
kérdésben döntenie, mert az átalakítás az óraszámok, tantárgyfelosztást valamilyen módon
befolyásolja a szeptember 1-jei indulást. Határozati javaslatukat el kellene fogadni ahhoz,
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hogy tudjon mőködni az intézmény, és a részletes elıterjesztés majd októberben kerülne a
képviselıtestület elé.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint költségvonzata is van az átalakításnak,
az igazgatónak, ha nem lesz kötelezı négy órája, annak megtartását másnak kell megfizetni.
Nem kötelezı fıigazgatót kinevezni, abban kell dönteni a testületnek, hogy ad-e lehetıséget
az igazgatónak arra, hogy ne kelljen 4 órát tanítania, hanem más területen töltse ki ezt az idıt.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke felhívta a figyelmet,
hogy az írásos elıterjesztésben részletesen le van írva, hogy miként alakulna a vezetési
struktúra. Valóban a fıigazgatónak nem lenne órája, de mivel változna az elnevezés, illetve a
Kjt, szerint vezetıi beosztásban tagintézmény vezetıként dolgozna a bélmegyeri tagiskola és
a zeneiskola vezetıje, nekik az óraszámuk viszont emelkedne.

Cservenák Pál Miklós polgármester támogatta a határozati javaslat megszavazását, hogy az
iskola tudja kezdeni a munkát, de a vezetési szerkezetváltozás részletes kidolgozása az
októberi képviselı-testületi ülésen kerüljön beterjesztésre.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

386/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberény –
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény,
Kollégium és Pedagógia Szakszolgálat Szervezeti és mőködési szabályzatának azon
módosítását, melyet az intézmény kezdeményezett a nevelési tanácsadással kapcsolatos
feladatbıvülés miatt.
A fenntartó elfogadja a vezetési szerkezet változásával kapcsolatos elıterjesztés szeptember
1-jétıl történı alkalmazását azzal, hogy ennek részletes kidolgozása (a szükséges
dokumentumok módosítása) az októberi képviselı-testületi ülésen (véleményeztetve) kerüljön
beterjesztésre.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István igazgató
Határidı: értelem szerint

V/4. Az SSE Kick-box klubjának (szakosztályának) támogatási kérelme

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos
kérelmet. Két fı jogot szerzett arra, hogy részt vegyen szeptember 24-27 között az
olaszországi Nápolyban megrendezésre kerülı junior és kadet bajnokságon. A szakosztály
nem tudja a költségeket teljes egészében felvállalni, ezért kérnének támogatást az
önkormányzattól. Mivel a gyermekek Mezıberényt képviselik a világversenyen, a bizottság
próbált megoldást találni, segítséget nyújtani, így 100.000,-Ft összegő támogatást biztosított a
2008. évi sportalap tartalékának terhére. Kérte bizottsága döntésének tudomásul vételét.
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Cservenák Pál Miklós polgármester elfogadásra ajánlotta a bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntését.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Barna
Márton érintettség miatt nem vett részt a szavazásban)

387/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Képviselı-testülete tudomásul veszi az Oktatási és Kulturális Bizottság
átruházott hatáskörben hozott azon döntését, hogy a Sportcsarnok Sportegyesület Kick-box
szakosztálya részére a szeptember 24-27 között az olaszországi Nápolyban megrendezésre
kerülı Junior és cadet világbajnokságon való részvételéhez 100.000,-Ft összegő támogatást
biztosított a 2008. évi sportalap tartalékának terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, jó lenne tudni azt is, hogy a szakági, országos
vezetés mivel támogatja a gyerekeket.

V/5. A Mb-i Sakk Egyesület lemondása pályázati támogatásról

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta a Mb-i Sakk
Egyesület írásos kérelmét, bizottsága határozati javaslatát.

