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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. január 28-án megtartott
ülésérıl.
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem.

Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki
Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete
József, Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Litvai György, Lestyán
Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton
képviselık.
Távol maradt az ülésrıl Valentinyi Károly alpolgármester (távolmaradásának okát bejelentette.)
Jelen volt még az ülésen: Rauné Kovács Magdolna aljegyzı, meghívottak, a hivatal irodavezetıi,
intézményvezetık, érdeklıdık.

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. Köszöntötte
Erdıs Norbert országgyőlési képviselıt, aki tiszteletét tette az ülésen. Üdvözölte Dr. Pataki Istvánt
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének vezetıjét, és
üdvözölt mindenkit aki tiszteletét tette az ünnepi alkalmon, hogy részt vegyen a jegyzını
búcsúztatásán.
Ismertette, hogy decemberben a Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejlesztési
miniszteréhez javaslattal élt a testület a Köz Szolgálatáért érdemérem adományozására, Dr. Hantos
Katalin jegyzıt méltónak tartották e kitüntetésre.
Méltató szavai: „Dr. Hantos Katalin 1949. november 17-én született Mezıberényben. Itt végezte el
általános iskolai tanulmányait, majd a Mezıberényi Petıfi Sándor Gimnáziumban érettségizett. Ezt
követıen a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1982. évben
be is fejezte. Tanulmányai befejezése után is képezte magát, 1986-ban az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Jogi Továbbképzı Intézete elıtt jogi szakvizsgát tett. 1992-ben Tatabányán a
Köztársasági Megbízotti Hivatalnál teljes anyakönyvi szakvizsgát tett.
Életútja során 34 év 4 hó 22 nap munkaviszonyt szerzett, a 2007. december 15-ével bekövetkezı
nyugdíjba vonulásáig. Munkaviszonyának teljes idıszakát a közszolgálatban töltötte el.
A kezdeti idıszakban a Mezıberényi Nagyközségi Tanácsnál helyezkedett el, majd 1985.
novemberétıl Kisbéren, 1992. júliusától pedig Bábolnán töltött be jegyzıi hivatást.
Lokálpatriótaként 1993. márciusában visszatért Mezıberénybe és ezen idıszaktól csak nem 15 éven
át látta el Mezıberény város jegyzıi tisztét. Az összes munkaviszonyából több mint 22 évet
jegyzıként tevékenykedett.
Magasan megmutatkozó lexikális tudása és annak gyakorlati alkalmazásában szerzett jártassága
nagy mértékben elısegítették, hogy a jegyzık körében is elismeréssel szóljanak munkásságáról.
Nagy érdemeket szerzett abban, hogy itteni mőködése alatt Mezıberény város olyan eredményeket
tudott felmutatni, amelyek példamutatóak és talán bizonyos értelemben irigylésre is méltóak.
Jegyzıi munkássága alatt igyekezett teljes mértékben tudását városa javára hasznosítani. A
képviselı-testület is elismerıen szólt munkásságáról és a mellékelt határozatában emlékérem
kitüntetésére javasolja.
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Mezıberény város polgármestereként magam is azonosulok a képviselı-testület döntésével és
kinyilváníthatom, hogy 1990. óta tartó polgármesteri tisztségem alatt Dr. Hantos Katalin
messzemenıen támogatta törekvéseim és így együttesen tudtuk felmutatni az elért eredményeket. „
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Közszolgálati Érdemérem Arany fokozata
kitüntetést adományozta Dr. Hantos Katalinnak.
Felkérte Dr. Pataki Istvánt a közigazgatási hivatal békéscsabai kirendeltségének vezetıjét, adja át a
kitüntetést Dr. Hantos Katalinnak.

Dr. Pataki István hivatalvezetı megtisztelı feladatként Bajnai Gordon miniszter úr megbízásából a
köz szolgálatában végzett, hosszú idın át eredményesen végzett munkájáért Dr. Hantos Katalin
jegyzınek megköszönte az együtt töltött sok hasznos évet, megköszönve azt, hogy sokat tett a
városért, gondolataival, szándékával segítette a közigazgatás munkáját. Kívánta, hogy jó
egészséggel még sokáig hasznosítsa a köz javára tapasztalatait.

Cservenák Pál Miklós polgármester Harmati László alpolgármestert kérte meg a virágcsokor
átadására, személy szerint pedig a kollektíva ajándékát adta át Dr. Hantos Katalin részére
megköszönve munkáját, nem elbúcsúzva, csak elköszönve, hiszen közremőködésére számítani
szeretne a város.

Dr. Hantos Katalin nagyon szépen megköszönte, hogy gondoltak rá, és a testület ilyen módon
köszönte meg a munkásságát. Elmondta, hogy „akkor amikor elkezdtem a közigazgatási
pályafutását itt Mezıberényben, illetve amikor haza jöttem, azt gondoltam, hogy nem lehet az
ember próféta a saját hazájában. De az élet úgy látszik meglepetéseket hoz. A köz szolgálat, amit
végeztem, ma is büszke vagyok rá, még akkor is ha idınként kigúnyoltak érte -nem a jelenlévık-.
Ezt mindig komolyan vette és mindig komolyan gondoltam. Azt, hogy ezt az elismerést ma
átvehettem, a köz szolgálatért, ezt kizárólag önöknek köszönhetı, hiszen soha nem vártam a
munkámért sem elismerést, de még sokszor köszönetet sem. Hálás vagyok ezért, de szeretném
elmondani Önöknek, hogy az utóbbi hetekben annyi-annyi öröm ért, és annyi meglepetés ért, amire
egész életemben gondolni nem mertem. Én azt hiszem, hogy ettıl a várostól kaptam a legeslegszebb
ajándékot amit egy Mezıberényben élı, és Mezıberényért dolgozó ember kaphat. Ez egyrészt ez a
kitüntetés, másrészt pedig az itt élı emberek felém irányuló, naponta megnyilvánuló érdek nélküli,
ıszinte és tiszta szeretete, és ezt Önöktıl is megkaptam. Köszönöm szépen, továbbra is
számíthatnak munkámra, tapasztalataimra, és kívánom ennek a képviselıtestületnek, hogy úgy
végezze a munkáját, hogy ez a város tovább épüljön, szépüljön és sok sok örömünk legyen benne.”

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a munka megkezdését. Megállapította, hogy az ülés
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselı közül jelen van 17 fı.
Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A polgármester javaslatára a képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Kovács Lászlóné és Litvai György képviselıket.
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Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, kérte
annak elfogadását.

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

1/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el.
Napirend elıtt: kitüntetésátadás
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 204/2007./V.22./sz., 306/2007./VIII.27./sz.,
309/2007./VIII.27./sz., 310/2007./VIII.27./sz., 311/2007./VIII.27./sz., 312/2007./VIII.27./sz.
313/2007./VIII.27./sz., 314/2007./VIII.27./sz., 315/2007./VIII.27./sz., 319/2007./VIII.27./sz.
320/2007./VIII.27./sz., 324/2007./VIII.27./sz., 327/2007./VIII.27.sz., 348/2007./VIII.27./sz.,
354/2007./VIII.27./sz., 355/2007./VIII.27./sz., 356/2007./VIII.27./sz., 371/12007./IX.24./sz.
372/2007./IX.24./sz., 373/2007./IX.24./sz., 374/2007./IX.24./sz.,
375/2007./IX.24./sz.,
376/2007./IX.24./sz.,
377/2007./IX.24./sz., 378/2007./IX.24./sz., 379/2007./IX.24./sz.,
380/2007./IX.24./sz., 381/2007./IX.24./sz., 382/2007./IX.24./sz., 383/2007./IX.24./sz.,
384/2007./IX.24./sz., 385/2007./IX.24./sz., 386/2007./IX.24./sz.,
387/2007./IX.24./sz.,
395/2007./IX.24./sz., 412/2007./X.29./sz., 413/2007./X.29./sz., 414/2007./X.29./sz.,
418/2007./X.29./sz.,
421/2007./X.29./sz.,
423/2007./X.29./sz.,
424/2007./X.29./sz.,
425/2007./X.29./sz.,
426/2007./X.29./sz.,
427/2007./X.29./sz.,
428/2007./X.29./sz.,
429/2007./X.29./sz.,
430/2007./X.29./sz.,
431/2007./X.29./sz.,
433/2007./X.29./sz.,
440/2007./X.29./sz.,
444/2007./X.29./sz.,
446/2007./X.29./sz.,
456/2007./X.29./sz.,
462/2007./X.29./sz., 464/2007.X.29./sz., 466/2007./XI.12./sz., 469/2007./XI.12./sz.,
470/2007./XI.12./sz., 471/2007./XI.12./sz., 472/2007./XI.12./sz., 482/2007./XI.26./sz.,
488/2007./XI.26./sz., 492/2007./XI.26./sz., 509/2007./XI.26./sz., 513/2007./XI.26./sz.,
515/2007./XI.26./sz., 554/2007./XII.17./sz., 555/2007./XII.17./sz., 562/2007./XII.17./sz.,
565/2007./XII.17./sz.,
valamint a 333/2007./VIII.27./sz., 437/2007./X.29./sz.,
438/2007/X.9./sz.,
464/2007./X.29./sz.,
493/2007./XI.26./sz.,
507/2007./XI.26./sz.,
558/2007./XII.17./sz., 563/2007./XII.17./sz. 564/2007./XII.17./sz. lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról.
2/2. A városi alapfokú mővészetoktatási intézmény minısítése (371/2007./IX.24./sz. hat.)
2/3. Gronau tájékoztatója (477/2007.XI.26./sz. hat.)
2/4. 560/2007./XII.17./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása – Városháza megvilágítása
2/5. 276/2007./VI.18./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása (CARLO QUALITY Kft.
árajánlata)
2/6.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
3./ Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének elıterjesztése
4./ Mezıberény város munkaügyi helyzete
5./ Jegyzıi pályázatok értékelése, jegyzı megválasztása
6./ Bejelentések
6/1. Átcsoportosítások fedezetbiztosítások (17 db határozat)
6/2. Intézményi átcsoportosítási javaslatok (4 db határozat)
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6/3. Pályázat közoktatási infrastruktúra fejlesztésére
6/4. Szociális irodára + 1 fı létszámbıvítés
6/5. Tour de Hougrie országúti kerékpárverseny
6/6. A Mezıberényi Sakk Egyesület lemondása pályázati támogatásról
6/7. A Magyar Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Segítı Tanácsadó Egyesületének ajánlata a
Tiszta Magyarországot mozgalomba való részvételre
6/8. A nyilvános könyvtárak jegyzékén való megjelenés
6/9. Egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról
6/10. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása,
6/11. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
6/12. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(rendelet)
6/13. Kiáltvány a demokrácia védelméért.
6/14. A Városi Könyvtár pályázati elszámolása
6/15. Önkormányzati költségvetési szervek alapító rendeletének hatályon kívül helyezése
6/16. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
6/17. Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
6/18. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
6/19. Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása
6/20. Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratának
módosítása
6/21. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
6/22. Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása
6/23. Petıfi Sándor nevét viselı középiskolák országos találkozója Mezıberényben
6/24. Javaslat a 2008. március 9-i népszavazáson közremőködı szavazatszámláló bizottságok
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.
6/25. Árpád-sávos történelmi lobogó ünnepélyes átadása (269/2007./VI.18./sz.)
6/26. A Mezıberényi Hírmondó újsággal kapcsolatos észrevételek, javaslatok
6/27. Britannica Hungarica Világenciklopédia sorozat kiadójának ajánlata
6/28. Szabados György ajánlata
6/29. Békési Polgári Védelmi Iroda anyagi hozzájárulás kérése
6/30. A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorciumi Tanács
„Ivóvíz 3.1.” munkával
kapcsolatos javaslata
6/31. Bélmegyer kötelezı óvodai feladatainak ellátása
6/32. A mezıberényi Kálmán-Fürdı ülıpados medencéjének ügye
6/33.Békés Mérnök Kft. ajánlata (Kálmán-Fürdı gyógymedence átalakításának megvalósítása)
6/34. A DAOP keretében meghirdetett „A városi örökség megırzése és korszerősítése” címő
pályázatban való részvétel (551/2007./XII.17./ sz. lejárt hat.)
6/35. Egyéb bejelentés
7./ Zárt ülés
7/1. Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés (Pataki Jánosné)
7/2. Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés (Petriné Bleyer Márta)
7/3. 557/2007./XII.17./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása + Csabay Károly 2007.
december 3-án kelt levele -összeférhetetlenség alóli felmentés kérése
7/4. 561/2007./XII.17./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása -kötvénykibocsátás
7/5. A Békési u. 1 / 4. hrsz. alatti irodahelyiségre vételi illetve bérlési ajánlat
7/6. A mővelıdési központ intézménynél fennálló vevıtartozások kimutatása
7/7. Kamut-Murony alapfokú közoktatási kötelezı feladatainak ellátása
7/8 . A Békési u. 17. sz. alatti önkormányzati bérlakások elsı bérlıinek kijelölése (szóbeli)
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7/9. Gyaraki Zsófia megkeresése
7/10. Mezeiné Bátori Valéria levele
7/11. Inkubátorház programról tájékoztatás.
7/12. Egyéb bejelentés

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

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı ismertette a 2007. december 17-i zárt testületi ülésen hozott
határozatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.
Észrevétel nem hangzott el.

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

2/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2007. december 17-i zárt testületi ülésen
hozott határozatok kihirdetését tudomásul veszi.

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

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos beszámolójából ismertetett egy-két fontosabb
eseményt a jelenlévık, a Kábel TV. nézık tájékoztatása érdekében.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását.

