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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 25-én 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, Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné,
Litvai György, Lestyán Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton,
T.Wagner Márton képviselık.
Távol maradt az ülésrıl Fekete József képviselı (távolmaradásának okát bejelentette.)

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, a 18 képviselı közül 17 fı
jelen van.
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A polgármester javaslatára a képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Babinszki Szilárd és Wagner Márton képviselıket.

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette. Az
önkormányzat SZMSZ-ének megtárgyalását levette napirendrıl, idıt biztosítva az új jegyzı
részére, hogy azt kellıképpen áttekinthesse. Márciusban lesz napirendre tőzve. Javasolta a
módosított napirend elfogadását, még további bejelentések tárgyalásával.

Harmati László alpolgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy február 25-e a kommunista és
egyéb diktatúra áldozatainak emléknapja. Ezt a napot 2000-ben a parlament egyhangú szavazással
nyilvánította emléknappá. Kérte, a testület 1 perces néma fıhajtással adózzon az áldozatok emléke
elıtt.

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a jelenlévıket, 1 perces felállással adózzanak az
emléknapnak.
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a
nyilvánosságot, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen 2008. január 30-ig a
képviselıknek, polgármestereknek, alpolgármestereknek vagyonnyilatkozatot kellett tenniük.
Mezıberényben ennek a kötelezettségnek valamennyi képviselı hiánytalanul eleget tett, így a
testületi munkának törvényi akadálya nincs.

Cservenák Pál Miklós polgármester az általa ismertetett napirendet szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
86/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1./ Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
2./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekrıl
2/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 199/2007./V.22./sz., 200/2007./V.22./sz.,
201/2007./V.22./sz.,
341/2007./VIII.27./sz.,
40/2008./I.28./sz.,
42/2008./I.28./sz.,
390/2007./IX.24./sz., 391/2007./IX.24./sz., 489/2007./XI.26./sz., 460/2007./X.29./sz.,
494/2007./XI.26./sz., 526/2007./XII.17./sz., 528/2007./XII.17./sz., 549/2007./XII.17./sz.,
550/2007./XII.17./sz., 556/2007./XII.17./sz.,
41/2008./I.28./sz., 43/2008./I.28./sz.,
45/2008./I.28./sz.,
46/2008./I.28./sz.,
47/2008./I.28./sz.,
49/2008./I.28./sz.,
48/2008./I.28./sz.,
63/2008./I.28./sz.,
64/2008./I.28./sz.,
65/2008./I.28./sz.,
66/2008./I.28./sz.,
76/2008./I.28./sz.,
78/2008./I.28./sz.,
398/2007./IX.24./sz.,
468/2007./XI.12./sz.,
82/2008./I.28./sz.,
83/2008./I.28./sz.,
84/2008./I.28./sz.,
85/2008./I.28./sz.,
61/2008./I.28./sz.,
77/2008./I.28./sz.,
78/2008./I.28./sz.,
80/2008./I.28./sz., 413/2007./X.29./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
2/2. Testvérvárosok 2008. évi meghívása + Európai Bizottsághoz benyújtandó pályázat
(6/2008./I.28./sz.)
2/3. Mezıberényi Hírmondó újsággal kapcsolatos tájékoztatás (62/2008./I.28./sz. lejárt hat.)
2/4. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése -DAOP-2007-5.2.1/A.- pályázaton való részvétel
(508/2007./XI.26./sz. lejárt hat.)
2/5. Körösi Mihály könyve megjelentéséhez támogatás (552/2007./XII.17./sz. lejárt hat.)
2/6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
− Az önkormányzati MÖK támogatások (városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok és
sportcélú támogatások) 2007. évi pályázatok elszámolásának ellenırzése
− a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott döntések
3./ Mezıberény Város 2008. évi költségvetésének elfogadása
4./ Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola mőködésének eddigi tapasztalatai
5./ Bejelentések
5/1. Sportegyesületek tájékoztatója a 2007. II. fél évi munkájukról
5/2. Az OPS. Kulturális Központ munkatervének jóváhagyása, a 2008. évi városi
rendezvénynaptár, és továbbképzési terv jóváhagyása
5/3. Az Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása
5/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló rendelet
módosítása
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5/5. Polgármesteri Hivatal irattári polcrendszerének kialakítására árajánlatok
5/6. A Békési u. 17. sz. alatti iroda kommunikációs rendszerének kialakítása
5/7. Kérelmek helyi védelem alatt álló ingatlan védelmének megszüntetésére ( Fı u. 16.) illetve
védett épületek listájára történı felvételre ( Korona u. 3.sz.)
5/8. Aljegyzıi munkakörre pályázat kiírása
5/9. Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek teljesítményértékeléséhez célok meghatározása.
5/10. Történelmi zászlók győjtése
5/11.Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által -az illegális hulladéklerakók
felszámolásának feladataira – kiírt pályázaton történı részvétel
5/12. A 0332 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaitól térítés mentesen, ajándékozás címen felajánlott
terület részeik elfogadása
5/13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme
5/14. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek illetékességi területének
módosítása
5/15. Kihívás Napja rendezvényre felhívás
6./ Zárt ülés
6/1. Költségvetést érintı létszám racionalizálás
6/2. Az OPS Kulturális Központ könyvtári dolgozóinak levele
6/3. Egyéb bejelentés
- polgárırség kérelme
- inkubátorház program (81/2008./I.28./sz. lejárt hat.)
- kötvénykibocsátás lehetısége (79/2008./I.28./sz. lejárt hat.)

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

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Dr. Baji Mihály jegyzıt, akit üdvözölt, mint elsı
alkalommal részt vevıt az ülésen, ismertesse az elızı zárt testületi ülésen hozott döntéseket.

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette a 2008. január 28-i zárt testületi ülésen hozott határozatokat a
nyilvánosság tájékoztatása érdekében.
Észrevétel nem hangzott el.

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

87/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. január 28-i zárt testületi ülésen
hozott határozatok kihirdetését tudomásul veszi.

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

4
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette írásos beszámolóját a jelenlévık és képviselık
tájékoztatása érdekében, mivel azt csak késve tudta rendelkezésre bocsátani.

T.Wagner Márton képviselı a 17 települést érintı belvíz-csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos
beruházásról, benyújtandó pályázat dolgairól kért bıvebb információt.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, a mezıberényi beruházás összege 299.150.000 Ft a
két évre. A feladat mindkét évben 127.139.000 Ft támogatás, 22.436.000 Ft saját erı, összesen
évente 149.575.000 Ft beruházási összeg mellett valósulhat meg. A megye akarja lebonyolítani a
beruházást a 17 településre vonatkozóan. Annyi értesülése van, lehetséges, hogy mőszaki tartalmat
kell csökkenti, mert a tett árajánlatok alapján az eddig ismert összegbe nem fér bele a projekt.
Bármekkora lesz az összeg, a város akkor is neki tud kezdeni belterületén egy olyan csapadékvízelvezetı rendszernek a kiépítéséhez, amely remélhetıleg megoldaná azokat a gondokat, amelyek az
utóbbi idıkben keletkeztek. Elsı ütemben a Városházától keletre esı rész (Áchim u. és befogadói
részei), 2009-ben pedig a liget és további részek rendezése történne meg. A Polgármesteri Hivatal
Mőszaki irodájában az érdeklıdıknek konkrét válaszokat tudnak adni. Bizonyára lesz még több
gond a beruházás során, egy pár átjárót biztos, hogy fel kell szedetni, mert vagy nincs megfelelı
keresztmetszető átfolyó rész biztosítva, vagy pedig nem jó a szintje. Költségmegosztásokat is kell
majd kezdeményeznie az önkormányzatnak, azokban az esetekben, ahol a lakosok részérıl nem
megfelelıen lett kialakítva a bejáró.