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

388/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy elmaradt a
júliusra tervezett, IV. Berény kupa nemzetközi sakkverseny, amellyel a Mezıberényi Sakk
Egyesület pályázott az önkormányzatnál. A támogatásként megítélt és fel nem használt
15.000,-Ft összeggel a 2009. évi városi rendezvények támogatásának pályázati alapját
megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2009. évi költségvetés tervezése

V/6. Sziget Produkciós Stúdió ajánlata –„Virágzó Magyarország”

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottságok javaslatát támogatandónak tartotta, és
szavazásra bocsátotta.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

389/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény város Önkormányzati képviselı-testülete ismételten megköszöni a Sziget
Produkciós Stúdió ajánlatát (Mezıberényrıl dokumentumfilm készítés) de nem kíván élni az
ajánlott lehetıséggel.
Felelıs:Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

V/7. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet kórházi felügyelı tanácsba delegálás

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tudatta, hogy
bizottsága, az érintett megkérdezésével, továbbra is Fekete József képviselıt, Mezıberény,
Békési u. 19/A. szám alatti lakost javasolja delegálni.

Más javaslat nem hangzott el.

Fekete József képviselı beszámolt eddigi ténykedésérıl. A felügyelı tanács egy évben kb. 34-szer összehívja a tagokat. Jegyzıkönyvek készülnek az ülésekrıl, a jövıt illetıen minden
írásos dokumentumot a testület rendelkezésére fog bocsátani.

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

390/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet
(Békéscsaba) kórházi felügyelı tanácsába Fekete József Mezıberény, Békési u. 19/A. sz.
alatti lakost delegálja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

V/8. A Sportcsarnok SE lemondása pályázati támogatásról

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a kérelem ismeretében,
bizottsága javaslatának tudomásulvételét kérte.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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391/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Sportcsarnok
Sportegyesület nıi kézilabda csapata az idei Kolárovo (Gúta)- nemzetközi tornán nem tud
részt venni. A támogatásként megítélt és fel nem használt 40.000,-Ft összeggel a 2009. évi
nemzetközi kapcsolatok támogatásának pályázati alapját megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2009. évi költségvetés tervezése

V/9. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, deregulációja II.

Dr. Baji Mihály jegyzı az elıterjesztett két rendelet-tervezet megszavazását kérte, melynek
indokát az elıterjesztés szerint ismertetette. A helyi jelentıségő védett természeti területek és
értékek védettségének fenntartásáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy
a három darab kocsányos tölgy (koruk: kb. 200 év, terület helye: mezıberényi Vasútállomás)
védettség indoka és célja, hogy ırizze és védje Mezıberény dendrológiai és esztétikai
értékeit, sokszínőségét, értékes növényvilágát. Kiemelte, hogy a rendelet megalkotásával
plusz feladatként jelentkezik, hogy a közeljövıben kerüljenek felmérésre a további természeti
védettségre érdemes területek, értékek (fák), és a szükséges hatósági egyeztetések után azok,
valamint a kezelésükre vonatkozó szabályok épüljenek be a helyi rendeletbe.

Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet megalkotását kérte.
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
21/2008. (VIII.26.) számú rendelete
Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl

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

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
22/2008. (VIII.26.) számú rendelete
a helyi jelentıségő védett természeti területek és értékek védettségének fenntartásáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./
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V/10. Állattartási rendelet módosításra irányuló megkeresés

Dr. Baji Mihály jegyzı beszámolt arról, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
kapta feladatul az ügy megvizsgálását. A bizottsági ülésen a méhészek képviseletében két
személy megjelent, és ott az a döntés született, hogy a méhészek egy egyeztetett javaslattal az
októberi ülésre terjesszék elı észrevételeiket, javaslataikat.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta,
hogy 2005. évben, egy hosszú egyeztetési folyamat végén, közmeghallgatás tartásával is,
született meg az állattartási rendelet. A rendelet megalkotásának idıpontjában senki
semmiféle kifogást nem vetett fel. Ez év májusi testületi ülésen történt meg a rendelet
felülvizsgálata, itt sem emelt senki kifogást. Ezt követıen június hónapban Zsibrita Pál
mezıberényi lakos kereste meg a polgármestert levelével a rendelet módosítását kérve. A
levelet felolvasta, melybıl véleménye szerint nem derül ki mire hívnák fel a figyelmet, ezért mivel a polgármester úr az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot jelölte meg az ügy
kivizsgálására- kérték, hogy ülésükön jelenjenek meg a méhészek képviselıi. Hoffmann
András, aki a méhek egészségügyi felülvizsgálatát végzi Mezıberényben, valamint Tóth
Zoltán méhész megjelent a bizottsági ülésen, nem igazán tudták mit szeretne Zsibrita Pál
levelével elérni. A bizottság felkérte a két megjelentet, hogy mérjék fel hány méhész van
Mezıberényben, állítsanak össze egy elképzelést, hogy mi az amit a rendelettel szemben fel
lehet vetni, akár problémaként, akár jobbító szándékként. A bizottság felhívta a figyelmet
arra, hogy nem volna oktalan dolog egy szervezetet, egyesületet létrehozni a méhészeknek,
jobban tudnának képviselni egy állattartási csoportot. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a
rendelet jó, de érdemesnek tarthatják a méhészek által megadott elképzések beépítését amikor
majd a rendelet ismételt felülvizsgálatra kerül. Javaslatuk elfogadását kérte a képviselıktıl.