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

3/2008./I.28./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
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2/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 204/2007./V.22./sz., 306/2007./VIII.27./sz.,
309/2007./VIII.27./sz., 310/2007./VIII.27./sz., 311/2007./VIII.27./sz., 312/2007./VIII.27./sz.
313/2007./VIII.27./sz., 314/2007./VIII.27./sz., 315/2007./VIII.27./sz., 319/2007./VIII.27./sz.
320/2007./VIII.27./sz., 324/2007./VIII.27./sz., 327/2007./VIII.27.sz., 348/2007./VIII.27./sz.,
354/2007./VIII.27./sz., 355/2007./VIII.27./sz., 356/2007./VIII.27./sz., 371/12007./IX.24./sz.
372/2007./IX.24./sz., 373/2007./IX.24./sz., 374/2007./IX.24./sz.,
375/2007./IX.24./sz.,
376/2007./IX.24./sz.,
377/2007./IX.24./sz., 378/2007./IX.24./sz., 379/2007./IX.24./sz.,
380/2007./IX.24./sz., 381/2007./IX.24./sz., 382/2007./IX.24./sz., 383/2007./IX.24./sz.,
384/2007./IX.24./sz., 385/2007./IX.24./sz., 386/2007./IX.24./sz.,
387/2007./IX.24./sz.,
395/2007./IX.24./sz.,
412/2007./X.29./sz.,
413/2007./X.29./sz.,
414/2007./X.29./sz.,
418/2007./X.29./sz.,
421/2007./X.29./sz.,
423/2007./X.29./sz.,
424/2007./X.29./sz.,
425/2007./X.29./sz.,
426/2007./X.29./sz.,
427/2007./X.29./sz.,
428/2007./X.29./sz.,
429/2007./X.29./sz.,
430/2007./X.29./sz.,
431/2007./X.29./sz.,
433/2007./X.29./sz.,
440/2007./X.29./sz.,
444/2007./X.29./sz.,
446/2007./X.29./sz.,
456/2007./X.29./sz.,
462/2007./X.29./sz.,
464/2007.X.29./sz.,
466/2007./XI.12./sz.,
469/2007./XI.12./sz.,
470/2007./XI.12./sz., 471/2007./XI.12./sz., 472/2007./XI.12./sz., 482/2007./XI.26./sz.,
488/2007./XI.26./sz., 492/2007./XI.26./sz., 509/2007./XI.26./sz., 513/2007./XI.26./sz.,
515/2007./XI.26./sz., 554/2007./XII.17./sz., 555/2007./XII.17./sz., 562/2007./XII.17./sz.,
565/2007./XII.17./sz.,
valamint
a
333/2007./VIII.27./sz.,
437/2007./X.29./sz.,
438/2007/X.9./sz.,
464/2007./X.29./sz.,
493/2007./XI.26./sz.,
507/2007./XI.26./sz.,
558/2007./XII.17./sz., 563/2007./XII.17./sz. 564/2007./XII.17./sz. lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról.

Cservenák Pál Miklós polgármester tudomásulvételre ajánlotta az ismertetett határozatokat az
írásban kiküldött végrehajtásokkal.

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

4/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény
Város
Önkormányzati
Képviselıtestülete
a
204/2007./V.22./sz.,
306/2007./VIII.27./sz., 309/2007./VIII.27./sz., 310/2007./VIII.27./sz., 311/2007./VIII.27./sz.,
312/2007./VIII.27./sz. 313/2007./VIII.27./sz., 314/2007./VIII.27./sz., 315/2007./VIII.27./sz.,
319/2007./VIII.27./sz. 320/2007./VIII.27./sz., 324/2007./VIII.27./sz., 327/2007./VIII.27.sz.,
348/2007./VIII.27./sz., 354/2007./VIII.27./sz., 355/2007./VIII.27./sz., 356/2007./VIII.27./sz.,
371/12007./IX.24./sz.
372/2007./IX.24./sz.,
373/2007./IX.24./sz.,
374/2007./IX.24./sz.,
375/2007./IX.24./sz.,
376/2007./IX.24./sz.,
377/2007./IX.24./sz.,
378/2007./IX.24./sz.,
379/2007./IX.24./sz.,
380/2007./IX.24./sz.,
381/2007./IX.24./sz.,
382/2007./IX.24./sz.,
383/2007./IX.24./sz.,
384/2007./IX.24./sz.,
385/2007./IX.24./sz.,
386/2007./IX.24./sz.,
387/2007./IX.24./sz.,
395/2007./IX.24./sz.,
412/2007./X.29./sz.,
413/2007./X.29./sz.,
414/2007./X.29./sz.,
418/2007./X.29./sz.,
421/2007./X.29./sz.,
423/2007./X.29./sz.,
424/2007./X.29./sz.,
425/2007./X.29./sz.,
426/2007./X.29./sz.,
427/2007./X.29./sz.,
428/2007./X.29./sz.,
429/2007./X.29./sz.,
430/2007./X.29./sz.,
431/2007./X.29./sz.,
433/2007./X.29./sz.,
440/2007./X.29./sz.,
444/2007./X.29./sz.,
446/2007./X.29./sz.,
456/2007./X.29./sz.,
462/2007./X.29./sz.,
464/2007.X.29./sz.,
466/2007./XI.12./sz.,
469/2007./XI.12./sz.,
470/2007./XI.12./sz.,
471/2007./XI.12./sz.,
472/2007./XI.12./sz.,
482/2007./XI.26./sz.,
488/2007./XI.26./sz.,
492/2007./XI.26./sz.,
509/2007./XI.26./sz.,
513/2007./XI.26./sz.,
515/2007./XI.26./sz.,
554/2007./XII.17./sz.,
555/2007./XII.17./sz.,
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562/2007./XII.17./sz.,
565/2007./XII.17./sz.,
valamint
a
333/2007./VIII.27./sz.,
437/2007./X.29./sz.,
438/2007/X.9./sz.,
464/2007./X.29./sz.,
493/2007./XI.26./sz.,
507/2007./XI.26./sz., 558/2007./XII.17./sz., 563/2007./XII.17./sz. 564/2007./XII.17./sz. lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2/2. A városi alapfokú mővészetoktatási intézmény minısítése (371/2007./IX.24./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a decemberi ülésen
elhangzott, hogy a Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola minısítési eljárása
megtörtént, és mind a két tanszakon, a zenemővészeti ág és a képzı és iparmővészeti ág minısítési
javaslata is kiváló volt. December 31-én megérkezett az írásbeli határozat is, miszerint a kiváló
minısítést elnyerte a kistérségi általános iskola. Ez tulajdonképpen nem csak erkölcsi siker, hanem
remélhetıleg magasabb összegő állami normatíva igénylését is lehetıvé teszi. A határozati
javaslatukban megfogalmazottakat kérte megszavazni.

Csávás István képviselı jónak tartotta, hogy 150-200 gyermek hasznos idıtöltést végez a
szabadidejében, köszönet a pedagógusoknak, hogy ilyen magas szintre emelik a gyerekek
érdeklıdését.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint is örülni lehet a minısítésnek, az alapfokú
zene és mővészetoktatási intézmény fenntartása önként vállalt feladat, amennyiben nem lett volna
meg ez a minısítés, nehéz lenne fenntartani. A normatívára így is pályázni kell majd. A bizottság
határozatát szavazásra bocsátotta.

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

5/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete tudomásul veszi az Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmények Szakmai Minısítı Testületének 146/ME/2007. iktatószámú
határozatát arról, hogy a Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és
Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat a 2007. évi minısítési eljárás
során elnyerte a Kiválóra minısített alapfokú mővészetoktatási intézmény címet, mely 5 évre szól.
A képviselıtestület köszönetet mond az intézmény vezetıinek és munkatársainak a kiváló címet
megalapozó munkájukért és további eredményes mőködést kíván.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István igazgató
Határidı: értelem szerint

2/3. Gronau tájékoztatója (477/2007.XI.26./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy novemberi
határozat szerint fel kellett keresni az 5 testvérvárost az európai bizottság testvérváros pályázatán
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való részvétel érdekében. Ez decemberben meg is történt. Sajnos érdembeli visszajelzés nem
érkezett egyik helyrıl sem. Ismételten meg kell keresni ıket, hogy elfogadják-e a meghívást, a
pályázatba bele lehet e foglalni az ı részvételüket is. Határozatukat kérte megszavazni, felelısnek,
lebonyolítónak Csabay Károly intézményvezetıt, Debreczeni Gábor képviselıt javasolja a bizottság
megbízni. A napirendhez tartozik még, hogy Gronau polgármestere levelet írt, hogy 2008. június
30-a és július 5-e között fiatalok táborát rendeznék meg 15-18 éves fiatalok számára. 10 fıt
hívnának meg Mezıberénybıl, mivel ık is pályázni szeretnének, tisztázni kellett, ki hogy pályázzon
az európai bizottsághoz. Gronau erre választ adott levelében. Szilágyi Tibor a gimnázium igazgatója
ez ügyben a tájékozódást, szervezést intézményére vállalta.

Hoffmann Dániel képviselı kérte, idıben történjen majd meg a beszámolás (legkésıbb május),
hogy tudni lehessen milyen pénzeszközökre lesz szükség.

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

6/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 477/2007.(XI.26.) sz. határozatának
végrehajtásához kéri a testvérvárosok ismételt megkeresését.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Debreczeni Gábor képviselı
Csabay Károly igazgató
Határidı: 2008.02.01-ig.

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

7/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gronaui ifjúsági találkozóra való
utazás (2008. június 30-július 5.) megszervezésével Szilágyi Tibor gimnázium igazgatóját bízza
meg. Egyúttal kéri, hogy a kiutazással kapcsolatban felmerülı költségeket illetve a kiutazókat
terhelı hozzájárulást elızetesen pontosítsa, a szükséges intézkedéseket kezdeményezze.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: értelem szerint

2/4. 560/2007./XII.17./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása – Városháza megvilágítása

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az elıterjesztést, a három cég ajánlatát. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság javaslata szerint a költségvetés elfogadása után lehet csak állást foglalni.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke határozati javaslatukat ismertette,
kérte elfogadását.
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Városháza megvilágítását
az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetére való tekintettel, nem tudja vállalni, de a 2008. év
II. felében újratárgyalja az ügyet.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Borgula Péter mőszaki ügyintézı
Határidı: Intézkedésre azonnal

2/5. 276/2007./VI.18./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása (CARLO QUALITY Kft.
árajánlata)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy korábban a LOP-NIX Bt. biztonságtechnikai
képviselıje tett ajánlatot a ligeti pavilon videó rendszerrel való felszerelésére. Most egy újabb
ajánlat is beérkezett a CARLO QUALITY Kft. részérıl.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, bizottsága itt is a
költségvetés elkészítésére hivatkozott, a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel elnapolásra
javasolják a döntést.

Csávás István képviselı a LOP-NIX Bt.-tıl is újabb árajánlatot javasolt majd kérni, amennyiben
újra tárgyalja az ügyet a testület.

Csrevenák Pál Miklós polgármester az elmondottaknak nem látta akadályát, harmadik cégtıl is
lehet még ajánlatot kérni. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát kérte megszavazni.

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

9/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Madarak Háza
Látogatóközpontban és területén kialakítandó térmegfigyelı kamera kiépítését az Önkormányzat
jelenlegi gazdasági helyzetére való tekintettel - nem tudja vállalni, de a 2008. év II. felében
újratárgyalja az ügyet.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Borgula Péter mőszaki ügyintézı
Határidı: Intézkedésre azonnal

2/6.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a jelenlévık tájékoztatása
érdekében ismertette a bizottsága által kiadott kimutatást. Lakásfenntartási támogatás a legnagyobb
összeg. Annyi hibája van a táblának, hogy a múlt hónapban lett az eredeti elıirányzat módosítva, itt
pedig az eredeti elıirányzat került feltüntetésre. Azért történt túllépés, mert ebben az évben 13. havi
került kifizetésre, ebben benne van a 2006. év december, ami 2007. január 2-án lett kifizetve. Azt
mutatják a számok, hogy még nagyon sok szegény ember van Mezıberényben. Méltányossági
alapon is történik lakásfenntartási támogatás kifizetése. A bizottság mindig körültekintıen járt el.
Ápolási díj felére lecsökkent, minden igénylést megnéztek, volt olyan eset amikor normatív módon
kaphatta meg az ápolási díjat a rászorult. Gyógyszertámogatásra magasabb összeg került beállításra.
A gyermekintézmények térítési díjánál belefértek a keretbe, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás is hasonló az elıirányzathoz, bár itt több pénzt is ki lehetett volna osztani. A legnehezebb
döntéseket a bizottság minden alkalommal alaposan átbeszéli. A helyi járatú autóbuszbérlet egy
kicsit túl lett lépve, ezt meg kell vizsgálni ebben az évben.

Cservenák Pál Miklós polgármester hozzá tette, saját maga részérıl átmeneti segély, temetési
kölcsön, köztemettetés költségeirıl rendelkezett 1.842 eFt összegben. Összesen 34 millió Ft lett
fordítva a szociális helyzet javítására.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el.

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

10/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.

3./ napirend
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének elıterjesztése

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az elıterjesztésben megpróbálták
számszerősíteni a költségvetést. Decemberben csak nem fél milliárd különbség mutatkozott, ez
mostanra szőkült, jelenleg 259 millió Ft-tal nem ért össze a költségvetés. Február 25-ig ezt nullára
kell kihozni. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, bizottsága megtárgyalta
a második fordulós költségvetési tervezetet is, megkérték az intézményvezetıket a bevétel
növelésére, a kiadás csökkentésére. Erre konkrét számadatok nem születtek. Határozati javaslatot
terjesztettek elı, miszerint a Polgármesteri Hivatal és az intézményvezetık egyeztetése után,
bevétel növelı és kiadás csökkentı javaslataik kerüljenek akár rendkívüli ülésen elıterjesztésre.
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Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetıje az elsı tervezet óta történt
bevételi és kiadási elıirányzatok, valamint a kiadási többlet változás módosulásáról számolt be a
tételes anyagból, a jelenlévık tájékoztatása érdekében. A legnagyobb tétel a pénzmaradvány
beállítás, 95 millió Ft javította az egyenleget, nagy tételnek számít még az SZJA jövedelem
különbség mérséklésére biztosított összeg is. A Polgármesteri Hivatalnak egyeztetni kell még az
intézményekkel, illetve még át kell vezetni a változásokat is. A mai ülésre is vannak beterjesztve
olyan határozatok, amelyeknek kiadási vonzata van, és érinteni fogja a 2008. évi költségvetést.