Valentinyi Károly alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy az ingatlanok elıtti bejárók építési
engedély kötelesek, amit sajnos a mezıberényi lakosság nem igazán tud, vagy nem tartja be, és ez
egy problémát jelent a fejlesztés során. A bejárókat mindenhol zárt csatornaként kellene kezelni,
de ezt nagyon sok helyen nem így valósították meg, emiatt nem lehetett elfogadtatni a bejárók
teljes költségét a fejlesztés során. A kivitelezıvel kell majd egyezkedni, hogy is történjen az
elszámolás. Számításai szerint a nyáron elkezdıdik a beruházás, remélhetıleg a közbeszerzési
eljárás -amit a megyei önkormányzat bonyolít le- idıben meg fog történni.

Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, miért kell a 17 településnek együtt dolgoznia, hol vannak
azok a kapcsolódási pontok, költségtényezık, amelyek önálló munkavégzés mellett megdrágítanák
vagy lehetetlenné tennék a beruházást?

Valentinyi Károly alpolgármester válaszként közölte, amikor tisztázódtak, hogy milyen Európai
Uniós támogatások érkeznek 2007-2013. között Magyarországra, akkor a jelenlegi kormányzat úgy
döntött, hogy lesznek kiemelt nagy projektek. Sikerült az egyik nagy projektként elfogadtatni
Békés megyében a belvizet érintı problémát. A belvíz több települést érint, évtizedek óta
visszatérı probléma. Külön pályázati felhívás akkor nem volt belvízelvezetésre, ezért próbáltak
lobbizni, hogy ebbe az egyedi, nagy projektbe Mezıberény is be tudjon kerülni. Mezıberénynek
fontos a belvízrendezés, elsısorban a gerinccsatornák, fıgyőjtık, amik a településrıl kiviszik a
belvizet, illetve a legkritikusabb területeknek a csatornai szerepelnek az elsı ütemben. A második
ütemben már saját maga gazdája lehet a város, ha nyer a pályázat. Egyenlıre a pályázatot kell
beadni, amirıl már testületi döntés megvan.
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Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a Vízügyi Igazgatóságot, Vízmőveket a Körös és
a város között lévı csatornarendszerek szabályszerő mőködtetése kell „sarkallni”, hogy a település
belvízelvezetése megtörténhessen.

Csávás István képviselı megjegyezte, mivel az SZMSZ szerint írásban kell beadni a beszámolóval
kapcsolatos kérdést, neki is lett volna kérdése, de megtartja a jövı hónapra.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának tudomásulvételét.

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

88/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.

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

2/1.

Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 199/2007./V.22./sz., 200/2007./V.22./sz.,
201/2007./V.22./sz.,
341/2007./VIII.27./sz.,
40/2008./I.28./sz.,
42/2008./I.28./sz.,
390/2007./IX.24./sz., 391/2007./IX.24./sz., 489/2007./XI.26./sz., 460/2007./X.29./sz.,
494/2007./XI.26./sz., 526/2007./XII.17./sz., 528/2007./XII.17./sz., 549/2007./XII.17./sz.,
550/2007./XII.17./sz., 556/2007./XII.17./sz.,
41/2008./I.28./sz., 43/2008./I.28./sz.,
45/2008./I.28./sz., 46/2008./I.28./sz., 47/2008./I.28./sz., 49/2008./I.28./sz., 48/2008./I.28./sz.,
63/2008./I.28./sz., 64/2008./I.28./sz., 65/2008./I.28./sz., 66/2008./I.28./sz., 76/2008./I.28./sz.,
398/2007./IX.24./sz.,
468/2007./XI.12./sz.,
82/2008./I.28./sz.,
83/2008./I.28./sz.,
84/2008./I.28./sz., 85/2008./I.28./sz., 61/2008./I.28./sz., 77/2008./I.28./sz., 78/2008./I.28./sz.,
80/2008./I.28./sz., 413/2007./X.29./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a 84/2008./I.28./sz. határozat végrehajtása
módosult, a lakásbérleti szerzıdés nem lett megkötve az elsı bérlıvel, akit a testület jelölt meg,
visszalépése miatt. Jelenleg Nemes Mártonnak lett kiutalva a bérlakás. A 85/2008./I.28./sz.
határozatnál is annyi módosulás történt, hogy Holsák Péter visszalépett a bérleti szerzıdés
megkötésétıl, más megoldást talált, a lakás Bereczki Sándorné részére lett kiutalva. Így a Békési u.
17/B. szám alatt lévı mind a hat önkormányzati bérlakás kiadásra került.
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt
határidejő határozok végrehajtásának elfogadását.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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89/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 199/2007./V.22./sz., 200/2007./V.22./sz.,
201/2007./V.22./sz.,
341/2007./VIII.27./sz.,
40/2008./I.28./sz.,
42/2008./I.28./sz.,
390/2007./IX.24./sz.,
391/2007./IX.24./sz.,
489/2007./XI.26./sz.,
460/2007./X.29./sz.,
494/2007./XI.26./sz.,
526/2007./XII.17./sz.,
528/2007./XII.17./sz.,
549/2007./XII.17./sz.,
550/2007./XII.17./sz.,
556/2007./XII.17./sz.,
41/2008./I.28./sz.,
43/2008./I.28./sz.,
45/2008./I.28./sz., 46/2008./I.28./sz., 47/2008./I.28./sz., 49/2008./I.28./sz., 48/2008./I.28./sz.,
63/2008./I.28./sz., 64/2008./I.28./sz., 65/2008./I.28./sz., 66/2008./I.28./sz., 76/2008./I.28./sz.,
78/2008./I.28./sz.,
398/2007./IX.24./sz.,
468/2007./XI.12./sz.,
82/2008./I.28./sz.,
83/2008./I.28./sz., 84/2008./I.28./sz., 85/2008./I.28./sz., 61/2008./I.28./sz., 77/2008./I.28./sz.,
80/2008./I.28./sz.,
413/2007./X.29./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.

2/2. Testvérvárosok 2008. évi meghívása +
(6/2008./I.28./sz.)

Európai Bizottsághoz benyújtandó pályázat

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottságának írásos
beszámolóját, újabb határozati javaslatát. Felkérték Csabay Károlyt a kulturális központ
igazgatóját, hogy telefonon, e-mailen keresztül próbáljon kapcsolatot teremteni a
testvérvárosokkal, hogy március elejére egy kész programtervezetet tudjon elıterjeszteni. Az
Európai Bizottsághoz benyújtandó testvérvárosi pályázatán való részvétellel kapcsolatban csak
Szováta és Gronau jelzett vissza.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, a mai postával érkezett Csantavér
jelentkezése is olyan formában, hogy a régi helyi közösség vezetıje Forgó József közölte,
ismételten megküldte településük polgármestere részére az anyagot.

Debreczeni Gábor képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja megemlítette, Münsingen
részérıl egyáltalán nem érkezett jelzés, és itt a helyzet azért kényes, mert pont Münsingennel lenne
Mezıberénynek 15 éves a testvérvárosi kapcsolatfelvétele.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint, ha nem jelentkezik Münsingen, más néven
kell a programot megszervezni.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

90/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kéri, hogy az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ, mint a Mővelıdési Központ jogutódja az Oktatási és Kulturális Bizottság márciusi
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rendkívüli ülésére (kb. március 6.) nyújtsa be a testvérvárosi találkozó programjának tervezetét és
az ezzel kapcsolatos Európai Bizottsághoz benyújtandó pályázat tervezetét. Mindkét anyag
elızetesen kerüljön egyeztetésre a bizottsági elnökkel és Debreczeni Gábor önkormányzati
képviselıvel, mint a bizottság nemzetközi kapcsolatainak intézésével megbízottal.
Felelısök: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly, az OPSKK igazgatója
Onody Gyuláné bizottsági elnök
Határidı: értelem szerint

2/3. Mezıberényi Hírmondó újsággal kapcsolatos tájékoztatás (62/2008./I.28./sz. lejárt hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottságának
a Mezıberény Hírmondóval kapcsolatban már többféle határozati javaslata is született. Csabay
Károly a kulturális központ igazgatója lett felkérve arra, hogy az újság kiadásával kapcsolatos
kötelezettségeknek járjon utána, ezt a feladatát elvégezte. A bizottság tudomásul vette a
tájékoztatót, a testület részére is tudomásulvételre ajánlja.
Mivel Tomka Mihály többféle problémát vetett fel a Hírmondó kiadásával kapcsolatban, ezért
bizottsága javasolta, hogy a jegyzı úr írásban adjon választ a felvetésekre. Felmerült az a kérdés is,
hogy többször kerüljön kiadásra az újság, javaslatuk: havonta 2-szer jelenjen meg, kétszer 6 oldal
terjedelemben. Politikai hirdetések megjelentetésének felvetését nem támogatta bizottsága.