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

392/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem javasolja az állattartási rendelet
módosítását, felkérve a méhészek képviseletében eljáró személyeket, hogy esetleges konkrét
javaslataikat összegyőjtve, október végéig nyújtsák be módosítási kérelmüket.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
méhészek képviselıi
Határidı: értelem szerint

V/11. TÁMOP-5.2.5./08/1./A -„Gyermekek és fiatalok integrációs programjai”- pályázat

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
kérését, támogatandónak tartotta a nevezett pályázat benyújtását, önerıt nem kell biztosítani a
részvételhez.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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393/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete támogatja, hogy a Városi Humánsegítı
és Szociális Szolgálat pályázatot nyújtson be a „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai
- Gyermekvédelmi komponens” - TÁMOP-5.2.5/08/1/A kódjelő pályázati felhívásra.
A pályázaton való részvételhez nincs szükség önerı biztosítására, a támogatási intenzitás
100%.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Kovács Edina intézményvezetı
Határidı: értelem szerint

V/12. Intézményi átcsoportosítások

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje a gimnázium
átcsoportosítási kérelmét ismertette.

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. Megjegyezte, hogy alultervezés feltételezhetı az
ilyen kérelmeknél, de személy szerint is javasolja az igény teljesítését.

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

394/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az intézményi elıirányzat
átcsoportosításról, az intézményi javaslatnak megfelelıen rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli
- Intézmény szállás, ill. étkezés (nyári szabad kapacitás:
címerezı tábor) bevétele:
2.950 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások elıirányzatát
- Felhalmozási kiadás elıirányzatát
- Felújítási kiadás elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2.950 eFt-tal

1.400 eFt-tal
900 eFt-tal
650 eFt-tal

V/13. DAREH rendszerbe való belépésrıl állásfoglalás

Cservenák Pál Miklós polgármester a már többször elutasított belépés megerısítésével
egyetértett, igen magas lenne a tagsági díj és a mőködési költség.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

395/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem változtatja meg a
260/2007./IV.18./sz ., 134/2006./III.31./sz. és a 438/2005./IX.30/ sz. határozattal hozott
korábbi döntéseit, továbbra sem kíván belépni a Délkelet-alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszerbe.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

V/14. Támogató Szolgálat ellátási területének bıvítéséhez hozzájárulás kérése

Dr. Baji Mihály jegyzı a Szociális és Egészségügyi Bizottság által elıterjesztett határozati
javaslathoz annyi kiegészítést kért, hogy az intézményvezetı a változást az intézmény alapító
okiratában vezesse át, és azt a képviselı-testület következı ülésére, elfogadásra terjessze elı.

Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta az intézményvezetı figyelmét, hogy amennyiben
az érintett önkormányzatok hozzájárulása is szükséges, azt az intézményvezetı szerezze be.