Harmati László alpolgármester a lakosság tájékoztatása érdekében elmondta, a magánszemélyek
kommunális adóját azért kellett elsısorban emelni, mert a szilárd hulladék szállítása megdrágul
2008. évtıl a szeméttelep bezárása miatt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházásoknál van
még 2-3 kérdıjel is, ami nincs is még számszerősítve, ha oda számok kerülnek, még többel nıhet az
össz. hiány. A városi strandnál a gyógyvízzé minısítés miatt a medencét fel kell újítani, ehhez
legalább 25 millió Ft-ra szükség lesz. Mindenképpen azt javasolja, hogy várja meg a testület a
következı bizottsági ülést a döntéshozatal érdekében, addig még átvezetésre kerülnek bizonyos
dolgok. Az intézményvezetıktıl önmérsékletet kell kérni, a beruházásokhoz a saját forrás nem lesz
meg, képtelenség elıteremteni. Amennyiben felújítani, fejleszteni akar az önkormányzat, akkor a
kötvény kibocsátást erısen meg kell fontolni.

T.Wagner Márton képviselı kifejtette, hogy a hiány közel 9%-os, minden évben egyre nehezebb
hitel nélkül elfogadni a költségvetést. Az ingatlanbevételben van még némi tartalék, van egy
nagyon nagy beruházás, ami nem fog 2008-ban megvalósulni, a kettı már össze tudna hozni egy
olyan elméleti költségvetést, amivel már el lehetne most fogadni a költségvetést, de a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy február 12-ig legyen még átgondolva a pénzügyi helyzet.
Véleménye szerint Mezıberény város még mindig jó helyzetben van.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a jelenlegi olvasat szerint az
önkormányzatnak ahhoz az összeghez, amelyhez normatívák formájában jut, 69 millió Ft-ot kell
az óvodáknál, 195 millió Ft az általános iskolánál, 26 millió Ft a gimnáziumnál hozzá tenni. A
kulturális központnak a mőködéséhez 53 millió Ft, a közszolgáltató intézménynél 80 millió Ft, a
humánsegítı és szociális szolgálatnál is 54 millió Ft az amit hozzá kell tenni ahhoz, hogy mőködjön
a rendszer. Tehát a központi pénzekhez 478 millió Ft-tal kell hozzájárulni. Ezeket a pénzeket
valahogy össze kell szedni.

Wagner Márton képviselı véleménye szerint Mezıberény város önkormányzata eddig még mindig
megtalálta azt a lehetıséget, hogy kölcsön nélkül, illetve olyan kölcsön beállításával ami nem lett
igénybe véve, meg tudta oldani feladatait. Személy szerint sem ért egyet a kötvénykibocsátással, az
egy késıbbi eladósodást jelenthet, az utókorra ne hagyjon adósságot a testület.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, maga a kötvénykibocsátás nem a jelenlegi
költségvetés egyensúlyának a helyreállítására szolgálna. Ma van egy olyan konstrukció, amely
szerint a kötvénykibocsátást, ha jól mőködtetik, megfelelı finanszírozás alapján pénzeket tud hozni.
Ezt nem kell a költségvetésbe bedolgozni.
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát
bocsátotta szavazásra.

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

11/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a 2008. évi
költségvetésének elıterjesztése a Polgármesteri Hivatal és az intézményvezetık egyeztetése után,
bevétel növelı és kiadás csökkentı javaslatainak illetve a változások figyelembevételével
benyújtásra kerüljön a Képviselı-testület 2008. február 12.-i rendkívüli ülésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

4./ napirend
Tárgy: Mezıberény város munkaügyi helyzete

Harmati László alpolgármester az írásos elıterjesztést kiegészítette. A foglalkoztatásból és a
munkaügyi helyzetbıl nem fog sokkal több SZJA befolyni a városnak, ezzel nem fog sokkal jobban
javulni a költségvetés. Két évvel ezelıtt készült egy hasonló tájékoztató, látható a számokból, hogy
két év alatt nem javult a helyzet. Két év alatt mintegy 61 fıvel nıtt a regisztrált munkanélküliek
száma. Vigasztaló lehet az a tény, hogy Mezıberénynél sokkal rosszabb helyzetbe lévı települések
vannak a környéken is. Ami elkeserítı, hogy nagyon sok vállalkozás, egyéni vállalkozó is megszőnt
mőködni. Két év alatt 21 egyéni vállalkozó adta vissza vállalkozói igazolványát, 18 társas
vállalkozás szőnt meg, így a foglalkoztatott létszám 70-el csökkent. A Kormány úgynevezett
konvergencia programja következtében, a megszorítások következtében a vállalkozások egyáltalán
nem tudnak fejlıdni, nem tudnak több munkahelyet teremteni. Egyenlıre nem várható javulás ezen
a téren. Az önkormányzat közvetett úton próbálja segíteni a vállalkozásokat, elsısorban
ingatlanoknak a bérbeadásával, kedvezményes ingatlanvásárlással. Most van egy olyan lehetıség,
hogy a Békés Megyei Önkormányzathoz társulva, projektgazdaként, egy inkubátorházat létesítsen
az önkormányzat a városban, bár kérdıjeles, hogy tudna az benépesülni vállalkozókkal ilyen
gazdasági körülmények között.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı kiemelte, lassan felnı egy nemzedék úgy, hogy nem látja a
szüleit dolgozni menni, nincs minta elıtte. Talán iskolában kellene tanítani, mit jelent az, hogy
munkába járni, hogy kötelezettségek vannak. Kezd tragikussá válni a helyzet Mezıberényben is.
Közérdeklıdésre számot tarthat ez az anyag, a mezıberényi honlapon és a könyvtárban elérhetıvé
lesz téve.

Csávás István képviselı elıadta, hogy nagyon sok fiatal kimegy valamely nyugati országba, annyira
fiatalok, hogy a kis gyermeket is magukkal viszik. Kint minimálbéren élnek, annak a
minimálbérnek a vásárló értéke sokkal magasabb mint amit itthon megkapnak minimálbért. Nagyon
sok olyan fiatal is van, aki nem is akar már dolgozni. Úgy van vele, hogy havonta kap valamennyi
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összeget, elég sörre, borra, cigarettára, ennyivel beéri. Az országnak ez egy hatalmas teher, egy
szociális teher, amelyet az Európai Unió is véleményezett, helytelenítette. A magyar nemzet nem
arról volt híres, hogy kerüli a munkát, hát most sikerült a gyenge 18 év alatt a tudást és a munkának
a szépségét teljesen lenullázni. Ennek az adófizetık is isszák a levét.

Hoffmann Dániel képviselı sajnálattal állapította meg, hogy manapság munkát vállalni nincs is
mire. Ezt azt jeleneti, hogy sok embernek nincs semmihez hozzáértése, semmiféle képzettsége.
Emiatt nem lehet csodálkozni azon sem, hogy nem jön ide senki munkavállalókat keresni. Nincs
szakmai hozzáértés, ennek a legalapvetıbb problémája egy húsz-húszunkét évvel ezelıtt kialakult
rossz metodika, ami a szakmunkásképzésre vonatkozott. Szakmunkásból most is lenne kereslet, de
nincs. Az állam azt felejtette el -kormánytól függetlenül-, hogy akinek a kétkezi munkájából kell
megélnie, annak hagyni kell elsajátítani a kétkezi munka fortélyait. Ez nem valósul meg, mert
gimnáziumban 200 munkaóra alatt, amit elıír a gyakorlati oktatás, egy szakmát megtanulni nem
lehet. Lehetıséget kell biztosítani arra, hogy egy szakmát jó színvonalon el lehessen sajátítani, mert
pl. egy szakmát nem ismerı munkanélküli nem is tud produkálni, még a minimálbért sem tudja
kitermelni.

Harmati László alpolgármester egyetértett az elmondottakkal, ezt kormány szinten kell megoldani,
helyben ezek ellen nem lehet tenni. Pl. a rengeteg kínai termék teljesen tönkre tette az ország
könnyőiparát. Az unióba lépés kapcsán a mezıgazdaság is el van látva olcsó áruval, országos
szinten több ezerre tehetı a vállalkozást visszaadók száma.

T.Wagner Márton képviselı is alátámasztotta mint gyakorló vállalkozó, hogy évek óta három
alapszakmába sem talál képesített szakmunkást (esztergályos, villanyszerelı, géplakatos). Nagyon
szelektíven oktathatnak, kérdés lehet, hogy hogyan fog ez az ország mőködni és élni 20 év múlva.

Fekete József képviselı kiemelte, hogy amíg a segélybıl, minimálbérbıl haza vitt nettó majd nem
értékrend azonosságot mutat, addig nehéz megoldást találni, munkára fogni az embereket. Az
iskolai oktatásban is kereshetı az ok, fizikai munkát talán már nem is lehet végeztetni anélkül, hogy
ne vegyék azt „ kínzásnak”. Gyakorlat hiányában nem lehet a szakmát sem megtanulni.

Csávás István képviselı véleménye szerint is a szakmunkásképzésben olyan törvények, rendeletek
vannak, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a gyakorlati oktatást. Minden lehetısége meg van a
tanulónak, csak éppen kötelezettsége nincs. Az iparosra, aki vállalna egy-egy tanulót, arra olyan
anyagi terheket rónak, amit gyakorlatilag ki sem tud termelni. Ez szinte minden szakmában meg
van.

Onody Gyuláné képviselı az iskola neveléssel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok eszközt
kivettek a pedagógus kezébıl. Ahhoz, hogy valaki munkát végezzen, ahhoz olyan tulajdonságokra
is szükség van mint kitartás, elhivatottság. Ez a mai oktatásban nem igazán számon kérhetı. Azok
az emberek akik az iskolában is a könnyebbik oldalát nézik a dolgoknak, azok nem fognak kemény
munkát végezni soha az életben. Sajnos nagyon sok családnál nem a munkára szocializálódnak a
gyerekek, nem látják azt, hogy rendszeresen fel kell kelni, pontos munkakezdésre el kell menni és
munkába kell állni, és bizony akkor is végig kell vinni, ha éppenséggel nem mindig kellemes az
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embernek. Nagyon sok kellemetlenséget is olykor el kell tőrni és viselni, és ez bizony igen sok
önfeláldozással is jár. Nagyon sokan azt a lehetıséget sem használják ki, ami Mezıberényben adott
lenne, mert nincsenek meg az egyéb olyan személyiség jegyek amelyek alkalmassá tenné az
embereket arra, hogy kitartó munkát végezzenek és a nehézségeket is legyızzék. Ez egy olyan
probléma, itt nem lehet megoldani, nagyon régóta húzódozik az országban, egy réteg viszi a vállán
az ország terheit. Másik réteg meg valóban azt a helyzetet használja ki, hogy vannak segélyek, meg
egyéb ilyen lehetıségek, és nem óhajt ezen változtatni.

Wagner Márton képviselı tájékoztatásként elmondta, pár évvel ezelıtt, amikor a szerelı üzem,
amely most is foglalkoztat munkásokat, itt volt Mezıberényben, körbe nézett, akkor még nem talált
vállalkozót, és akkor még csak a Tiszaugi vasúti híd volt, amin nem lehetett kamion forgalom,
gátolva hogy itt valamilyen cég megtelepüljön. Pár évre rá volt Mezıberényben egy olyan
vállalkozó aki fel tudta vállalni ennek a szerelı üzemnek a megvalósítását, megépült a Tiszaugi híd,
amin most már a kamionforgalom zavartalanul mehet. Azt lehetett hinni, hogy ezzel a híddal ez a
kietlen viharsarok talán lélegzethez fog jutni. Sajnos nem így sikerül. Attól függetlenül, hogy most
már a kamion jöhet-mehet, és idetelepült az üzem is, sajnos a helyi munkavállalók ezt nem így
értékelik. A környékbıl mindenhonnan busszal kell szállítani a nem szakképzett embereket.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, Wagner úrnak nagy érdeme van abban, hogy a fián
keresztül a Kábel üzem idetelepült. Jelenpillanatban ebben az üzemben 600-an dolgoznak, ebbıl
180-200 a mezıberényi lakos. A városban közel 700 munkanélküli van, ha elmentek volna dolgozni
az üzembe, nem kellene vidékrıl hordani az embereket. Az igazság az, hogy az itteni emberek egy
része nem akar dolgozni. Ennek oka az is, hogy olyan kicsi különbség van a minimálbér meg az
egyéb juttatás között, hogy nem teszi érdekeltté az embereket a munkavállalásra. Meglátása az,
hogy el lettek szoktatva az emberek a munkától. Amennyiben ez nem fog változni, akkor ez a
társadalom nem sokra fogja vinni. Véleménye szerint az anyag kihegyezte, hogy mennyivel
rosszabb lett a helyzet, de ha a munkahelyek számát nézik, semmivel nincs kevesebb mint régen.
Természetesen sokan vannak akik becsületesen dolgoznak, és dolgoznának, rossz szemmel nézve
azokat, akik mesterségesen kihasználják a törvény alkalmazásának helytelenségeit.
Javasolta az anyag lezárását, tudomásulvételét, sajnos nem lehet olyan dolgot megfogalmazni ami
elıremutató lehetne.

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

12/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Mezıberény város munkaügyi helyzetérıl
szóló tájékoztatót tudomásul vette.

5./ napirend
Tárgy: Jegyzıi pályázatok értékelése, jegyzı megválasztása

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı ismertette, hogy a pályáztatás a törvénynek megfelelıen történt,
a Belügyi Közlöny 2007. december 19-i számában jelent meg, harminc napos beadási határidıvel.
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Három pályázat érkezett be, mind a három pályázó jogász képesítéső. Az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság rendkívüli ülésén értékelte a pályázatokat, ahova a pályázók is meg lettek
híva. Dr. Hegedős András kivételével Dr. Baji Mihály és Dr. Répási János megjelent a bizottsági
ülésen, kérdéseket tudtak a bizottsági tagok, illetve megjelent képviselık feltenni a pályázóknak. A
bizottság mind a három pályázatot érvényesnek találta, ez azt jelenti, hogy a szavazólapra a három
pályázó neve fog felkerülni. A bizottság elkészített egy ajánlást is a képviselı-testület részére.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a testületi ülésen sem jelent meg Dr. Hegedős András
Dunakeszirıl, a pályázatát nem vonta vissza, így érvényes, emiatt szerepeltetni kell a szavazólapon.
Az ülésen jelenlévı pályázóktól megkérdezte, van e szóbeli kiegészítésük a pályázatukhoz.