Észrevétel nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért a 62/2008./I.28./ számú lejárt határidejő
határozat végrehajtásának tudomásulvételérıl.

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

91/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestülete tudomásul veszi Csabay Károly OPS.
Kulturális Központ igazgatójának írásos tájékoztatását arról, hogy a Mezıberényi Hírmondó
kiadásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket felülvizsgálták, a szükséges aktualizálást
elvégezték.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta az újság havi 2*6 oldal terjedelmő
megjelentetését, azzal, hogy fél év elteltével számoljon be Csabay Károly igazgató a
tapasztalatokról, melynek ismeretében dönt a testület az újság további kiadásának módjáról.

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Hoffmann Dániel/ mellett az alábbi
határozatot hozta:
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92/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Mezıberényi Hírmondó címő kiadványát
2008. április 1-tıl havonta kétszer jelenteti meg. A kiadvány terjedelme havi 2*6 oldal. Felkéri az
OPS. Kulturális Központ igazgatóját, fél év elteltével számoljon be a tapasztalatokról, melynek
ismeretében dönt a testület az újság további kiadásának módjáról.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly igazgató
Határidı: értelem szerint.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a bizottság azon javaslatát, hogy a
Mezıberényi Hírmondó címő kiadvány továbbra se tartalmazzon politikai hirdetéseket

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

93/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete korábbi álláspontját megerısíti, a
Mezıberényi Hírmondó címő kiadvány továbbra se tartalmazzon politikai hirdetéseket.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly igazgató
Határidı: értelem szerint.

2/4. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése -DAOP-2007-5.2.1/A.- pályázaton való részvétel
(508/2007./XI.26./sz. lejárt hat.)

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy ez a pályázat nem a 17 település csapadékvíz
elvezetését tartalmazza. Ennél a pályázatnál ebben az évben elvileg a tervezéssel kapcsolatos
kiadások fognak jelentkezni, ezek a költségvetésbe be vannak tervezve. A Pénzügyi, gazdasági
Bizottság által támogatott határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

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

94/2008./II.25./sz.határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a Délalföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” címő,
DAOP-2007-5.2.1/A pályázaton, amelynek fedezetét – 25.841.563,- Ft –, azaz 25.842 eFt-t az
alábbiak szerint biztosítja: 8.614 eFt-t a 2008. évi költségvetése felhalmozási célú kiadásai között
és 17.228 eFt-t a 2009. évi költségvetése terhére.
Felelıs: Valentinyi alpolgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

2/5. Körösi Mihály könyve megjelentéséhez támogatás (552/2007./XII.17./sz. lejárt hat.)
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, Körösi Mihály még
2007. decemberében jelentkezett azzal, hogy a Mezıberényi honvédek és nemzetırök 1848-1849
címmel szeretne megjelentetni egy könyvet, ehhez kért támogatást a képviselıtestülettıl, valamint
ahhoz kért segítséget, hogy szeretné a nemzetırök és honvédek nevét valahova megörökíteni,
felvésetni. Közben a kutatómunka során olyan sok név merült fel, hogy a megörökítés nagyon
költséges lenne, ettıl Körösi Mihály elállt. Amennyiben a könyvét sikerülne megjelentetni, akkor a
neveket a könyv mellékleteként szeretné nyilvánosságra hozni. A bizottság olyan javaslatot tett a
szerzı felé, hogy vegye fel a kapcsolatot az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatójával,
mert ha a könyvkiadást felvállalnák, akkor a városi rendezvények kapcsán tudna pályázni a
pályázati keretbıl. Ez meg is történt, beadták a pályázatot, 300 eFt-ot kérnek, és így a könyv
mindenképpen a kulturális központ kiadásában jelenne meg. Megkereste Körösi Mihály még egy
támogatási kérelemmel a képviselıtestületet, ahol 400 eFt támogatást kér, az elıterjesztésben
felsorolta a részletes költségvetést. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ezt a kérést levette
napirendjérıl, mivel Csabay Károly kulturális központ igazgatója azt a tájékoztatást adta, hogy csak
a pályázatban kérne támogatást Körösi Mihály. Az a javaslat született, hogy keressen a könyv
szerzıje olyan személyt, aki felvállalná azt, hogy támogatókat keresne a kiadáshoz. Személyes
beszélgetés során úgy értesült, Csávás István képviselı felvállalta azt, hogy próbál támogatókat
szerezni a könyvkiadáshoz.

Cservenák Pál Miklós polgármester tisztázni kérte, ki kéri a támogatást, ki lesz a kiadó, ki
rendelkezik megjelenés után a könyvekkel. Szavazni csak ezek ismeretében lehet.

Csabay Károly az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója tájékoztatásként elmondta,
hogy intézménye városi pályázat keretében pályázta meg a támogatást, a kulturális központ kész
vállalni a kiadói feladatokat. A könyvkiadás több pályázati forrásból van tervezve, bár melytıl
elesnek, a koncepció változik, egyelıre az elbírálásra várnak.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kiegészítette ismertetıjét
azzal, hogy bizottsága javasolja, márciusban térjen vissza a testület a kérelem megtárgyalására,
mert a kérés Körösi Mihálytól indult, menet közben alakult úgy, hogy átveszi a kulturális központ a
könyvkiadást. A márciusi bizottsági és testületi ülésre javasolják meghívni Körösi Mihályt, hogy a
letisztázott körülményekrıl számoljon be.

Hoffmann Dániel képviselı megjegyezte, a könyv elıkészületi munkáit el lehet végezni, de a
kiadással lehet, hogy várni kell, amennyiben a testület nem tud pár százezer forintot biztosítani erre
a célra. Egy késıbbi idıpontban, a kulturális központ pályázati kereteinek támogatásával, esetleg
meg lehet oldani a könyv kiadását.

Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett a bizottsági javaslattal, azt szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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95/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Körösi Mihály kutatómunkája -az
1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásai- közzétételének támogatásával kapcsolatban további
pontosításokat (résztvevıkrıl közlendı adatok, ki a kiadó, ki és mire igényli a támogatásokat, stb.)
kér a beadvány írójától a márciusi Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Képviselıtestület
ülésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Onody Gyuláné OKBiz. elnöke
Határidı: értelem szerint, 2008. március

2/6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
– az önkormányzati MÖK támogatások (városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok és sportcélú
támogatások) 2007. évi pályázatok elszámolásának ellenırzése
– a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott döntések

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos elıterjesztések alapján az átruházott hatáskörben
hozott döntések tudomásul vételét javasolta elfogadni.

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

96/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a MÖK által támogatott nemzetközi
kapcsolatok, városi rendezvények és a 2007. évi MÖK által támogatott városi sportegyesületek
részére nyújtott támogatások elszámolásainak ellenırzésérıl készült beszámolókat elfogadja.

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

97/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi azt, hogy az Oktatási és
Kulturális Bizottság elfogadta a hatáskörébe tartozó 8 db sportegyesület tájékoztatóját a 2007. II.
félévi szakmai munkájukról és az önkormányzattól kapott támogatások 2007. évi pénzügyi
elszámolásáról.