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

396/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja Mezıberény Városi
Humánsegítı és Szociális Szolgálat Támogató Szolgálatuk mőködési területbıvítését, a
mőködési engedélyükben szereplı ellátási terület -Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony
településekkel történı- kibıvítését, valamint pályázat beadását mőködési költségekre. Az
intézményvezetı a változást az intézmény alapító okiratában vezesse át, és azt a képviselıtestület következı ülésére elfogadásra terjessze elı.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Kovács Edina igazgató
Határidı: értesítésre azonnal

V/15. Átcsoportosítás -(Bélmegyeri Tagóvoda 2008. augusztus 1-i belépésével kapcsolatos)
V/16. Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló módosított
3/2008.II.26.MÖK sz. rendelet módosítása.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje kifejtette, hogy a bélmegyeri
tagóvoda augusztus 1-jei belépésével kapcsolatos elıirányzat átcsoportosítás két információ
alapján történt. Az egyik a Bélmegyer Községi Önkormányzat kimutatása, a másik a
kistérségi iskola közlése. Ismertette a határozati javaslatot. Kihangsúlyozta, hogy a 8.101 eFt
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támogatás értékő bevételként jelentkezne az önkormányzatnál, a Bélmegyer Községi
Önkormányzat biztosítaná ezt az összeget. A késıbbiekben, hogyha Mezıberényt megilletı
normatív állami hozzájárulás érkezik, illetve a bélmegyeri kistérségi társulástól normatíva
érkezik, akkor ezzel az összeggel a bélmegyeri hozzájárulás majd csökkenni fog. Ezeket a
hivatalos kiközlés alapján lehet majd figyelembe venni, és a késıbbiekben ennek megfelelıen
történne a módosulás. A költségvetés félévi elıirányzatát ez nem érinti.

Cservenák Pál Miklós polgármester nem tartotta szerencsésnek egy ülésen kétszer
költségvetési rendeletet módosítani, talán be kellett volna dolgozni ezt a módosítást is a félévi
rendeletbe.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje elmondta, egy alkalommal
történt már ilyen megoldás.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elıterjesztés szerint a határozati javaslat
megszavazását, valamint a rendelet módosítását kérte.

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

397/2008./VIII.25./sz. határozat
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
átcsoportosításokról/fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
2/A.cím: Összevont óvodák kiadási elıirányzatát

az

alábbi

elıirányzat

megemeli:
8.101 eFt-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
5.496 eFt-tal
1.751 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- Dologi kiadások elıirányzatát
854 eFt-tal
(Bélmegyer Községi Önkorm. kimut. al. 625 eFt
Igazgatási kiadásokhoz hozzájárulás:
229 eFt)
és ezzel egyidejőleg
7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek bevételi elıirányzatát
megemeli:
8.101 eFt-tal
- Támogatás értékő bevételek mőködési bevételek elıirányzatát:
Bélmegyeri Községi Önkormányzattól átvétel, az intézményi mőködési bevétellel nem
fedezett kiadási többlet fedezetére. (Norm. állami hozzájárulás, illetve a Kistérségi
normatíva, a hivatalos elıirányzat változásról szóló értesítést követıen kerül figyelembe
vételre.)
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Gubis Andrásné, az Összevont Óvodák igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
23/2008/VIII.26./MÖK számú rendelete
„ Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl” szóló módosított
3/2008.II.26./MÖK számú rendelet
módosításáról.

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

Cservenák Pál Miklós ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: szeptember 29.
Napirendje: 1./ A Közszolgáltató Intézmény beszámolója munkájáról –elıadója Fekete József
intézményvezetı; 2./ A csapadékvíz elvezetésének helyzete –elıadója Valentinyi Károly
alpolgármester; 3./ Mezıberény Település Esélyegyenlıségi Terve -elıadója Onody Gyuláné
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. Megkérte a Közszolgáltató Intézmény igazgatóját,
hogy beszámolójában külön térjen ki a strand-fürdı mőködésére, pl. az új medence beépítése
mennyiben érintette a forgalomnövekedést, kiadást.

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította az ülést, a
képviselık zárt ülésen folytatták a munkát.

kmf.

Cservenák Pál Miklós
polgármester

Halász Ferenc
képviselı
jkv.hitelesítı

Dr. Baji Mihály
jegyzı

Wagner Márton
képviselı
jkv.hitelesítı