Dr. Baji Mihály pályázó üdvözölte a jelenlévıket, ismertette személyi adatait, szakmai pályafutását
pályázata alapján. 1999. május 1-tıl Békés város aljegyzıjeként dolgozik. Pályázatában konkrét
javaslatokat próbált a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatban leírni, mindenféleképpen az
elızı jegyzı munkásságát szeretné folytatni. Nagyon fontosnak tartja a polgármesteri hivatal
munkáját, hiszen háttérmunkájával segíti a mindenkori képviselıtestületet, a polgármestert abban,
hogy Mezıberény város jól szerepeljen a különbözı pályázatokon, és ez a város fejlıdjön.
Fontosnak tartja azokat az eredményeket, amit a polgármesteri hivatalban sikerült elérni,
megtartani, pl. okmányiroda, építéshatósági feladatok ellátása. Véleménye szerint nagyon fontos
feladata van a polgármesteri hivatalnak a pályázatokon való sikeres szereplésben és abban, hogy a
helyi értelmiség itt a városban megmaradjon. Megválasztása esetén mindenképpen ennek a
városnak a fejlıdését szeretné szolgálni.

Dr. Répási János pályázó is rövid bemutatkozást tett a pályázatában leírtak szerint. Úgy érzi, hogy
azt a fajta szakmai tapasztalatot, amit megszerzett az elmúlt évtizedekben (30 év), ami igen-igen
sokrétő, tudná kamatoztatni Mezıberény város polgármesteri hivatalának az eddigi és jó,
magasszínvonalú munkájának fenntartása, továbbfejlesztése érdekében. Generalista tudását tudja
felajánlani, úgy érzi ez megfelelıen szolgálná a város érdekét.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kérte, hogy a
bizottság legjobb tudása által megfogalmazott javaslatokat a döntéseiknél vegyék figyelembe.
Majdnem 15 esztendeje, hogy a városban jegyzıválasztás történt. Ennek a felelıssége komoly
dolog.

Cservenák Pál Miklós polgármester a kinevezı határozati javaslatokat ismertette, kérte a pályázók
nyilatkozatát, hogy megválasztásuk esetében a rájuk vonatkozó juttatásokat elfogadják-e a
kinevezéssel egy idıben? Dr. Hegedős András esetében úgy kell vélelmezni, hogy elfogadja a
kinevezı határozatot.

Dr. Baji Mihály és Dr. Répási János igen választ adtak.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a három pályázó neve, ABC
sorrendben kerüljön fel a szavazólapra.
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megállapítja, hogy a jegyzıi munkakör
betöltésére kiírt felhívásra 3 pályázat érkezett be a megadott határidın belül, és mindhárom pályázat
érvényes. A képviselı-testület egyetért azzal, hogy a jegyzıválasztás érdekében jelöltként Dr. Baji
Mihály, Dr. Hegedős András, Dr. Répási János neve felkerüljön a szavazólapra.

Cservenák Pál Miklós polgármester a szavazás lebonyolítására az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság által tett javaslatot bocsátotta szavazásra.

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

14/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a jegyzıi munkakör betöltésére beérkezett
pályázatokban titkos szavazással, több fordulóban dönt, amennyiben az elsı fordulóban az egyik
jelölt sem kapta meg a szavazatok minısített többségét – legalább 10 szavazatot. A második
fordulóban a két legtöbb szavazatot elért jelölt kerül fel a szavazólapra. Amennyiben a második
forduló sem vezet eredményre, a képviselı-testület harmadik fordulót tart. Amennyiben egyik
forduló sem vezet eredményre, a képviselı-testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és
ismételten kiírja a jegyzıi pályázatot.

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

Hoffmann Dániel képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke a szavazásról készült jegyzıkönyv
alapján ismertette a jegyzı választás eredményét. A bizottság nevében gratulált a megválasztottnak.

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

A titkos szavazásról készült jegyzıkönyvben foglaltak szerint 17 képviselı szavazott, a leadott
szavazatok közül 2 érvénytelen volt, a 15 érvényes szavazatból 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazat
mellett a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

15/2008./I.28.sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete titkos szavazással, Dr. Baji Mihályt
Mezıberény város jegyzıjének megválasztotta.
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Cservenák Pál Miklós polgármester gratulált a megválasztott jegyzınek, kérte Dr. Baji Mihályt,
hogy a testület elıtt tegye le köztisztviselıi esküjét. Dr. Répási János pályázó részvételét
megköszönte, kívánva, hogy máshol találjon majd lehetıséget, hogy az általa elképzelt jegyzıi
hivatást tudja gyakorolni.

Dr. Baji Mihály a köztisztviselıi esküt letette. Megköszönte a bizalmat, azt munkájával igyekszik
meghálálni, bebizonyítva a lakosságnak, hogy nem érdemtelenül eset rá a választás.

/Az eskütétel aláírt példánya e jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./

Cservenák Pál Miklós polgármester a jegyzı kinevezését az illetmény megállapításával együtt
kérte megszavazni.

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

16/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Dr. Baji Mihályt ( szül: 1974.01.05. an:
Ilyés Anna) 5630 Békés, Karacs Teréz u. 2/A III/9 szám alatti lakos pályázót kinevezi Mezıberény
város jegyzıjévé Békés Város Önkormányzatánál fennálló aljegyzı, közszolgálati jogviszonyának
jogszerő megszőnését követı naptól kezdıdıen határozatlan idıre.
Az állást legkésıbb 2008. április 1-tıl el kell foglalni.
Aljegyzıi közszolgálati jogviszonyának, lemondással történı megszüntetése esetén a Képviselıtestület 6 hónap próbaidıt köt ki.
Kinevezéssel egyidıben megállapított juttatásai:
Alapbér
309.200,-Ft
92.760,-Ft
Vezetıi pótlék
Nyelvpótlék
11.595,-Ft (angol közép „B” 30%)
Összes munkabér:
413.555,-Ft kerekítve: 413.600,-Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

6./ napirend
Tárgy: Bejelentések
6/1. Átcsoportosítások fedezetbiztosítások (17 db határozat)

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájának vezetıje ismertette az írásos
elıterjesztés alapján az átcsoportosításokat, határozati javaslatokat.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el.
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Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi Gazdasági Bizottság támogatásával szavazásra
bocsátotta egyenként a határozati javaslatokat. A 17. sz. javaslatot nem tárgyalta a bizottság, a
testület elé most került elıterjesztésre, javasolta annak is megszavazását.

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

17/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei,
bevételi elıirányzatán belül:
- Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított elıirányzat
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása /Prémiumévek Program/ bevételi elıirányzatát
megemeli 425 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 2/B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
kiadási elıirányzatán belül,
- Személyi juttatások elıirányzatát
321 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
104 e Ft-tal
/Prémiumévek Program/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

18/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
- Felhalmozási kiadások - Szakmai és Informatikai fejl. feladatok
(Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)
kiadási elıirányzatát
csökkenti „-” 756 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 2/B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
dologi kiadási elıirányzatát
582 e Ft-tal
Általános Iskola: 582 e Ft
/Szakmai és informatikai eszközök beszerzése
16/2007.(III.14.) OKM rendelet 2§ 2, 3 bek. szerint,
ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint.
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása –
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok./
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium
dologi kiadási elıirányzatát
174 e Ft-tal

19
/Szakmai és informatikai eszközök beszerzése
16/2007.(III.14.) OKM rendelet 2§ 2, 3 bek. szerint,
ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint.
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása –
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok./
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
19/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, intézményi mőködési
bevételek bevételi elıirányzatán belül,
- Intézményi mőködési bevételek,
kamatbevétel bevételi elıirányzatát
megemeli
3.960 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, intézményi mőködési
bevételek bevételi elıirányzatán belül,
- Intézményi mőködési bevételek,
Egyéb int. Mők. Bev. (3960 E Ft) bevételi elıirányzatát
csökkenti „-” 3.960 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

20/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
A) Központosított elıirányzat
Vizitdíj visszafizetésének támogatása
bevételi elıirányzatát (16700 Ft ~ 17 e Ft)
megemeli
17 e Ft-tal
B) Központosított elıirányzat
DARFT-TEUT Települési Önk.
szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása elıirányzatát
megemeli
7.163 e Fttal
Mb., Vésztıi út és Luther tér: 5003445 Ft ~ 5004 eFt
Mb., Szent István utca és Kölcsey utca: 2159243 Ft ~ 2159 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
A) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
Végleges Pénzeszközátadások mőködési célra
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Végleges Pénzeszközátadások
Vizitdíj visszafizetésének támogatása kiadási elıirányzatát
B) - 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Felújítási kiadások - Városi utak, járdák felújítása: DARFT-TEUT
burkolat felújítások
/Vésztıi út és Luther tér:
5004 eFt
Szent István utca és Kölcsey utca: 2159 eFt
elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

17 e Ft-tal

7.163 e Ft-tal

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

21/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra
- Lakossági hozzájárulás /V.S. adomány/ 100 e Ft
- Átvétel váll-tól /TESCO GLOBAL/ 1.600 e Ft
- Katolikus Karitász-tól
/M.K. és Hné V.K. részére/
4.000 e Ft
megemeli
5.700 e Ft-tal
bevételi elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Felújítási kiadások - Városi utak, járdák felújítása kiadási elıirányzatát
1.700 e Ft-tal
/Lakossági hozzájárulás V.S. adomány; TESCO GLOBAL/
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül,
Végleges Pénzeszközátadások fejlesztési célra
Lakosságnak fejlesztési célú pénzeszközátadás
/Katolikus Karitász-tól átvett és továbbított/
(Lakás helyreállítási célból) kiadási elıirányzatát
4.000 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

22/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra /Többcélú Kistérségi Társulástól/
Békési Kistérségi Irodától, kistérségi kiegészítı normatíva átvétele
bevételi elıirányzatát
csökkenti „-” 100 eFt-tal
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- Közoktatási feladatok:
- Tagintézményi normatíva /Bélmegyer/: - 70 eFt
- Kistérségi normatíva /Bélmegyer/:
- 30 eFt
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra /Bélmegyeri Községi Önkormányzattól/
átvétel a várható és egyéb támogatással nem fedezett
kiadási többlet fedezetére bevételi elıirányzatát
megemeli
100 eFt-tal
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra /Bélmegyeri Községi Önkormányzattól/
átvétel a várható és egyéb támogatással nem fedezett
kiadási többlet fedezetére
/a 2005-2006. évi elsz. alapján átvétel: 732.749 Ft ~ 733 e Ft/
megemeli
733 eFt-tal
bevételi elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát
megemeli
733 eFt-tal
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra /Bélmegyeri Községi Önkormányzattól/
átvétel a várható és egyéb támogatással nem fedezett
kiadási többlet fedezetére
megemeli
1.506 eFt-tal
/Igazgatási költséghez hozzájárulás/ bevételi elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát
megemeli
1.506 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

23/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei,
- Támogatásértékő mőködési bevételek bevételi elıirányzatán belül
A: Kincstár: Elızı évi Kp-i. Ktv. visszatérülés elıirányzatát
megemeli
26 eFt-tal
B: Tartásdíj megelılegezés elıirányzatát
megemeli
315 eFt-tal
C: AHB Mozgáskorlátozottak támogatása elıirányzatát
csökkenti „-” 416 eFt-tal
D: FM. Hivataltól Agrárterm. tám. /mezııri ırszolgálat tám./
elıirányzatát
csökkenti „-” 200 eFt-tal
- Támogatásértékő fejlesztési bevételek bevételi elıirányzatán belül
E: „Körösök lágy ölén” ROP-1.1.1.-2005 05.-0003/34.
Támogatási Szerzıdés szerint… 2007. évben nem teljesített,
2008. évre áthúzódó Tám. értékő fejl. célú átvétel elıirányzatát
csökkenti „-” 16.570 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
A) - 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát
megemeli
26 eFt-tal
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B) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási
kiadási elıirányzatán belül,
Végleges Pénzeszközátadások mőködési célra /Társ. szoc./
Tartásdíj megelılegezése elıirányzatát
megemeli
315 eFt-tal
C) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási
kiadási elıirányzatán belül,
Végleges Pénzeszközátadások mőködési célra /Társ. szoc./
Mozgáskorlátozottak támogatása elıirányzatát
csökkenti „-” 416 eFt-tal
D) - 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül:
Kisegítı mg. szolg.: Személyi juttatások kiadási elıirányzatát
csökkenti „-” 200 eFt-tal
E) - 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
Felhalmozási kiadás - Körösök Völgye Naturpark Egyesület
PEA pályázathoz saját forrás biztosítás és
pályázati támogatás igénybevétele... kiadási elıirányzatát
csökkenti „-”16.570 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

24/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
Végleges Pénzeszközátadások fejlesztési célra
- Lakosságnak 2006. január-márciusi rendkívüli idıjárás miatti,
nagy mennyiségő csapadék okozta lakossági károk enyhítésére tám.
/2006. évi pénzmaradvány terhére/ kiadási elıirányzatát
csökkenti „-” 3.922 eFt-tal
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti
„-” 265 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai – Dologi kiadások elıirányzatát
- 2006. január-márciusi rendkívüli idıjárás miatti,
nagy mennyiségő csapadék okozta lakossági károk enyhítésére
biztosított támogatás igénybe nem vett összegének /3.922 e Ft/
és kamatának /265 e Ft/ visszafizetése: /4.187 e Ft/
4.187 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

25/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
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- Pénzforgalom nélküli kiadások,
Elkülönített tartalék kiadási elıirányzatát
csökkenti
és ezzel egyidejőleg
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
- Felújítási kiadások: A Mőemléki és Szakmai Kollégium által kiírt –
Mőemléki és régészeti célok megvalósításának igénybevételére pályázathoz
saját forrás biztosítása: Wenckheim-Fejérváry Kastély felújítása...
kiadási elıirányzatát
megemeli
A Mőemléki és Szakmai Kollégium által kiírt –
Mőemléki és régészeti célok megvalósításának igénybevételére:
Wenckheim-Fejérváry Kastély fıépület tetıszerkezetének felújítására
nyert pályázati támogatás 2007. évben nem került folyósításra,
a kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