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

98/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi azt, hogy az Oktatási és
Kulturális Bizottságára átruházott hatáskörben a 2008. évi sporttámogatásból a versenysportra
fordítható összeg az egyesületek adatszolgáltatása és a módosított 4/2005.(I.31.) MÖK rendelet 3.
sz. melléklete alapján a következı arányban kerül felosztásra:
ALFÖLD TURISTA EGY.1. 649/17.451
Mb-i Darts Egylet
885/17.451
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MFC
5.603/17.451
Mb-i Sakk Egyesület
1.933/17.451
TENISZ CLUB
833/17.451
SSE
6.548/17.451
2008. évi sporttámogatásból a diák- sportra fordítható összeg az elızı évi arányok és a módosított
4/2005.(I. 31.) MÖK rendelet 3. sz. melléklete alapján a következı szerint kerül felosztásra:
Kistérségi Ált. Iskola DSE
1026/1.591
PS Gimnázium DSE
565/1.591.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
99/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót
elfogadta.

3./ napirend
Tárgy: Mezıberény Város 2008. évi költségvetésének elfogadása

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy a 2008. évi költségvetés elıkészületei már
novemberben megkezdıdtek, november 30-ig kell elıször a költségvetést, elképzeléseket
benyújtani. Ez meg is történt. Több fordulóban folytatódott, és minden alkalomra finomult a
költségvetés. Most egy olyan költségvetés került elıterjesztésre, amely a település nagysághoz és
erıviszonyokhoz elfogadható. 35 millió Ft hitelfelvétel került beállításra. Két olyan pályázata van
jelenleg folyamatban az önkormányzatnak, hogy amennyiben az elbírálásuk nem lesz nyerı, akkor
minden hitelfelvétel nélkül meg lehet valósítani a 2008. évi költségvetést. Amennyiben valamelyik
pályázat is nyer, akkor sincs szándék a hitelfelvételére, a szükséges saját erıt más forrásból
megpróbálja elıteremteni a testület. A költségvetés nagysága 2.765.860 eFt, év végére
meghaladhatja a 3 milliárd forintot. Ez egy komoly nagyságrendő költségvetést takar.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, nagyon feszített
költségvetés született, de bizottsága véleménye szerint betartható. Ismertette, hogy a rendeletet a
8.§ módosításával fogadták el, mely elıterjesztésre került, és ennek figyelembevételével a rendelet
megalkotását javasolják.

Cservenák Pál Miklós polgármester megerısítette, hogy a testület a módosítással az
intézményvezetıknek olyan önállóságot biztosít, hogy a létszámadatok kivételével, bizonyos
átcsoportosításokat saját hatáskörben megtehetnek.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint az elıterjesztett költségvetés jó, hála a korábbi
évek takarékos gazdálkodásának. A költségvetés továbbra is tartalmaz felújításokat, fejlesztéseket,
továbbra is él a rendelkezés, hogy a gépjármőadóból befolyt összeget út, járdafelújításra kell
fordítani. A lakosság tájékoztatása érdekében egy-két fontosabb felújítást, fejlesztést ismertetett az
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anyagból. Kiemelte, sajnos az is látható, hogy a pénzmaradvány minden évben csökken,
valószínőleg jövıre még kevesebb lesz. Gondolva a jövıre néhány újabb racionalizáló lépést is
meg kell majd tenni. Javasolta a költségvetés elfogadását.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felhívta a
figyelmet, hogy van egy 35 millió Ft-os hitelbeállítás, ez nem mőködési költségre van beállítva,
hanem fejlesztés önerı fedezeteként van figyelembe véve. Nagyon fontos, hogy a meglévı
értékekre vigyázni kell, ez is takarékossági forma. Bizottsága megállapította, hogy az elıterjesztés
a törvényi elıírásoknak megfelelıen lett kialakítva, jól áttekinthetı, javasolják elfogadásra.

Csávás István képviselı a költségvetés elfogadása után kérte a város gazdasági programját elıtérbe
helyezni. Az energiatakarékosságra hívta fel a figyelmet, ami sajnos eddig nem valósult meg. Jó
lenne egy felmérést készíteni, mely ingatlanok azok, amelyek gazdaságtalanul mőködnek, rossz a
nyílászáró, főtésrendszer. Egy jó felújítás akár jelenthet 20-30%-os megtakarítást is.

Valentinyi Károly alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmények mintegy 413
millió Ft-os támogatásban részesülnek az önkormányzat részérıl, mert sajnos a normatíva minden
évben egyre csökken. Az önkormányzat jövıje szempontjából kritikusnak ítélte meg, hogy minden
évben csökken a támogatás, és minden évben valahonnan forrásokat kell keríteni. A
képviselıtestület tagjainak, intézményvezetıknek feladata, hogy forrásokat szerezzenek. Hosszú
távon azt látni kell - amilyen költségvetési politikai irányultság most van-, ha külsı források nem
lesznek bevonva a mőködésbe, a fejlesztésekre, nem lesz pályázat, lobbizás, akkor a településnek a
fejlıdése le fog lassulni, le fog állni.

T.Wagner Márton képviselı egy pár összefüggésre hívta fel a figyelmet. A város a normatívákból
gazdálkodik, ez direkt módon jön, ezzel a városnak egy dolga van, mőködtetni vele az
intézményeit. Van személyi jövedelemadó visszatérítés, helyi adó, ez sem kevés pénz, de a kettı
között még mindig nagyon nagy –kb.200 millió Ft- különbség van. Tehát, ha a városnak nem volna
egyéb bevétele, nem tudna pályázni, akkor önmagában 200 millió Ft hiány lenne a városi
költségvetésben. Az önkormányzat azért tud mőködni, jövıben gondolkodni, mert van tartalék
pénze, vannak eladható ingatlanok, érdemes volt megcsinálni a Boldisháti holtágat. A helyi
adókban van komoly kockázat, mert nincs „multi” Mezıberényben, sok kis vállalkozó adja össze
ezt a 200 millió Ft-ot. Nem kevés, hogy önmagában a várostól 9%-ot kap meg az önkormányzat
költségvetésében. A költségvetés minden évben nı, biztosan megközelíti összege ebben az évben a
3 milliárd forintot. Elfogadásra javasolta a költségvetési rendeletet.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a költségvetési rendelet megalkotását kérte.
A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete
3/2008 (II.26.) MÖK számú rendelete
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl
/A rendelet szó szerint szövege e jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./
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4./ napirend

Tárgy: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola mőködésének eddigi tapasztalatai

Öreg István a Mezıberény –Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója beszámolt arról,
hogy közel 3 év telt el azóta, hogy 2005. augusztus 31-ével Mezıberényben az alapfokú nevelésioktatási intézmények összevonásra kerültek, illetve ezzel egy idıben kistérségi általános iskola
létre jött Bélmegyer község társulásával. A jelen beszámolóban az azóta eltelt idıszakot mutatták
be. Természetesen az általános iskolától eltérıen, egy kicsit más formában, más módon. Véleménye
szerint a beszámolóban felsorakoztatott táblázatok, jól mutatják az eltelt idıszak létszámadatainak
változását. A beszámoló bemutatja azt, hogy az eltelt 3 év alatt hogyan változott a normatíva. Az
iskola vonatkozásában a normatívacsökkenés a 3 évet tekintve közel 60 millió Ft különbséget
jelent, holott a normatívák sokfélesége viszont nıtt, de összességében csökkenés várható. Fontos
összefüggés az, hogy az elmúlt 3 év alatt a tanuló létszám 78 fıvel csökkent. Az eltelt idıszak alatt
megtörtént a fizikai, tartalmi, személyi téren is az összevonás. A munkaközösség beszámolói
alapján az eredmények is kimutatásra kerültek. Szakmai oldalról erısödtek, egyre több tanulmányi
versenyen ott vannak a tanulók a területi, országos helyezettek között. Sportban február 19-én
vehette át az intézmény az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium politikai
államtitkárától azt a kitüntetést, hogy az elmúlt tanévben országos 9. helyezett lett a diákolimpia
országos eredményei alapján Mezıberény általános iskolája.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, bizottsága alaposan
megtárgyalta a beszámolót, és egyöntetően az volt a vélemény, hogy nagyon széleskörő áttekintést
ad az intézmény munkájáról. Tanulságokat tartalmaz, amelyek további feladatokat és kihívásokat is
jelentenek a tantestületnek. A beszámolóból egyértelmően kitőnik a normatívák csökkenése, és az
is, hogy a pedagógusok létszáma igen jelentısen csökkent annak ellenére, hogy a feladatok és
elvárások viszont nıttek. A szemléletváltozás fontossága kiemelésre került az anyagban, saját
véleménye szerint ebben is sikerült elırehaladni. Sok pedagógus nyitott az újra, szívesen tanulnak
egymástól, jó kollégaként fogadták egymást az összevonás után is. Az együttmőködés
„haszonélvezıi” a gyermekek, hiszen a versenyeken nagyon jó eredményeket tudtak produkálni,
bevonva a bélmegyeri gyerekeket is. Köszönetet mondott az intézmény vezetıségének, személy
szerint az igazgató úrnak, aki mindig keresi a lehetıségeket a források felkutatásához és ahhoz,
hogy mőködıképes legyen az intézmény. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Valentinyi Károly alpolgármester emlékeztetett arra, hogy az összevonáskor a testület kapott
„hideget is, meleget is”. Számadatokat nézve a három év alatt 16 fı pedagógustól vált meg az
intézet, ennek átlagosan számolva, 51,2 millió Ft lenne ma a bére. Ez idı alatt 63.809 eFt-tal
csökkent a normatív támogatás, így látni, hogy több mint 110 millió Ft-os mínusz jelentkezne, ami
az elmúlt idıszakban akkumulálódott volna az intézménynél. Ha fenn marad a két iskola, most
sokkal súlyosabb helyzetben lenne az önkormányzat költségvetése. A testületnek nem volt más
alternatív lehetısége mint az összevonás, hogy hosszú távon az intézményét finanszírozni tudja. Ez
nem is a helyi képviselıtestületek felelıssége, hanem a parlamentben ülı, pártállástól független
politizáló embereknek a felelıssége, akik gyakorlatilag a jövı nemzedékének, a gyermekeknek a
lehetıségeit szőkítik be azzal a politikával, amit évek óta már folytatnak.
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Wagner Márton képviselı kérte az igazgatót fejtse ki, mit takar az a kifejezés, hogy „nem
szakrendszerő oktatás bevezetése”, valamint az „esélyegyenlıség”.

Öreg István a Mezıberény –Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója válaszként elmondta,
a Közoktatási törvény legutóbbi módosítása kötelezıvé tette 2008 szeptember 1-tıl ötödik, majd
felmenı rendszerben hatodik évfolyamon a nem szakrendszerő oktatást. Ez azért vált
szükségességé, mert felmérések alátámasztották azt, hogy az utóbbi években a gyerekek készsége,
képessége kompetenciák terén sajnos nem megfelelı szinten van. Ez azt jelenti, hogy
tulajdonképpen kitolódik az alapozó szakasz -1-4 évfolyam, ill. 5-8 évfolyam- ami eddig volt.
Továbbra is felsı tagozat marad az 5-8 évfolyam, de ötödik, hatodik évfolyamon a meglévı heti
óraszám keretében úgynevezett kompetencia alapú oktatást kell bevezetni, kezdetben 20%, majd
25-50%. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz az ismereti anyag, és a képesség, készségfejlesztésre
kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezzel párhuzamosan elég divatos lett az esélyegyenlıség
biztosítása. Ez azt jelenti, hogy évfolyamokon belül az osztályokban törekedni kell arra, hogy a
hátrányos helyzető tanulók száma közel azonos szinten mozogjon, ne legyen nagyon nagy eltérés
azonos évfolyamon belül osztályok és osztályok között. Kifutási idıt biztosítanak, a felsı
tagozatban hátránykompenzációs órák keretében lesz erre lehetıség. Az alsó tagozatban ötödikbe
lépéskor három évfolyamot fog érinteni, valamiféle átszervezésre lesz szükség a megfelelıség
érdekében. Ezt a jövıben nagymértékben fogják ellenırizni, és ettıl függ a forrásoknak a lehívása.
Ez a döntés nehezíti a múltból hozott értékek megtartását, ilyen a német nemzetiségi oktatás, emelt
szintő testnevelés, nyelvoktatás, de próbálnak megfelelni.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámolót elfogadásra ajánlotta.

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

100/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Mezıberény -Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat munkájáról, eddigi tapasztalatairól készített beszámolót elfogadta.

5./ napirend
Tárgy: Bejelentések

5/1. Sportegyesületek tájékoztatója a 2007. II. félévi munkájukról

Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja beszámolt arról, hogy az 1 millió
Ft feletti támogatással rendelkezı sportegyesületek munkájukról tájékoztatást adtak. A
sporttámogatás elosztása pontszámítás alapján, az egyesületek adatszolgáltatása, valamint a
sportrendelet elvei szerint fog megtörténni 2008-ban. Bizottságuk elfogadta a beszámolókat, a
határozati javaslat megszavazását támogatták.
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta,
nyolc sportegyesület adta le beszámolóját a 2007. II. félévi szakmai munkájáról, aminek elfogadása
hat egyesület esetében az átruházott hatáskörben hozott döntéseknél megtörtént. A Mezıberényi
Football Club és a Sportcsarnok Sportegyesület, mivel 1 millió Ft feletti támogatást kaptak,
beszámolójukat a képviselıtestületnek kell elfogadnia. Mind a két beszámoló részletes, nagyon
szép eredményeket tartalmaz, amihez gratulált.

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

101/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberényi Football Club és
a Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját, s a városban mőködı többi
sportegyesület és szervezet 2007. évi munkájáról szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatókat
tudomásul veszi és további eredményes szereplést kívánva köszönetet mond a végzett munkáért.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

5/2.

Az OPS. Kulturális Központ munkatervének
rendezvénynaptár, és továbbképzési terv jóváhagyása

jóváhagyása,

a

2008.

évi

városi

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos anyagot,
bizottságának határozati javaslatait. Bizottsága szeretné, ha a kulturális központ munkaterve
kiegészítésre kerülne. Mivel új intézmény állt fel, szeretnének egy részletesebb helyzetelemzést,
illetve célkitőzéseket megismerni.

Csávás István képviselı megkérdezte, hogy technikai továbbképzés létezik-e az intézménynél,
személy szerint hiányolja, hogy fény és hangtechnika nincs bevéve a továbbképzésbe?

Csabay Károly kulturális központ igazgató válaszként közölte, a fény és hangtechnika ellátására
külsıs vállalkozóval állnak régóta kapcsolatban, és továbbra is rájuk számítanak. Egy úgynevezett
kis technikának a kezelésére Fábián Zsolt kollégájának munkája kielégítı. A külsıs vállalkozó nem
csak a szakértelmét adja, hanem magát a technikát is. Ezeknek a technikáknak a beszerzése és
hozzá egy szakember kinevelése a kulturális központban nem lenne indokolt, továbbra is szeretné
fenntartani a kapcsolatot a bejáratot és jól mőködı vállalkozói partnerrel.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság határozati javaslatait szavazásra bocsátotta.

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

16
102/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ munkatervének a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) b) pontja szerinti fenntartói
jóváhagyásáról annak átdolgozása után az áprilisi ülésén dönt. Az új kulturális intézmény
munkaterve tartalmazzon egy részletes helyzetelemzést és célmeghatározást, s az intézmény alapító
okiratában rögzített valamennyi feladatra terjedjen ki.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly, az OPSKK igazgatója.
Határidı: értelem szerint.

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

103/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az OPS. Kulturális Központ által
összeállított 2008. évi városi rendezvénynaptár elkészültérıl kapott tájékoztatót tudomásul veszi,
ennek folyamatos aktualizálásával és a honlapon való megjelentetésére megbízza az OPS.
Kulturális Központ igazgatóját. A 2008. évi városi rendezvénynaptár aktuális (kétheti - havi)
adatai a jövıben is jelenjenek meg a Mezıberényi Hírmondóban.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly, az OPSKK igazgatója.
Határidı: értelem szerint.

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

104/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ hétéves (2013-ig szóló) továbbképzési tervét és a továbbiakban esetlegesen szükségessé
váló módosítás jóváhagyásának jogkörét a polgármesterre átruházza. A korábbi (a 3 kulturális
intézményre vonatkozó) kapcsolatos határozatok értelemszerően a jogutód intézményben is
alkalmazandók.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly, az OPSKK igazgatója.
Határidı: a továbbképzéssel kapcsolatos normatíva fenntartói igénylésére 2008. március 31.