„-” 8.000 eFt-tal

8.000 eFt-tal

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

26/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
csökkenti „-” 1.706 eFt-tal
Normatív hozzájárulások elıirányzatát
Kv. tv.:
-3. sz. melléklet 15.2. (12) sorsz.
- Közoktatási alap-hozzájárulások,
2007. szeptember 1-jétıl 2007. december 31-éig, iskolai oktatás,
a 9. évfolyamon, középiskolában, 4 hónapra „-”255 eFt (állami: -255 e Ft)
-3. sz. melléklet 15.2. (14) sorsz.
- Közoktatási alap-hozzájárulások, 2007. szeptember 1-jétıl
2007. december 31-éig, iskolai oktatás, a 10. évfolyamon,
középiskolában, 4 hónapra
„-”255 eFt (állami: -255 e Ft)
-3. sz. melléklet 15.2. (15) sorsz.
- Közoktatási alap-hozzájárulások, 2007. szeptember 1-jétıl
2007. december 31-éig, iskolai oktatás, a 11-13. évfolyamon,
4 hónapra
„-”425 eFt (állami: -425 e Ft)
-3. sz. melléklet 16.3.2. (2) sorsz.
- Közoktatási kiegészítı hozzájárulások, kollégiumok közoktatási feladatai,
Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részt vevı kollégiumi tanulók nevelése,
ellátása, 4 hónapra
-243.333 Ft „-”243 eFt (állami: -243 e Ft)
- 3. sz. melléklet 16.8.2. (2) sorsz.
- Közoktatási kiegészítı hozzájárulások, két tanítási nyelven szervezett oktatás,
4 hónapra
-190.667 Ft „-”191 eFt (állami: -191 e Ft)
-3. sz. melléklet 16.8.3. (2) sorsz.
- Közoktatási kiegészítı hozzájárulások, nyelvi elıkészítı
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évfolyamon folyó oktatás,
4 hónapra
-190.667 Ft „-”191 eFt (állami: -191 e Ft)
- 3. sz. melléklet 16.10.b (1) sorsz.
Közoktatási kiegészítı hozzájárulások, egyes pedagógiai
programok támogatása, Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában részt vevı tanulók nevelése,
oktatása, 4 hónapra
„-”80 eFt (állami: -80 e Ft)
-3. sz. melléklet 16.11.1. a.1.(2) sorsz.
- Közoktatási kiegészítı hozzájárulások, hozzájárulások egyes közoktatási
intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása,
középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon,
4 hónapra
„-”25 eFt (állami: -25 e Ft)
-3. sz. melléklet 17.2. b sorsz.
- Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı szociális juttatások,
szolgáltatások, általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához,
12 hónapra
„-”11 eFt (állami: -11 e Ft)
-3. sz. melléklet 17.2. a1 sorsz.
- Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı szociális juttatások,
szolgáltatások, nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
tartósan beteg tanulók, 12 hónapra
„-”10 eFt (állami: -10 e Ft)
-3. sz. melléklet 17.2. a6 sorsz.
- Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı szociális juttatások,
szolgáltatások, nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
három- vagy többgyermekes
családban élı tanulók, 12 hónapra
„-”20 eFt (állami: -20 e Ft)
és ezzel egyidejőleg
- 3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül,
- Dologi kiadások elıirányzatát
csökkenti „-” 1.706 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

27/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül,
- Végleges Pénzeszközátadások mőködési célra /Társ. Szoc. pol. juttatások/
- Átmeneti kölcsön elıirányzatát
csökkenti „-” 507 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
- Végleges Pénzeszközátadások mőködési célra
/Társ. Szoc. pol. juttatások/elıirányzatán belül,
8 e Ft-tal
- Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás elıirányzatát
- Rendszeres szoc. segély Szt. 37/A§ 1) bek a) alapján, elıirányzatát
150 e Ft-tal
- Köztemetés Szt. 48/A§ al. elıirányzatát
60 e Ft-tal
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- Közmőfejlesztési támogatás elıirányzatát
- Vizitdíj visszafizetésének támogatása elıirányzatát
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Gyvt. 21. § helyi megállapítás
- Autóbuszbérlet támogatás elıirányzatát
- Cukorbeteg, gyógyszer tám.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2 e Ft-tal
10 e Ft-tal

265 e Ft-tal
12 e Ft-tal

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

28/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
A) - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül:
Intézményi mőködési bevétel:
Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n belül
megemeli
36 e Ft-tal
(Étkezési utalvány) bevételi elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
749914 szakf. Közv. Szolg. bev. AHT-n belül
Étkezési ut. továbbszáml. elıirányzatát
36 e Ft-tal
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül:
Intézményi mőködési bevétel:
Kamat elıirányzatát
megemeli
667 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül:
- 751845-05 szakf. Város és Községgazdálkodás
- /Medvefejes tó/ dologi kiadási elıirányzatát
36 e Ft-tal
- 751845-09 szakf. Város és Községgazdálkodás
- /Csatornamő szla./ dologi kiadási elıirányzatát
288 e Ft-tal
- Véglegesen átadott pénzeszközök fejlesztési célra
(csatornamő fejlesztéssel kapcs.)
lakossági LTP számlákra elıirányzatát
144 e Ft-tal
- 902113 szakf. Települési hulladék kezelés /Szemétszállítás, kezelés/ dologi kiadási elıirányzatát
64 e Ft-tal
- 930910 szakf. Fürdı és strandszolgáltatás /B95. kút mintavétel/ dologi kiadási elıirányzatát
135 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

29/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati

Képviselı-testülete,

a

Kisebbségi

Önkormányzatok
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átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat tudomásul
veszi:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:
- a Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
csökkenti „-” 105 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra elıirányzatát
105 eFt-tal
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:
- a Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
csökkenti „-” 20 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra elıirányzatát
20 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

30/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül:
- Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra:
Lakossági hozzájárulás Csatornamő Társ. fejlesztéssel kapcs.
megemeli
306 e Ft-tal
bevételi elıirányzatát
- AHT-n kívülrıl – Mb. Környezetvédelméért Alapítványtól
érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamő Társ. fejlesztéssel kapcs.
bevételi elıirányzatát
megemeli
968 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiad., kiadási elıirányzatán belül, - Véglegesen átadott
pénzeszközök Fejlesztési célra /Felhalm. pénzeszközátadás (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági
LTP számlákra/ elıirányzatát
1.274 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

31/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli bevételek
(Elızı évi ei. - és pénzmaradvány igénybevétele)
megemeli
9.754 e Ft-tal
bevételi elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiad., kiadási elıirányzatán belül,
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- Támogatásértékő kiadás mőködési célra
Elızı évi, mők. célú pénzmaradvány átadás intézményeknek
/2006. évi alul finanszírozás/ kiadási elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

9.754 e Ft-tal

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

32/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,a Pénzforgalom nélküli kiadások:
- Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-”
968 e Ft-tal
csökkenti „-” 11.500 e Ft-tal
- Elkülönített tartalék elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiad., kiadási elıirányzatán belül,
Véglegesen átadott pénzeszközök fejlesztési célra:
Mb. Környezetvédelméért Alapítvány rész. tám.
1090x1470x12: 19227600Ft~19228eFt+968eFt
kiadási elıirányzatát
megemeli
968 e Ft-tal
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül:Felhalmozási és Tıke jellegő bevételek –
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése Telek, kert, ingatlan értékesítése bevételi elıirányzatát
csökkenti „-” 11.500 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

33/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása, Központosított elıirányzat
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Helyi önkormányzati fenntartási költségvetési szervek által
foglalkoztatottak részére folyósított 13. havi illetmény finanszírozása
bevételi elıirányzatát
megemeli
6.350 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül
218 e Ft-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
69 e Ft-tal
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül

28
559 e Ft-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
178 e Ft-tal
2/B. cím: Mezıberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
1.484 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
475 e Ft-tal
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
1.008 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
323 e Ft-tal
5-1. cím: Orlay Petrics Soma Győjtemény kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
25 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
8 e Ft-tal
5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
78 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
25 e Ft-tal
5-3. cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
107 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
35 e Ft-tal
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
768 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
246 e Ft-tal
7-4a. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
526 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
168 e Ft-tal
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb mőködési kiadási elıirányzatán belül
(Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás)
38 e Ft-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát
12 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/2. Intézményi átcsoportosítási javaslatok (4 db határozat)

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájának vezetıje ismertette az írásos
elıterjesztés alapján az átcsoportosításokat, határozati javaslatokat.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi Gazdasági Bizottság támogatásával szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatokat.

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

34/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
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fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 2/B.cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
csökkenti „-” 782 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
csökkenti „-” 407 eFt-tal
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
csökkenti „-” 1.533 eFt-tal
- Felhalmozási kiadások elıirányzatát
megemeli
2.722 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

35/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- - 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül:
megemeli
565 eFt-tal
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
- OKM „Útravaló program pályázat személyi jutt. telj.-hez: 550 eFt
- Regionális Munkaügyi Központtól
Közhasznú munkaerı fogl. tám.:
15 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
565 eFt-tal
- - 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
csökkenti „-” 185 eFt-tal
- Felhalmozási kiadások elıirányzatát
megemeli
185 eFt-tal
(Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére
biztosított elıirányzat felhasználása)
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli 1.833 eFt-tal
- Szabab kapacitás értékesítésébıl
- étkeztetési bevétel áfával:
1.300 eFt
- Szállás bevétel:
500 eFt
- Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev. 33 eFt
- Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzatát
megemeli
162 eFt-tal
/ételszállító gépkocsi értékesítése/
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
1.995 eFt-tal
/étkezési bev. - nyersanyag visszaforgatása rezsiköltségre, áfára
/ egyéb bev. - szobák, tantermek, egyéb helyiségek festési munkáira
- intézmény komplex érintésvédelmi felülvizsgálatára
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

36/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 5-2.cím Városi Könyvtár kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
csökkenti „-” 120 eFt-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
megemeli
120 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

37/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 6.cím Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
csökkenti „-” 2.350 eFt-tal
csökkenti „-” 752 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
megemeli
1.625 eFt-tal
Bélmegyer nappali ellátás (2007. mód. ei. helyesbítés)
- Felhalmozási kiadások elıirányzatát
megemeli
1.477 eFt-tal
- Igazgatás – fénymásoló vásárlása: 1.008 eFt
- Idısek ellátása – rehab betegágy: 469 eFt
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/3. Pályázat közoktatási infrastruktúra fejlesztésére

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a pályázaton
közoktatási intézmények fenntartói vehetnek részt úgy, hogy valamennyi feladat ellátási helyre kell
pályázni. Február 1-tıl nyújtható be két hónapig a pályázat, az elérhetı támogatás vissza nem
térítendı, és az összes elszámolható költséget 100%-ban magába foglalja, vagyis kötelezı önerıt
nem tartalmaz. A pályázati feltételek ismeretében a bizottság úgy gondolta, hogy célszerő e
pályázaton részt venni, és a benyújtandó feladat szakmai koordinálásával Szilágyi Tibor igazgatót
bízná meg a bizottság.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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38/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete részt kíván venni a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására.”pályázaton, melynek kódszáma:
TIOP-1.1.1/07/1.
A pályázatok 2008. február 1-jétıl nyújthatóak be 2 hónapig.
A képviselı-testület a benyújtandó feladat szakmai koordinálását Szilágyi Tibor gimnázium
igazgatóra bízza.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor igazgató
Határidı: intézkedésre azonnal

6/4. Szociális irodára + 1 fı létszámbıvítés

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a létszám bıvítést a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság tárgyalta, úgy döntöttek, hogy a Polgármesteri Hivatalnál 2 fı létszám bıvítés kerüljön be
a költségvetésbe, és majd az új jegyzı fogja eldönteni, hogy hol milyen formában kívánja
megerısíteni az apparátust. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

39/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalban 2 fı létszám
bıvítést engedélyez a hozzátartozó személyi juttatások és járulékok biztosítása mellett, munkaköri
beosztásukról a jegyzı rendelkezik.
Felelıs: Mezıberény Város jegyzıje
Határidı: intézkedésre azonnal

6/5. Tour de Hougrie országúti kerékpárverseny

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága
megállapította, hogy a kérelmet anyagilag nem tudja támogatni az önkormányzat.

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

40/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2008. augusztusára tervezett Tour de
Hongrie országúti kerékpárverseny Békés megyei lebonyolítását anyagilag támogatni nem tudja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal
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6/6. A Mezıberényi Sakk Egyesület lemondása pályázati támogatásról

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, a
Sakk Egyesület jelezte, hogy két programjukat nem sikerült megvalósítani a szovátai sporttársak
elfoglaltsága miatt. 15 illetve 30 eFt támogatást kaptak volna a rendezvényekre. A bizottság azt
javasolta, hogy a fel nem használt 45 eFt összeggel a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok alapja
kerüljön megemelésre.

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

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

41/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy elmarad a
mezıberényi sakkozók Szovátára tervezett látogatása és a szovátai sakkozóknak a Mezıberényi
Sakk Egyesület általi fogadása és a programokhoz támogatásként megítélt és fel nem használt
45.000,-Ft összeggel a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati alapját megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2008. évi költségvetés tervezése

6/7. A Magyar Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Segítı Tanácsadó Egyesületének ajánlata a
Tiszta Magyarországot mozgalomba való részvételre

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága döntését ismertette.
Ne történjen csatlakozás ehhez a felhíváshoz, de ugyanakkor felhívnák a Városszépítı és
Városvédı Egyesület, valamint a helyi vállalkozások, cégek és magánszemélyek figyelmét.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális Bizottság elnöke kifejtette, hogy az egész dolog egy
pénzszerzésrıl szól, Mezıberény ezt meg tudja maga is oldani. A Várszépítı és Városvédı
Egyesület nevében elmondta, mindig azon vannak, hogy a közterületen minél több olyan eszköz
legyen felállítva, ami az ajánlatban szerepel, de nem zavarja ıket, hogy a felkérés határozatban
szerepeljen, plusz levelezést fog jelenteni. Bizottsága sem javasolta a csatlakozást.

Cservenák Pál Miklós polgármester döntésként csak azt javasolta meghozni, hogy az önkormányzat
nem kíván csatlakozni a felhíváshoz.

A képviselıtestület17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
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42/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Magyar Ingatlantulajdonosok
Érdekvédelmi Segítı Tanácsadó Egyesületének (1112 Budapest, Kánai út 3/A) ajánlatát a Tiszta
Magyarországot mozgalomba való részvételre, de nem kíván tagként csatlakozni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

6/8. A nyilvános könyvtárak jegyzékén való megjelenés

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási
elıterjesztést. A bizottság megtárgyalta, a
hosszabb nevő intézményre változtatni
szerepeljenek a volt intézmények, hanem
Kérte határozati javaslatuk elfogadását.

és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos
korábbi javaslatuk mellett maradtak, nem kívánnák egy
a kulturális központ nevét, és ne tagintézményként
telephelyként. A korábbi határozathoz ragaszkodnának.

Észrevétel nem hangzott el.

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

43/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Könyvtári Intézet
kezdeményezését az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okiratának módosításával
kapcsolatban, s azon nem kíván változtatni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly igazgató
Határidı: intézkedésre azonnal

6/9. Egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, a megyei önkormányzat határozatban kéri a megye
településeit, hogy a témával kapcsolatban a testületi ülésükön fogalmazzák meg álláspontjukat.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte,
bizottsága arra az álláspontra jutott, hogy ez mindenkinek privát ügye, nem kíván állást foglalni.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, bizottsága
igennel szavazott. A felkérés az egészségügy privatizációjával kapcsolatos. Amennyiben testületi
döntés nemleges lenne, engedtessék meg, hogy egyenként, az a képviselı, aki támogatni kívánja,
írhassa alá.
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Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, testületi döntést várnak, nem egyéni
véleményeket kell nyilvánosságra hozni.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, bizottsága nem
jutott „dőlıre”, döntetlen lett a szavazás, ezért nem tudtak állást foglalni, olyan javaslattal éltek,
hogy mindenki saját egyéni lelkiismerete szerint szavazzon itt a testületi ülésen.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága egységesen
arra az álláspontra jutott, hogy nem kívánnak a kérdésben állást foglalni.

Harmati László alpolgármester kiemelte, a testületben is mindenki a közélet szereplıje,
Mezıberényt képviseli. Itt a betegbiztosításról van, a megyei képviselıtestület azt kéri, a
települések csatlakozzanak azon álláspontjukhoz, hogy a törvény-tervezet ne születhessen meg.
Bizonyos dolgokban állás kell foglalni. Kéri, szavazzon a testület, független pártállástól. A törvény
nincs jól elıkészítve, a szakma sem ért vele egyet.

Debreczeni Gábor képviselı úgy gondolta, ez a javaslat nem tartozik a testület elé, nem
önkormányzati ügy, hiszen február 11-én a parlament szavaz az egészségügyi törvénnyel
kapcsolatban. Mezıberény város önkormányzatának hatóköre pedig a város közigazgatási határáig
tart, nem fogja tudni befolyásolni az országgyőlési képviselıket a szavazásban.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı tévedésre hívta fel a figyelmet, az önkormányzat állást foglalhat
országos ügyben is, sıt kezdeményezhet törvényalkotást, jogszabályalkotást, hatásköre túlterjed a
közigazgatási területén. A szakbizottság döntésérıl javasolt szavazni.

Csávás István képviselı nagyon örült, hogy demokrácia van, ami azt jelenti, hogy sorsdöntı
kérdésekben ki kérik a lakosság, a testület véleményét.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, a három megyei kórház mőködését
próbálja védeni a megyei önkormányzat, tehát ha állást foglal a testület, akkor sem tesz a saját
vidéke ellen.

Több hozzászólás nem hangzott el.

/T.Wagner Márton képviselı eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./

Cservenák Pál Miklós polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság, mint szakmai bizottság
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A képviselıtestület 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazat ( Fekete József, Babinszki Szilárd,
Debreczeni Gábor, Hoffmann Dániel, Barna Márton) mellett az alábbi határozatot hozta:

44/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Közgyőlés alelnöke által emailben küldött „az egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról” szóló nyílt levelet megtárgyalta,
csatlakozni kíván a felhíváshoz.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

/T.Wagner Márton képviselı visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma:17 fı./

6/10. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a 10. sz. bejelentés tárgyalásánál nem kíván
jelen lenni. Az ülés vezetését átadta Harmati László alpolgármesternek.

/Cservenák Pál Miklós polgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma:16 fı./

Harmati László alpolgármester ismertette, hogy a köztisztviselıi illemtény alap 2008. január 1-tıl
36.800 Ft-ról 38.650 Ft-ra változott, és így értelemszerően a polgármester úr illemtényének is
változnia kell. Kérte a bizottságok álláspontját ismertetni.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság a megváltozott illetménylapot 13,5 szeres szorzóval számítva javasolta meghatározni. A
bizottság a polgármester úr költségátalányát az illetményének 21,27 %-ában 111.000 Ft-ban
javasolja megszavazni.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága a
polgármester úr illetményét az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által is javasoltak szerint
521.775 Ft-ban megszavazni. A költségátalány számítását 24,91%-al javasolják, ez forintosítva
130.000 Ft.

Harmati László alpolgármester elsıként a polgármester illetményének megállapítását bocsátotta
szavazásra a bizottságok javaslata alapján.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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45/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester
illetményét 2008. január 1-tıl kezdıdıen havi 521.775.- Ft-ban (azaz a köztisztviselıi
illetményalap 38.650 Ft 13,5%-os szorzata szerint) állapítja meg.
Felelıs: Rauné Kovács Magdolna
Határidı: értelem szerint

Harmati László alpolgármester a polgármester költségátalányát az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság javaslata szerint ,a 111.000 Ft megállapítását bocsátotta szavazásra.

A képviselıtestület 7 igen szavazat és 9 nem szavazat (T.Wagner Márton, Fekete József, Kovács
Lászlóné, Balta Ádámné, Szekeres Józsefné, Lestyán Ádám, Barna Márton, Harmati László, Onody
Gyuláné) eredményeként nem támogatta az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát.

Harmati László alpolgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 7 ellenszavazat ((Debreczeni Gábor, Hoffmann Dániel,
Csávás István, Litvai György, Babinszki Szilárd, Wagner Márton, Halász Ferenc) mellett az alábbi
határozatot hozta:

46/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester
költségátalányát az illetményének 24,91 %-ában 130.000,- Ft-ban (azaz százharmincezer forint)
állapítja meg.
Felelıs: Rauné Kovács Magdolna
Határidı: értelem szerint

/Cservenák Pál Miklós polgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 17 fı./

Cservenák Pál Miklós polgármester folytatta az ülés vezetését.

6/11. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
ajánlással élt felé az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítására. Személy szerint az 5%-os
bérfejlesztésnél -ami a köztisztviselıi szférában elı van irányozva- magasabb emelést nem tart
indokoltnak. 5%-os tiszteletdíj emelést javasolt megszavazni, ez összegszerően, kerekítve 90.000
Ft-ot jelent.
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Harmati László alpolgármester jelezte, érintettség miatt nem kíván részt venni a szavazásban.

A képviselıtestület 8 igen szavazat és 8 ellenszavazat (Balta Ádámné, Babinszki Szilárd, Onody
Gyuláné, Hoffmann Dániel, Fekete József, Kovács Lászlóné, Litvai György, Szekeres Józsefné)
eredményeként döntést nem hozott. (Harmati László alpolgármester érintettség miatt nem vett
részt a szavazásban)

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı javasolta elıbb a képviselık tiszteletdíjáról szavazni, hátha
irányadó lehet, vagy pedig ismételten leszavaztatni az indítványt, hátha meggondolta magát valaki.

T.Wagner Márton képviselı mind a két elıterjesztést levenné napirendrıl, ne tegye nevetségessé
magát a testület további szavazásokkal.

Hoffmann Dániel képviselı javasolta februárban dönteni a kérdésben, addig történjenek további
egyeztetések.

Fekete József képvelı a 5%-os emelést elfogadhatónak tartotta, úgy hogy az alpolgármesterek
díjazása a bizottsági elnökök megállapított díja felett legyen 5%-al.

Lestyán Ádám képviselı azzal javasolta levenni napirendrıl az elıterjesztéseket, hogy maradjon a
régi díj, egy-két ezer forintért kár hozzá nyúlni. Ez különben sem fizetés, hanem tiszteletdíj,
maradjon a régi összeg.

Wagner Márton képviselı kifejtette, az elızı ciklusban 10%-al csökkentették a képviselık
felajánlásukkal a tiszteletdíjuk összegét, a mostani 5%-al lehetne ebben a ciklusban is csökkenteni,
és akkor maradhatna minden úgy ahogy volt.

Harmati László alpolgármester a képviselık tiszteletdíjához szólt hozzá. Véleménye szerint
méltatlan a testülethez ez az egyet nem értés. 2006. januárjában 48.000 Ft volt a képviselıi alap
tiszteletdíj. Akkor a költségvetés nehéz helyzetére tekintettel Valentinyi Károly képviselı
javaslatára, az akkori képviselık és alpolgármester lemondtak a tiszteletdíjuk 10%-áról, ez lett
elfogadva. Javasolta, most is legalább a 2005. évi szinten álljon a képviselık díjazása.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismételten megpróbálta az 5%-os emelést elfogadtatni, ez
47.000 Ft-ot jelentene képviselıi tiszteletdíjként. Elsıként az alpolgármesterek tiszteletdíjáról kért
szavazni, 5%-os emeléssel 90 eFt megállapításáról.

A képviselıtestület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Kovács Lászlóné, Hoffmann Dániel,
Szekeres Józsefné) mellett az alábbi határozatot hozta: (Harmati László alpolgármester érintettség
címen nem vett részt a szavazásban)
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47/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a társadalmi megbízatású alpolgármesterek
tiszteletdíját havi 90.000 Ft-ban (azaz kilencvenezer forint) állapítja meg.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

6/12. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról (rendelet)

Cservenák Pál Miklós polgármester a képviselık tiszteletdíjának meghatározásánál az 5%-os
illetményalap emelésére (47.000 Ft) tett javaslatot. A bizottsági elnökök ennek 90%-át kapják még,
ez 89.300 Ft-ot jelent.

A képviselıtestület 7 igen szavazat és 10 nem szavazat (Kovács Lászlóné, Szekeres Józsefné,
Babinszki Szilárd, Wagner Márton, Hoffmann Dániel, Lestyán Ádám, Harmati László, Csávás
István, Halász Ferenc, Litvai György) értelmében nem fogadta el a javaslatot.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a
tiszteletdíj megállapításánál bizottsága 50.000 Ft-ra tett javaslatot, kérte leszavaztatni. Ezt az
összeget úgy alakították ki, hogy az elızı évek részben elmaradt tiszteletdíj emelését, próbálták
korrigálni.

A képviselıtestület 3 igen szavazat és 13 nem szavazat (T.Wagner Márton, Fekete József, Kovács
Lászlóné, Balta Ádámné, Szekeres Józsefné, Debreczeni Gábor, Wagner Márton, Cservenák Pál
Miklós, Barna Márton, Lestyán Ádám, Onody Gyuláné, Csávás István, Halász Ferenc) értelmében a
javaslatot nem fogadta el.

Kovács Lászlóné képviselı ellenszavazatát indokolta. Kevésnek tartotta az alpolgármesterek és a
bizottsági elnökök közötti különbséget. A képviselıknél elég lenne a pontos 5%-os emelés 46.200
Ft, vagy pedig a képviselık részére megállapított alapdíjhoz mérten lett volna az alpolgármesterek
tiszteletdíja 5%-al emelve.

Cservenák Pál Miklós polgármester méltánytalannak tartotta, hogy ne legyen emelve az alapdíj,
még egy próbát tett a 47.000 Ft megállapítására.

A képviselıtestület 10 igen szavazattal, 7 ellenszavazat (Csávás István, Harmati László, Babinszki
Szilárd, Hoffmann Dániel, Wagner Márton, Lestyán Ádám, Halász Ferenc) mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének
1/2008.(I.29.) MÖK sz. rendelete
az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet
módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./

6/13. Kiáltvány a demokrácia védelméért

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem javasolta tárgyalni a
megkeresést, Mezıberényben kellı demokrácia van.

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, bizottsága nem kíván
aláíróként csatlakozni.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, bizottsága sem kíván
csatlakozni, illetve nem is kíván állást foglalni.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette,
bizottsága azt az elvet képviselte, hogy ebben nem kíván részt venni, de ha a testület igen, akkor
olyan megjegyzéssel, hogy olyan törvényeket kell alkotni, hogy ilyen dolgok ne kerüljenek elı.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottságok egyöntető álláspontja alapján szavazásra
bocsátotta, hogy a testület nem kíván döntést hozni a kérdésben.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
48/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni Hagyó Miklós országgyőlési
képviselı, a fıváros Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási fıpolgármester-helyettesének
megkeresését a demokrácia védelméért készült kiáltvány támogatásával kapcsolatban, a testület
nem kíván döntést hozni a kérdésben.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2008. március 10.

6/14. A Városi Könyvtár pályázati elszámolása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos
elıterjesztést. Bizottsága olyan javaslattal élt, hogy a testület ne a korábban odaítélt 20 eFt
visszautalását kérje, hanem annak a százalékosan arányosított összegét, 8 eFt-ot, mivel nem élt
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költségvetési módosítási lehetıséggel a könyvtár, ugyanakkor a program megvalósult.
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint azonosulni lehet a döntéssel, mivel a
jelenlegi szabályzat betarthatósága ilyen formában biztosítható.

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

49/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Könyvtár módosított elszámolását
a Mesetarisznya c. rendezvényrıl - kérelmükre - úgy fogadja el, hogy az önkormányzattól kapott
20.000,-Ft támogatásból (arányosítást alkalmazva) 12.000,-Ft felhasználását utólag jóváhagyja, s a
fennmaradó 8.000,-Ft visszautalását 15 napon belül kéri az önkormányzat számlájára és ezzel az
összeggel a városi rendezvények 2008. évi pályázati alapját megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester, Csabay Károly igazgató
Határidı: 2008. február 12.

/Harmati László alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./

6/15. Önkormányzati költségvetési szervek alapító rendeletének hatályon kívül helyezése

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı ismertette, az Államháztartási törvény szabályainak változása
miatt szükségessé vált, hogy az intézményi alapítások ne rendeleti, hanem határozati formában
történjenek meg. A rendelet-tervezet felsorolja a 7 önkormányzati költségvetési szerv nevét, alapító
rendeleteit az összes módosító rendeleteivel együtt, és tartalmazza, hogy hatályon kívül helyezi a
felsorolásban megnevezett rendeleteket. Egyúttal a képviselıtestület a 7 intézmény alapító
okiratának határozati formában történı megfogalmazásáról intézkedik a következı napirendeknél.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
2/2008.(I.29.) MÖK számú rendelete
Önkormányzati költségvetési szervek alapító rendeletének hatályon kívül helyezésérıl
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./

6/16. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
6/17. Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
6/18. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
6/19. Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása
6/20. Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratának
módosítása
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6/21. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
6/22. Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı ismertette, hogy valamennyi alapító okirat, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság tárgyalását követıen, illetve az intézmények vezetıivel történt egyeztetés
után javított, kiegészített, módosított formában lett kiadva. Kérte elfogadásukat.