5/3. Az Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı ismertette, hogy a képviselıtestületnek évente feladata
meghatározni a hatósági vízdíjat, szennyvízdíjat és a szippantott szennyvízdíjat. Ez szokásosan
elızı év decemberében szokott megtörténni, a következı év január 1-jétıl érvénybe lépve. 2007ben ettıl eltértek. November 27-én a testület módosította a korábbi rendeletét, hogy a 2007. évre
megállapított díjak 2008. február 29-ig érvényesek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy március 1-tıl
meg kell állapítani az új díjakat. A díjak szerkezete az elızı évekhez, illetve a tavalyi évhez képest
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nem változott, áll alapdíjból, valamint a fogyasztás mennyiségétıl függı díjból. Az alapdíjak nem
változtak egyetlen tételben sem. A fogyasztás menyiségétıl függı díjakra a Vízmővek Zrt.
javaslata szerint lett beállítva tervezet, mely a rendelet-tervezetben szerepel.

Valentinyi Károly alpolgármester kiemelte, a díjak megállapítását jogszabály határozza meg,
amennyiben nem lesz elfogadva, nem lesz víz, meg szennyvízelvezetés. Az önkormányzatnak itt
mérlegelési lehetısége nincs, monopol helyzete van a Vízmőnek, bizonyos értelemben a Zrt. a
költségeit áthárítja az érintett lakosságra. Persze ez nem azt jelenti, hogy jól és racionálisan
gazdálkodik, különösen hogyha az is elıtérbe kerül, hogy a Békéscsaba város fürdıje is a
Vízmővek üzemeltetésében, és ott a költségek nem igazán tisztázottak.

Cservenák Pál Miklós polgármester a díjtételeket a rendelet-tervezetet alapján szavazásra
bocsátotta.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
4/2008.(II.26.) MÖK számú rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló, 23/2003./XI.24./ MÖK. számú rendelet módosításáról.
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./

5/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló rendelet
módosítása

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a Szociális törvény elmúlt évi
módosítása jelentıs változást hozott a térítési díjak vonatkozásában. Az állami normatíva több
esetben a szociálisan rászorultaktól függıen akár három tételes is. E szerint készültek el a rendelet
mellékletei. A Petıfi Sándor Gimnázium benyújtott egy módosítási javaslatot, mivel ebben a
rendeletben volt meghatározva a gimnázium által szolgáltatott, nem gyermekétkeztetést szolgáló
díj. A gimnázium kérte, hogy az önkormányzati alkalmazású dolgozók részére önköltségen
történjen ebéd megállapítása, illetıleg, más szolgáltatókhoz, szolgáltatások szerint legyen kis adag.
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a módosítás eredeti módosított
elıterjesztésként került a rendeletbe betervezésre. Kiemelte, hogy az intézményi térítési díjak
alapján a személyi térítési díjakat az intézmény vezetıje, Kovács Edina igazgatónı fogja
megállapítani az igénybevevık részére.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közölte, bizottsága kérte,
hogy áprilisban térjen vissza a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi
rendszerérıl szóló rendelet módosítására, hogy a 2008. évi önköltséggel lehessen számolni, mert
már látszik, hogy az intézménynek bevétel kiesése lesz. Adódik ez abból, hogy megváltozott a
szociális törvényben a házi segítségnyújtásnál a beutalás rendje, azok az idısek vehetik igénybe az
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idıs otthoni ellátást, akik napi 4 órás ápolási, gondozási szükséglettel rendelkeznek. Bizottsága
határozati javaslatokkal él a testület felé, melyeket ismertetett, és megszavazásukat kérte.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága
részérıl a rendeletet megalkotásra javasolta, valamint egyetértettek az áprilisi újratárgyalással.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, valamint a határozati
javaslatokat.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2008.(II.26.) 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 e jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./

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

105/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások helyi rendszerérıl szóló többször módosított 8/1996./IV.22./ MÖK. számú rendelettel
megállapított intézményi térítési díjak mértékének megállapítására április hónapban visszatér.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Kovács Edina Humánsegítı és Szoc.Szolg. igazgatója
Határidı: 2008. áprilisi testületi ülés

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

106/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyet ért azzal, hogy a 2008. március 1-tıl
hatályos intézményi térítési díjaknak az intézményi bevételekre gyakorolt hatásának vizsgálata
után, amennyiben bevételkiesés tapasztalható, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz kell
fordulni jogszabályi módosítási javaslattal, hogy az intézményi önköltségbe a központi igazgatási
költség is számítson bele.
Továbbá jelzéssel kell élni, hogy az idısek bentlakásos otthonába történı felvétel -a gondozási
szükségletek megállapításának késedelmessége miatt- normatívánál kiesés lesz, aminek oka
önkormányzaton kívüli, mivel az elıírt bizottságok nem kezdtek el idıben mőködni.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: 2008. áprilisi testületi ülés
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
107/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások helyi rendszerérıl szóló rendelet értelmében megbízza a Városi Humánsegítı és Szociális
Szolgálat igazgatóját, hogy a szolgáltatások önköltségét és intézményi térítési díjak számítását a
2008. évi költségvetési adatok alapján tegye meg, és tegyen javaslatot a díjak módosítására.
Felelıs: Kovács Edina igazgató
Határidı: 2008. április testületi ülés.

5/5. Polgármesteri Hivatal irattári polcrendszerének kialakítására árajánlatok
5/6. A Békési u. 17. sz. alatti iroda kommunikációs rendszerének kialakítása

Valentinyi Károly alpolgármester felvetette, mivel a rendszerek kialakításához szükséges összegek
a költségvetésben biztosítva vannak, az érintett intézményvezetık saját hatáskörben járjanak el.

Cservenák Pál Miklós polgármester elfogadta a felvetést, kérte a testület egyetértését.

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

108/2008./II.25./sz.határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal irattári
polcrendszerének kialakítására árajánlatok bejelentést, valamint a Békési u. 17. sz. alatti iroda
kommunikációs rendszerének kialakítása bejelentést levette napirendrıl azzal, hogy a döntésrıl az
érintett intézmények vezetıi saját hatáskörben intézkedjenek.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Fekete József Közszolg. Int. igazgatója
Határidı: intézkedésre azonnal

5/7. Kérelmek helyi védelem alatt álló ingatlan védelmének megszüntetésére ( Fı u. 16.) illetve
védett épületek listájára történı felvételre ( Korona u. 3.sz.)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést.

Valentinyi Károly alpolgármester a szakértıi véleményeket javasolta elfogadni mind két esetnél. A
helyi védettségő épületeknél az utcai homlokzat felújításához az önkormányzat pályázat útján
támogatást biztosít.

Kovács Lászlóné képviselı is megerısítette, hogy a költségvetésben van 2 millió Ft a helyi
védettség alatt alá épületek felújítására. Szeretné, ha meg lenne határozva, ki ennek a kiírásnak a
felelıse, bonyolítója, mert tavaly elmaradt a pályázat kiírása.
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Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot javasolta felelısként
megjelölni, természetesen a hivatal segítségével. Határozat hozatalt kért arról, hogy a Fı utcai
ingatlan ne kerüljön k a védettség alól, a Korona utcai ingatlan pedig kerüljön felvételre.

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

109/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Mezıberény, Fı út 16. sz.
2419 hrsz.-ú helyi védelem alatt álló lakóház védelmének megszüntetésével nem ért egyet, ezért az
épített örökség helyi értékeinek védelmében összefüggı szabályokról az önkormányzati
támogatásról szóló 25/2003./XII.22./ MÖK. számú rendeletének 1. sz. mellékletét nem módosítja.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı:: értesítésre azonnal

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

110/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Mezıberény, Korona u. 3.
sz., 2456 hrsz.-ú lakóház helyi védelem alá helyezésével egyet ért, ezért az épített örökség helyi
értékeinek védelmében összefüggı szabályokról az önkormányzati támogatásról szóló
25/2003./XII.22./ MÖK. számú rendeletének 1. sz. mellékletét a rendelet felülvizsgálata során
módosítja. A felülvizsgálat a júniusi testületi ülésig történjen meg.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: értesítésre azonnal, felülvizsgálat a júniusi testületi ülésre

Cservenák Pál Miklós polgármester a pályázat kiírását márciusra javasolta elıterjeszteni.