Csávás István képviselı kifejtette, több közintézménynél van egyéb nem vállalkozási tevékenység „Az intézmény alapfeladata ellátásának sérelme nélkül a tevékenységéhez használatba adott
helységei eszközei tartós és eseti bérlete”- és most van egy példa, ami mutatja, hogy ez nincs
szabályozva. Egy intézménynél most éppenséggel fenn áll az, hogy az ı tevékenységéhez kicsi a
hely, mert egy adott helyiséget bérbe adott. Ez más intézményeknél is fennáll, nincs kontrolálva.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, Csávás képviselı úr rébuszokban beszél, de
megítélése szerint, ha a testület valamit átad mőködtetésre, azzal az átvevı rendelkezik.
Amennyiben nem mőködtetik, vissza lehet venni azt az ingatlant, ami nem szükségeltetik.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı elmondta, nyilvánvaló, hogy az ingatlan bérbeadás nem lehet
alaptevékenység egy költségvetési szervnél. De nem vállalkozási tevékenységként igen is be kell
írni, és lehetıséget kell adni rá, alapfeladatai sérelme nélkül. Meg lehet tiltani akkor, ha amire létre
van hozva a szervezet, azt nem látja el. De ez jövedelembevétel kiegészítésként szolgál,
szolgáltatást is nyújt, igen hasznos dolog lehet pl. az, hogy a testnevelı termet oda adják fitnesz
edzésre, de az a testnevelés órák megtartását nem veszélyeztetheti. Az eseti bérlet minden
intézménynél beillesztésre került.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kifejtette,
rendkívül rövid volt az idı az átvezetések elkészültére. Elıfordulhat természetesen, hogy valahol
valami kimarad, vagy módosítani kell a következı fél évben. Arra kérte a testületet, ezeket az
alapító okiratokat úgy vegyék tudomásul, hogy elıfordulhat még, hogy valamit korrigálni kell rajta
az elkövetkezı fél évben. Csávás képviselı által elmondottakra is reagált. A képviselıtestület arra
igyekszik ösztönözni az intézményeket, hogy minél több saját bevételt produkáljon, akkor ne
akarják megkötni a fölös kapacitások fölötti rendelkezési jogot.

T.Wagner Márton képviselı véleménye szerint is, ha sok mindent elvár a testület az
intézményvezetıktıl, de nem tehetnek meg sok mindent, az az intézményvezetık „le kiskorusítása”,
ez nem illik Mezıberény város képviselıtestületéhez.
/Harmati László alpolgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 17 fı./

Csávás István képviselı az elhangzottakhoz hozzá tette, hogy van egy intézményvezetı, aki örökölt
valamit, és az elıtte lévı intézményvezetınél probléma volt, hogy a feladatai ellátásához nincsen
megfelelı hely, ezt kívánja megelızni azzal, hogy ezt megfelelı szabályok közé tegye a
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képviselıtestület. Probléma megoldást kell találni.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismételten megjegyezte, rébuszokban hiába beszél bár ki is, el
kell mondani kinek mit kell adni.

Fekete József képviselı véleménye szerint is konkrét dolgokról kell beszélni, a testületnek mindig
is az volt a törekvése, hogy megfelelı infrastruktúrát biztosítson a mőködéshez.

Cservenák Pál Miklós polgármester a téma lezárásával kijelentette, hogy az elıterjesztett alapító
okiratok a mostani struktúrának a mozgatására megfelelı alapot adnak. A szervezeti mőködési
szabályzat szerint meg van a módja, lehetısége mindenkinek, hogy konkrét dolgokkal jöjjön elı.
Elfogadásra ajánlotta az alapító okiratokat.

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

50/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a
jegyzıkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg.

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

51/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratát a jegyzıkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint
határozza meg.

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

52/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
alapító okiratát a jegyzıkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg.

53/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az Összevont Óvodák alapító okiratát a
jegyzıkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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54/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és
Közétkeztetési Központ alapító okiratát a jegyzıkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak
szerint határozza meg.

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

55/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
alapító okiratát a jegyzıkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg.

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

56/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító
okiratát a jegyzıkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg.

6/23. Petıfi Sándor nevét viselı középiskolák országos találkozója Mezıberényben

Szilágyi Tibor a Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója tájékoztatásként elıadta, hogy
Magyarországon 2007-ben az összevonások és iskolamegszőnések után 10 Petıfi Sándor nevét
viselı középiskola maradt. Mezıberényt érte az a megtiszteltetés, hogy 2008-ban 1997 után, ismét
megrendezze az országos Petıfi Társaság védnöksége alatt ezeknek az iskoláknak az országos
találkozóját. A polgármester úrral folytatott megbeszélés alapján készült el elıterjesztésük. Az
anyag tartalmazza egyrészt a pontos program pontjait, április 10. és 13-a között kerülne
intézményükben megrendezésre a találkozó. A tartalmas programok megrendezéséhez szeretnék
kérni a képviselıtestület hozzájárulását a levélben megfogalmazottak szerint. Mezıberényi
Fotóalbumot szeretnének ajándékozni minden megjelent csapatnak, illetve a programok
lebonyolításához a 2007. évi intézményi pénzmaradványban terveztek elıre egy összeget, ezzel
szeretnének tervezni a program megvalósításánál. Egyéb forrásra azon túl nem lenne szükség, mert
a Petıfi Társaság is támogatja a rendezvényt.

/Harmati László alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./

Cservenák Pál Miklós polgármester támogatandónak tartotta, hogy a 10 csoport megkapja a 10
fotóalbumot.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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57/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a gimnáziumban 2008. április 10-13.
idıponttal megrendezésre kerülı Petıfi Sándor nevét viselı középiskolák országos találkozója
rendezvényre 10 db „Mezıberényi fotóalbumot” az intézmény rendelkezésére bocsát.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a hivatal pénzügyi irodájának vezetıjét ismertesse,
hogy a pénzmaradvány rendelkezésre állhat-e?

Hidasi Zoltán a Polgármester Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetıje közölte, egyedül a Petıfi
Sándor Gimnázium pénzmaradványával foglalkozott a testület, 8.600 eFt körüli a szabad
pénzmaradványuk. Ebbıl 8 millió Ft-ot állított be az intézmény 2008. évi hiány csökkentésére, és
ott feltüntették, hogy a még fennmaradó összegbıl 250 eFt-ot erre a programra kívánnának
fordítani.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a 250 eFt rendelkezésre bocsátását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

58/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a gimnáziumban 2008. április 10-13.
idıponttal megrendezésre kerülı Petıfi Sándor nevét viselı középiskolák országos találkozója
rendezvény lebonyolításához az intézmény pénzmaradványából 250 eFt-ot engedélyez felhasználni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

6/24. Javaslat a 2008. március 9-i népszavazáson közremőködı szavazatszámláló bizottságok
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az elıterjesztést, a határozati javaslatot szavazásra
bocsátotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

59/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. március 9. napra kitőzött
népszavazáson közremőködı szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak az alább felsorolt
választópolgárokat választja meg:
1 számú szavazókör. Helye: Kinizsi u. 13. Kinizsi úti óvoda
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1.
Schäffer Józsefné
Vésztıi u. 3o/A
új tag
2.
Kmellár Zoltánné
Vörösmarty u 26.
3.
Zubáné Gál Márta Várkonyi u. 5.
Póttag: Czirbuly Nóra Erkel F. u. 12.
2 számú szavazókör Helye: Kodály u. 8. Kodály Zoltán úti óvoda
1.
Bereczkiné Éber Ildikó
Korona u 8
2.
Csirmaz Sándor
Korona u. 3.
3.
Tóth Lászlóné
Vésztıi u. 48/a
3. számú szavazókör Helye: Jeszenszky u. 21. Idısek Klubja
1. Gyurkó Csabáné
Jókai utca 58
2. Csabai Károly
Madarász u 4
3. Crappán Katalin
Mátyás kir. u. 25.
4. számú szavazókör Helye: Luther tér 1. 1. szám alatti Iskola
1.) Pál Imréné
Martinovics u 3.
2.) Henger Péter
Liget u 1/a 3.em.31
3.) Savolt Jánosné
Belencéresi u. 10.
5. számú szavazókör Helye: Tessedik tér 1. Zeneiskola
1.
Andrésiné Daru Ilona
Kereki u. 26.
2.
Balázsné Dankó Hédi
Kereki u. 1.
3.
Éber Mihály
Kereki u. 53.
6 számú szavazókör: Hısök u. 3. Idısek Klubja
1. Hajkó Jánosné
Kossuth tér 13
2. Bartó Róbertné
Fı utca 2 A. lh I/12
3. Mezeiné Báthory Valéria
Madarász u. 49/A
7. számú szavazókör Helye: Kálvin u. 2. Kálvin úti óvoda
1.
Erdei Mihályné
József Attila u. 54.
József Attila u. 14.
2.
Grıszer Erzsébet
3.
Kozma Mária
József Attila u. 55.
8. számú szavazókör Helye: Petıfi u. 27. Humánsegítı Szolgálat
1.
Rajnai Mártonné
Petıfi u. 35.
2.
Kis Sándorné
Áchim u. 45.
új tag
3.
Vígh Sándorné
Csabai u. 38.
9. sz. szavazók. Helye: Luther u. 9. Széchenyi István Német tagóvoda
1.
Gubis Andrásné
Deák F. u. 63.
2.
Marton Mihály
Deák F u. 48/A
3. Turbucz Józsefné
Budai Nagy Antal u. 25. új tag
10. sz. szavazókör. Helye: Mátyás király u. 2. Mátyás király úti óvoda
1.
Benyó Istvánné
Oltványkert u. 44.
2.
Dombi Éva
Ókert 16.
3.
Winter László Józsefné
Szabó Árpád u 7/2
Valamint további póttagként:
1.) Tóthné Guba Ágnes
Belentai u. 24.
új póttag
2.) Beregi Lajosné
Nagymester 10/A
új póttag
Képviselı-testület felhatalmazza az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a
szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki.
Felelıs: : Rauné Kovács Magdolna aljegyzı
Határidı: értelem szerint

6/25. Árpád-sávos történelmi lobogó ünnepélyes átadása (269/2007./VI.18./sz.)
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Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, a testület korábban döntött arról, hogy az Árpádsávos zászlót fogadja a város, és az kerüljön a helytörténeti győjteményben elhelyezésre. Most a
Jobbik Magyarországért Mozgalom szeretné a zászlót ünnepélyes keretek között átadni. Erre kell
döntést hoznia a testületnek.

Debreczeni Gábor képviselı véleménye szerint nehéz helyzetbe került a testület, hiszen arról
döntöttek, hogy a zászlót elfogadják és az a múzeumba kerüljön elhelyezésre, de arról nem, hogy ez
milyen körülmények között kerüljön átadásra. A Jobbik azt kéri, hogy ünnepélyes keretek között
vegye át a polgármester a zászlót. Ezt nem tudja javasolni, azért sem mert rendkívül megosztónak
tartja a Jobbik tevékenységét, és ez megosztja a mezıberényi társadalmat is. Nem szerencsés olyan
szervezettel foglalkozni, aki Magyarország társadalmát vallási, faji, nemi és politikai hovatartozás
alapján megítéli, megkülönbözteti vagy kirekeszti. Esetenként azt is megmondja, hogy ki, mikor,
mennyire lehet magyar, megkérdıjelezi, feszegeti a jogállamiság kereteit, esetlegesen mások
emberi méltóságát sérti. Azt kérte a testülettıl, hogy ne hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy
így vegye át a zászlót. Vegye át más, de a polgármester úr ezt a lakosok nevében semmiféleképpen
se tegye meg. Nem szabad Mezıberényt az országos politika színterévé tenni, pláne szélsıséges
politika színterévé.

Csávás István képviselınek merıben más volt a véleménye. Tudniillik a történelmi zászló elıtt a
mindenkori kormányok és mindenkori közjogi méltóságok esküt tesznek. Ez a történelmi zászló
nem hozott szégyent Magyarországra, az hogy bele tettek valakik valamikor valamit, ez szégyellni
való, ugyanakkor a jelen magyar nemzeti zászlóba is beletettek valakik valamikor valamit, ami
szintén szégyellni való. Arról nem esik szó. Az, hogy ki mennyire szélsıséges, jelenpillanatban
demokrácia van, vagy már annak a határát súrolja a jelen állapot. Ehhez meg vannak megfelelı
törvények, megvannak a megfelelı szervek, akik eldöntik, hogy milyen ünnepélyes keretek között
zajlanak az események. A polgármester szuverén joga, hogy miként veszi át a zászlót, ebben
nyomást nem gyakorolhat rá a testület. Közelebbi értesülése van arról, hogy a kulturális központban
lesz az ünnepély.

Onody Gyuláné képviselı emlékeztetett arra, hogy a testület már korábban úgy döntött átveszi a
zászlót, mert ez egy történelmi emlék, és az kerüljön a múzeumba. Amennyiben nem veszi át a
zászlót a város, hogy kerülhet az a múzeumba elhelyezésre. Valakinek csak át kell venni, a
testületet pedig a polgármester képviseli. A testület semmiféle politikai színezetet nem akart ennek
a dolognak adni.

Hoffmann Dániel képviselı azt gondolta, Onodyné nem azt mondta, amit mondani kellett volna
ebben az esetben. Ennek igen is politikai színezete van. Egy fasizálódó társaság akar egy olyan
zászlót, amit 1944-ben használtak, és százával lıtték az árnyékában a Dunába az embereket,
felmagasztosítani. Lehet, hogy beletesznek valami más jelvényt, vagy nem, a Magyar Gárda
megjelenése kapcsán az a Vona Gábor akarja átadni a zászlót, aki kapitánya a Magyar Gárdának.
Két-három nappal az ausvici vérengzés befejezésére emlékezést követıen egész jó döntési helyzetet
teremt a testületnek ez a felajánlás. Azt tudomásul veszi, hogy a korábbi döntésnél kisebbségben
maradt az elutasítást illetıen, de azt nem, hogy most Mezıberény nevében nagy csinnadratta
közepébe át legyen véve Vona Gábortól a zászló.
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Onody Gyuláné képviselı megerısítette, személy szerint pont azt akarta, hogy politika ne legyen
belevéve a történelmi zászló átvételéve, ennek a körülménye legyen most megbeszélve.