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

111/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Mezıberény város épített
örökségének, építészeti értékeinek megırzése, a városkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú
építmények helyrehozatalának elısegítése” tárgyában a 25/2003./XII.22/ MÖK. sz. rendeletben
meghatározott épületek felújításának céljából a „Helyi védelem alatt álló épületek” címő pályázati
kiírás 2008. évben is kerüljön meghirdetésre.
A képviselı-testület megbízza a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a
márciusi testületi ülésre terjessze elı.
Felelıs: Balta Ádámné bizottsági elnök
Határidı: 2008.máricusi testületi ülés

21
5/8. Aljegyzıi munkakörre pályázat kiírása

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy Rauné Kovács Magdolna aljegyzı megbízatása
rokkantsági nyugdíjba vonulására tekintettel 2008. június 30-ig szól. A törvényi elıírásoknak
megfelelıen az aljegyzıi munkakör betöltésére pályázatot kell kiírni. A kiírási javaslat a jegyzıi
pályázatban szereplı feltételekkel jelenik meg, és amennyiben azt a testület elfogadja, a Belügyi
Közlöny következı számában meg fog jelenni.

Csávás István képviselı a kiírásban az öt éves gyakorlat kérését magasnak tartotta.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, az
aljegyzıre hasonló elıírások vannak érvényben, mint a jegyzıre. Az öt év meghatározása csak
elınyt jelent, és nem kizáró ok, ha valakinek kevesebb gyakorlata van.

Valentinyi Károly alpolgármester felvetette, hogy az aljegyzı személyére nem a testület, hanem a
jegyzı tesz javaslatot. A testület vagy el fogadja azt, vagy sem.

Több észrevétel nem hangzott el, a polgármester a kiírást szavazásra bocsátotta.

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

112/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a megüresedı aljegyzıi munkakör
betöltésére pályázatot ír ki az alábbiakban meghatározott tartalommal:
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.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, a kinevezést követı egy éven belül a Mezıberényben történı
letelepedést.
Elınyt jelent:
- jegyzıi, aljegyzıi gyakorlat, vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább 5 éves gyakorlat
- német vagy angol nyelv legalább társalgási szintő ismerete
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- 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 2008. július 1.
A pályázók további információt kérhetnek Dr. Baji Mihály jegyzıtıl a 66/515-501 telefonszámon,
hivatali idı alatt.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: azonnali intézkedés

5/9. Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek teljesítményértékeléséhez célok meghatározása.

Dr. Baji Mihály jegyzı elıadta, hogy 2002. évtıl új jogintézmény került bevezetésre a
köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy évente a
köztisztviselık munkáját értékelnie kell a munkáltatónak, jelen esetben a jegyzınek. A
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról viszont a képviselıtestületnek kell döntenie,
hiszen ezeknek a céloknak egybe kell vágnia a város, illetve a képviselıtestület céljaival,
akaratával. Az elıterjesztésben ezek a célok, feladattervek kerültek összegyőjtésre.

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

113/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri hivatal köztisztviselıi
számára 2008. évre a teljesítménykövetelmény alapján meghatározó célokat a következık szerint
határozza meg:
Az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintı feladattervek, célok
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tervezése, végrehajtása során kiemelt figyelmet
kell fordítani az intézmények mőködıképességének megırzésére, a gazdálkodás és a
beruházások lebonyolítása során a szabályszerőség biztosítására a célszerőségi, hatékonysági és
takarékossági szempontok alapján.
A lakossági tájékoztatók idıben, közérthetıen, megfelelı minıségben álljanak rendelkezésre a
város lakossága részére.
A város fejlıdése érdekében a pályázatokkal elnyerhetı központi források felhasználásában
rejlı lehetıségek teljes kihasználása.
Együttmőködés a regionális és helyi szervezetekkel, a helyi civil szervezetekkel, települési
önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, különösen a Békési Kistérségi Társulással,
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a Körösök völgye Natúrpark Egyesülettel.
Várhatóan a 2008. évi népszavazás jogszabályoknak megfelelı elıkészítése, lebonyolítása.
Pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, feltárása, pályázatok elkészítése, folyamatos
feladat;
Az önkormányzati kincstári rendszer folyamatos mőködtetése mőködtetése;
A térségi, kistérségi együttmőködés bıvítése hatósági igazgatás és más társulási lehetıségek
téren,
Az önkormányzatot megilletı bevételek minél teljesebb körő beszedése- folyamatos munka; a
humánus és jogszerő hivatali mőködés, a polgárközeli és szolgáltató közigazgatás
megteremtésének fokozása;
A polgármesteri hivatali ügyintézés korszerősítésével összefüggı igazgatási feladatok
végrehajtása;
Az irattárrendezés, irattári anyagok elhelyezése a felújított irattári helyiségben;
A helyi önkormányzati rendeletek további felülvizsgálata az Európai Uniós jogharmonizációra
is figyelemmel;
A teljesítménykövetelmények alapját képezı egyéb célok
• Az önkormányzati és államigazgatási feladatok végrehajtását továbbra is a város
polgárainak szolgálatával lássa el.
• A törvényesség színvonalának emelésével hajtsa végre az önkormányzat szerveinek
döntését.
• Legyen elméletileg felkészült az önkormányzat által meghatározott célok végrehajtásához,
ismerje munkaterületét, és a vonatkozó jogszabályok alkalmazása területén legyen kellı
jártassága.
• Személyében képviselje és munkájában valósítsa meg a közszolgálat eszméit, szakmai
munkáját elhivatottsággal, felelısséggel lássa el, vezérelje munkájában a város szellemi és
anyagi javainak gyarapodása.
• Képzettsége, felkészültsége jusson érvényre az önkormányzat által meghatározott célok
végrehajtásában, ismerje munkaterületét, és a vonatkozó jogszabályok alkalmazásában
legyen kellı jártassága.
• A munkakörébe tartozó szakmai kérdéseket, tényeket, körülményeket mindig helyesen, a
valóságnak megfelelıen ítélje meg, döntése, döntés-elıkészítése legyen megalapozott.
• A feladatokat pontosan, határidıre teljesítse, kommunikációjában legyen pontos, világos és
lényegre törı.
• Képes legyen az önkormányzat érdekében önálló intézkedésre és tevékenysége a felmerülı
problémák megoldására irányuljon. Vállalja mindenkor a felelısséget tetteiért, legyen a
feladat érdekében objektív, együttmőködésre alkalmas.
• A város közigazgatásában felmerülı feladatokat, problémákat legyen képes alapjaiban
feltárni, elemezni és a lényeget megragadni.
• Tevékenysége során legyen tekintettel a köztisztviselıi esküben foglaltakra, s ennek során
tartsa be a hatályos jogszabályokat.
•

A város lakosságának megfelelı tájékoztatása a hivatal munkájáról informatikai eszközök,
az internet útján.
Megbízza a polgármestert, hogy a kitőzött célok alapján határozza meg a jegyzıre vonatkozó
egyéni teljesítményértékelési szempontokat, a jegyzı pedig a hivatal köztisztviselıire vonatkozóan
végezze el ugyanezt.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester,
Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: folyamatos, és az értékelésre 2008. december 20.
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5/10. Történelmi zászlók győjtése

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıvezette, hogy a történelmi
zászlók győjtésének gondolata már akkor felmerült a bizottságnál, amikor felajánlották az Árpádsávos zászlót az önkormányzatnak. Ezt alátámasztotta, hogy Körösi Mihály a történelmi könyvével
kapcsolatban felkutatta azt is, hogy a mezıberényiek milyen zászló alatt harcoltak. Bizottsága azt
javasolná a testületnek, hogy évente maximum két db zászló kerüljön megvásárlásra. 2008-ban a
két darab 1848-as történelmi zászló legyen beszerezve.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Hoffmann Dániel/ mellett az alábbi
határozatot hozta:
114/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy folytatja a történelmi zászlók
győjtését, évente max. 2 darabbal bıvítve azok számát. Erre az évre – tekintettel a Mezıberényi
honvédek és nemzetırök 1848-49 témában készülı tanulmányra – 2 db történelmi 48-as zászló
beszerzését javasolja. A történelmi zászlók az OPS. Kulturális Központban kerüljenek elhelyezésre,
a muzeális győjtemény győjtıkörének szükség szerinti bıvítésével.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

5/11.Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által -az
felszámolásának feladataira – kiírt pályázaton történı részvétel

illegális

hulladéklerakók

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság által támogatott javaslatot szavazásra bocsátotta azzal, hogy a saját erı fedezete a 2008.
évi költségvetés általános tartaléka.

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

115/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által kiírt, a közterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék
felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó
magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlıdı lerakások megakadályozását célzó
tevékenységek támogatását szolgáló beruházások 2008. évi támogatásának igénybevételére
pályázatot nyújt be Mezıberény közigazgatási területén található illegális hulladék lerakók
megtisztítása, megszüntetése tárgyában.
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége:
3 125 eFt
A megpályázható legnagyobb támogatás összege:
2 500 eFt
A saját erı mértéke (20 %):
625 eFt
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
úgy
dönt,
hogy
a szükséges saját erıt, a
Mezıberény
beruházás teljes költségeinek 20 %-át, 625.000,- Ft-ot, a 2008. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja.
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A beruházás lebonyolítását az együttmőködési megállapodást kötı helyi civil szervezetekkel
együttmőködve a Városi Közszolgáltató intézmény végezze el.
A Képviselı-testület megbízza a Dr. Baji Mihály jegyzıt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el és azt lehetıség szerint 2008. március 17-ig nyújtsa
be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és Beruházási Fıosztályához.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: 2008. március 17.

5/12. A 0332 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaitól térítés mentesen, ajándékozás címen felajánlott terület
részeik elfogadása

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte elfogadni a területeket, mivel az ingatlan tulajdonosai az
osztatlan közös tulajdonban lévı 1. ha erdı területtel nem tudnak mit kezdeni. Jelenleg ennek az 1.
ha területnek 106 tulajdonosa van, 66-an ajánlották fel térítésmentesen vagy jelképes áron
tulajdonukat. A területre az önkormányzatnak a Békés –Mezıberény közötti kerékpárút megépítése
érdekében van szüksége.

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

116/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békést – Mezıberényt összekötı
kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a 0332 helyrajzi számú erdımővelési ágú ingatlan
tulajdonosaitól, térítésmentesen, ajándékozás címen felajánlott területrészeiket köszönettel
elfogadja, és az ezzel kapcsolatos szerzıdések megkötéséhez hozzájárul.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

T.Wagner Márton képviselı véleménye szerint köszönet illeti
meg a felajánlókat. Az
önkormányzatnak tudnia kell azt, hogy az erdıtulajdonos nem csak birtokolja az erdıt, hanem az
újratelepítés és az erdı védelme is feladata, évek múlva majd erre is gondolni kell.

Cservenák Pál Miklós polgármester további területeket ismertetett, amelyeket a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt.-tıl kellene térítésmentesen, illetve csekély ellenszolgáltatás mellett átvenni.

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

117/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békést –
Mezıberényt összekötı kerékpárút építése érdekében a Magyar Állam tulajdonában lévı 0322/2,
0322/22, 0322/34, 0325, 0332 (nagysága 1827 m2), 0321, 0330 (nagysága 294 m2) helyrajzi
számú területek, melyek érintik a tervezett beruházást, térítésmentesen, illetve csekély
ellenszolgáltatás mellett átvételre, illetve megvételre kerüljenek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı

26
Zrt.-tıl. Felhatalmazza a képviselı-testület Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerzıdések
megkötésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

5/13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme

Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy február közepén a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat küldött egy levelet a Városi Önkormányzatnak, amelyben az szerepel, hogy az 555
eFt-os állami támogatáson felül igénybe fogja venni az ezen felüli kb. 25%-ot jelentı állami
támogatást is, amelyért pályázni kell. Abból a levélbıl nem derült ki, de szóban úgy hangzott el,
hogy az állami támogatásokon kívül még szeretnének kapni 200 eFt önkormányzati támogatást is.
A mai ülésre eljuttatott levélben már leírják, hogy 200 eFt önkormányzati póttámogatásra van
szükségük, hogy a közösségi házukat maradéktalanul mőködtetni tudják.

Cservenák Pál Miklós polgármester nem tartaná tisztességesnek, ha kivétel lenne téve a többi
kisebbségi önkormányzattal szemben, a másik két kisebbségnek az önkormányzat azt a részt
biztosítja, amit az állam tud biztosítani. Azt tudni kell, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a
saját költségvetését még jelenleg el sem fogadta, elvbıl sem tudna nekik pénzt megszavazni, nem is
lehet tudni, mi lenne kiegészítve.

Csávás István képviselı megkérdezte, a kisebbségi önkormányzat már elköltötte az 555 eFt-ot,
hogy póttámogatást kérnek?

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a kisebbségi önkormányzat kiszámolta, hogy nem
tudnak kijönni a biztosított pénzbıl. Az önkormányzat eddig is kedvezett a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak, egy székházat biztosított részükre. Most már kellene a rezsit is (főtés, világítás)
támogatni, elég sok civil szervezet jelentkezni hasonló igénnyel, ha ez így mőködne. Személy
szerint nem támogatja a kérelmet.

Wagner Márton képviselı jelezte, nem kíván szavazni, mint a Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke.

Cservenák Pál Miklós polgármester a kérelem elutasítását tette fel szavazásra.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /Wagner Márton
nem vett részt a szavazásban/
118/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város önkormányzati Képviselıtestülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kérelmét -200.000 Ft önkormányzati póttámogás kérése, hogy közösségi házukat maradéktalanul
mőködtetni tudják- nem támogatja, mivel a kisebbségi önkormányzat saját költségvetését még el
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sem fogadta.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

5/14. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek illetékességi területének
módosítása

Harmati László alpolgármester, mint a megyei közgyőlés tagja elmondta, a közgyőlés
nehezményezte, hogy a gyulai központtal megszőnik a vízügyi igazgatóság, és kérik a gyulai
felügyelıség visszaállítását.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként közölte, a felügyelıséget elıször Gyuláról
Szegedre helyezték át, most pedig Szegedrıl Debrecenbe tennék meg ugyanazt. Mezıberénynek
Debrecen még rosszabb választás lenne. A felhíváshoz való csatlakozásról kért döntést hozni.

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

119/2007./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Békés Megyei Képviselıtestülete
42/2008.(II.8.)KT sz. határozatában megfogalmazott kezdeményezéssel egyetért, csatlakozik a
felhíváshoz, miszerint a 15/2008.(I.30.) Kormány rendelet Békés megyét érintı intézkedéseinek
megváltoztatásával a gyulai székhelyő, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelıség visszaállítását kéri.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.

5/15. Kihívás Napja rendezvényre felhívás

Cservenák Pál Miklós polgármester emlékeztetıül elmondta, elsı alkalommal jelentkezett
Mezıberény a felhívásra, de a pontozás eredményét nem tartotta a testület elfogadhatónak. Azóta
nem is történt jelentkezés a város részérıl, most is ezt tudná támogatni.

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

120/2008./II.25./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete megköszöni a Magyar Szabadidısport
Szövetség Kihívás Napja rendezésére vonatkozó felhívását, de nem kíván élni az ajánlott
lehetıséggel.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.
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Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, a következı testületi ülés március 31-én kerül
megtartásra. Napirendje: 1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és a közbiztonság
helyzetérıl; 2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról; 3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó
Egyesület munkájáról; 4./ Az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata.

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

kmf.
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