Wagner Márton képviselı véleménye szerint le lett süllyesztve ez az egész dolog arra a szintre, mint
mikor a koronát svájci sapkának nevezték. Nem kíván ide lesüllyedni. Hoffmann úrnak elmondta,
hogy Ausvicban az utolsó kivégzések január 6-án voltak, és január 6-án vitték el a kommunisták
Oroszországba Mezıberénybıl 562 embert malenkij robotra. Ne legyen politizálás. Ha ez a zászló a
honfoglalás kortól tiszteletben tartva a nemzet jelképe volt, és az most is, akkor ennek a testületnek,
mint helyi hatalmi szervnek kötelessége megadni neki a tiszteletet, attól függetlenül, hogy kinek
„nyálas”, „hányingeres” vagy „csókolni való” kedve van. Mindenkinek kötelessége, aki ebben a
testületben ül, bizonyos magyar állami jelképeknek a tiszteletet megadni.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hosszú évekig sikerült a város testületében elérnie
azt, hogy nem volt politizálás, de most az utóbbi idıben kezd ide is beszökni, ennek nem igen örül.
Mivel abban döntött a testület, hogy átveszi a zászlót, azt át kell venni, vagy pedig vissza kell
utasítani az átvételt. Vona Gábortól sem fél, úgy mint a többi politikustól sem. Valakinek át kell
venni a zászlót, nem nagyon örül, hogy személye az, de csak a polgármester képviseli a testületet.
Lehet javaslatot tenni más személyre is.

Debreczeni Gábor képviselı javaslatot tett Harmati László alpolgármesterre.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, nincs jelen az ülésen az alpolgármester úr, nem lehet
megkérdezni tıle vállalná-e.

Onody Gyuláné képviselı megkérdezte a kulturális központ igazgatóját, tud-e valamint az ünnepség
körülményeirıl. Felvetette, lehet-e egy olyan javaslattal élni, hogy a város átveszi a zászlót, de nem
kíván hozzá hangos ünnepélyt.

Csabay Károly az O.P.S. Kulturális Központ igazgatója ismertette, leszögezte a megrendelıvel,
hogy a programért ık vállalják a felelısséget. Tudomása szerint mővészi program lesz, zenei és
irodalmi program, illetve beszédek.

Balta Ádámné képviselı azt tudta támogatni, hogy rendezvény, nagy ünneplés ne legyen a zászló
átvételénél.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı felhívta a figyelmet, mivel a képviselıtestület már egyszer
megszavazta, hogy elfogadja a zászlót, akkor azt át kell venni, kivéve, ha valaki most kezdeményezi
(polgármester tehetné meg), hogy szavazzanak újra a kérdésben. A határozat értelmében a
polgármesternek kell átvenni a zászlót, kivétel ez alól az lett volna, ha nemmel szavazott volna az
elfogadó határozatnál.
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Cservenák Pál Miklós polgármester kihangsúlyozta, abban különösebben nem látott semmit, hogy
egy történelmi zászló átvételre kerüljön. Most az átvétel módja körül nincs egyetértés. Lehet olyan
döntés, hogy a mősor után a zászlót vigyék át a múzeumba, és ott ı átveszi azt.

Wagner Márton képviselı véleménye szerint elıbb meg kellene tudni mibıl áll a rendezvény, kik
lépnek föl, hogyan fog lezajlani. Ennek a birtokában lehet dönteni.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı javasolta olyan döntést hozni, hogy a testület hatalmazza fel a
polgármester urat, tájékozódjon pontosan mi fog ott zajlani, és döntsön arról, hogy hol kívánja
átvenni a zászlót.

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

60/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete megbízza Cservenák Pál Miklós
polgármestert, tájékozódjon, hogy a Jobbik Magyarország Mozgalom az Árpád-sávos történelmi
lobogó ajándékozása alkalmából (idıpontja: 2008. február 15.) milyen rendezvényt kíván
lebonyolítani, annak ismeretében döntsön arról, hogy a zászlót hol kívánja átvenni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

6/26. A Mezıberényi Hírmondó újsággal kapcsolatos észrevételek, javaslatok

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a decemberi ülésre Tomka Mihály levelet
juttatott el a képviselıkhöz, amelyben bizonyos aggályokat fogalmazott meg az újsággal
kapcsolatban. Azóta is történtek ilyen jellegő észrevételek. Erre próbált Csabay Károly
intézményvezetı válaszolni. Mivel a mai nap folyamán Tomka Mihály úrtól újabb észrevétel
érkezett, és ennek az elıkészítı munkálatai még nem tudtak elkészülni, az ügy teljes kibontása
érdekében kérte a napirend januárra történı elnapolását. A januári testületi ülésig a bizottságok meg
tudják tárgyalni jogi, kulturális, gazdasági szempontból is a beadványt.

T.Wagner Márton képviselı tájékoztatásként elmondta, Tomka Mihály úr által felvetettek között
van, ami jogos, a hiánypótlások és átvezetések januárig legyenek megtéve.

Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett azzal, hogy a felelıs szerkesztı megbízása történjen
meg a mai ülésen. Azon túlmenıen Tomka úr felvetette azt, hogy törvénytelenül mőködött az újság,
mert nem volt bejegyezve. Ez nem egészen az önkormányzat hibája. Annak idején szabályszerően
megtörtént a mőködés bejelentése, a Széchenyi Könyvtárból az anyag átment, de nem került át arra
a helyre, ahova kellett volna. Következı ülésen megtárgyalásra kerül az anyag, bevonva abba a
kulturális központ igazgatóját is. Kérte a testületet, hogy a felelıs szerkesztı személyét illetıen
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szavazzon.
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

61/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Hírmondó városi kiadvány
felelıs szerkesztıjének megbízza Karakasné Ágoston Anikót.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester,
Csabay Károly igazgató
Határidı: 2008. február 12.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı elmondta, hogy a Tomka Mihály által hivatkozott törvénysértı
mőködés nem valós, amennyiben nyilvántartási hiba áll fenn, kiigazításra kerül. Egy-két e-mailt
ismertetett az anyagból, valamint az internetrıl, ami alapján véleménye szerint Tomka úrnak nem
kellene a rágalmazásig elmenni az önkormányzattal szemben. Meg lesz tételesen vizsgálva
beadványa, és jogi, megfelelı választ fog kapni a testülettıl.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az újsággal kapcsolatos
észrevételek a februári ülésen legyenek tárgyalva, a kulturális központ vezetıjének bevonásával.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

62/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Hírmondó címő kiadványt
érintı észrevételeket, javaslatokat, bevonva a munkába az OPS Kulturális Központot is, elıkészítés
után, a február 25-i testületi ülésen tárgyalja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Csabay Károly igazgató
Határidı: 2008. februári testületi ülés

6/27. Britannica Hungarica Világenciklopédia sorozat kiadójának ajánlata

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az ajánlatot, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
javaslatát támogatandónak tartotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

63/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Britannica Hungarica Világenciklopédia
sorozat kiadójának ajánlatát köszönettel vette, de nem kíván a szolgáltatás igénybevételével élni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
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Határidı: értesítésre azonnal
6/28. Szabados György ajánlata

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a harangjátékra, zenélı köztéri órákra, szökıkutakra
tett javaslatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményével egyetértett, a jelenlegi költségvetés
helyzete nem enged meg ilyenfajta kiadásokat.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

64/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szabados és Tsa. Kft. 1-6/2008
iktatószámú ajánlatát köszönettel vette, de nem kíván a szolgáltatás igénybevételével élni.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

6/29. Békési Polgári Védelmi Iroda anyagi hozzájárulás kérése

Cservenák Pál Miklós polgármester elıvezette, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság nem javasolta a kérelem támogatását. Kifejtette, ilyen jellegő támogatás,
finanszírozás a Belügyminisztérium kötelessége, nem pedig az önkormányzatok feladata.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

65/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Iroda 648/2008. iktatószámú támogatás biztosítás iránti
kérelmét anyagi források hiányában támogatni nem tudja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

6/30. A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorciumi Tanács „Ivóvíz 3.1.” munkával kapcsolatos
javaslata

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a testület részérıl a felhatalmazást megadni, hogy a DélAlföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében
nyertesként kihirdetett tervezıi konzorcium részére megbízást adjon, illetve annak ellátásához a
szükséges „Meghatalmazás és Megbízólevél” címő dokumentumot aláírja.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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66/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós
polgármestert, hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési
eljárás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Mőszaki, Tanácsadási és
Befektetési Zrt. által vezetett tervezıi konzorcium részére megbízást adjon, illetve annak
ellátásához a szükséges „Meghatalmazás és Megbízólevél” címő dokumentumot írja alá.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

6/31. Bélmegyer kötelezı óvodai feladatainak ellátása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a bélmegyeri
képviselıtestület tanulmányozta a költségvetési szabályozásokat, és olyan kéréssel fordult a
mezıberényi képviselıtestülethez, hogy az óvoda az iskolához hasonló együttmőködés keretében
legyen mőködtetve. A bizottsági ülésen a polgármester és az általános iskola igazgatója elmondták
ezzel kapcsolatos tapasztalataikat. A bizottság további tárgyalással bízta meg a polgármestert,
illetve az óvodával kapcsolatban Gubis Andrásné óvodavezetıt, hogy járják körül a megvalósítás
lehetıségeit.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

67/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bélmegyer kötelezı óvodai feladatainak
ellátására további tárgyalásokkal bízza meg Cservenák Pál Miklós polgármestert és Gubis Andrásné
óvodavezetıt.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester, Gubis Andrásné óvodavezetı
Határidı: 2008. március

6/32. A mezıberényi Kálmán-Fürdı ülıpados medencéjének ügye

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Mellékeltek egy
költségbecslést, hogy a testület tudja milyen közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A testület hitet
tett arra, hogy az ülıpados medence ebben a strandidényben már mőködni tudjon. Valószínő az ,
hogy a leírtak közül elmaradna az árnyékoló szerkezet elkészítése annak érdekében, hogy
meghívásos közbeszerzési eljárást lehessen lefolytatni, itt 15 millió Ft nettó összeg a felsı határ. A
bontási munkálatokat meg lehetne csináltatni a közszolgáltató intézménnyel. A munkák elvégzése
érdekében azért kérte a kalkulált költség megszavazását, hogy a költségvetésben szerepeltetni
lehessen.

Csávás István képviselı megkérdezte, a hidraulika átalakítás a mozgássérültek javára szolgálna?
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Cservenák Pál Miklós polgármester nemleges választ adott, lényegében egy átlagos költségbecslés
lett kérve.

Hoffmann Dániel képviselı javasolta, a költségvetésbe majd +10% tartalék legyen képezve a
munkálatokra, hogy a késıbbiekben ne legyen fennakadás.

Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

68/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy indokoltnak tartja a
Mezıberény Kálmán fürdı ülıpados medencéjének felújítását, melynek fedezetét – elızetesen
kalkulált költség bruttó: 24.852.000 Ft- a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.
Továbbá felhatalmazza a Polgármester urat a tárgyalások megkezdésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós
Határidı: Intézkedésre azonnal

6/33.Békés Mérnök Kft. ajánlata (Kálmán-Fürdı gyógymedence átalakításának megvalósítása)

Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
69/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kálmán fürdı ülıpados
medence átalakításának mőszaki ellenırzésével és az eljárás lefolytatásával a Békés Mérnök Kft.
ügyvezetıjét, Mochnács Pál urat bízza meg, az ajánlatában szereplı 2. számú alternatíva
(lebonyolítás:100 ezer Ft + Áfa, Mőszaki ellenırzés: 300 ezer Ft + Áfa) elfogadásával.
Továbbá felhatalmazza a Polgármester urat a szerzıdés megkötésre.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós
Határidı: intézkedésre azonnal

6/34. A DAOP keretében meghirdetett „A városi örökség megırzése és korszerősítése” címő
pályázatban való részvétel (551/2007./XII.17./ sz. lejárt hat.)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a korábban eldöntött pályáztatáshoz 10%-os
önrész biztosításával értett egyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. A pályázat szerint viacolor
burkolattal lenne ellátva a SPAR és a DM elıtti terület, az OTP-tıl a Gyomai útig a Fı utcai rész,
valamint az Eötvös utcának a Berény Étteremtıl Gyomai útig terjedı szakasza. Ezen kívül be van
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még ütemezve a könyvtár tetıszerkezetének és utcai homlokzatának teljes felújítása.
A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

70/2008./I.28./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív
Program keretében meghirdetett „A városi örökség megırzése és korszerősítése” címő pályázatban
részt kíván venni, melynek fedezetét – Önrész (10%) 4.200.000,- Ft - 2008. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Továbbá felhatalmazza a Polgármester urat a vállalkozási szerzıdések megkötésére, a beadási
határidı rövidsége végett.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Borgula Péter mőszaki ügyintézı
Határidı: Intézkedésre azonnal

6/35. Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, a következı testületi ülés idıpontja február 25.
Napirendje: 1./ Mezıberény város 2008. évi költségvetésének elfogadása; 2./ A Mezıberény –
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola mőködésének eddigi tapasztalati; 3./ Az önkormányzat
SZMSZ-ének felülvizsgálata.

Rauné Kovács Magdolna aljegyzı javasolta, hogy az SZMSZ majd akkor legyen tárgyalva, ha a
jegyzı munkába áll, hisz az ı szakmai véleményére szükség lenne.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint dolgozhat az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság már a következı ülésre, elfogadása történhet majd az új jegyzı munkába
állása után is. Várhatóan február 15-el lesz jegyzıje a városnak.

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

kmf.

Cservenák Pál Miklós
polgármester

Kovács Lászlóné
képviselı
jkv.hitelesítı

Rauné Kovács Magdolna
aljegyzı

Litvai György
képviselı
jkv.hitelesítı
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