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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott
ülésérıl.
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem.
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Valentinyi
Károly alpolgármester, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás
István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Kovács
Lászlóné, Litvai György, Lestyán Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné,
Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselık.
Jelen volt még az ülésen: Dr. Hantos Katalin jegyzı, Varga Józsefné aljegyzı, meghívottak, a
hivatal irodavezetıi, intézményvezetık, érdeklıdık.

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. Megállapította,
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, mind a 18 képviselı jelen van.
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.
A polgármester javaslatára a képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Babinszki Szilárd és Lestyán Ádám képviselıket.

Cservenák Pál Miklós polgármester a kiadott napirendek tárgyalási sorrendjét ismertette, javasolta
annak elfogadását annyi módosítással, hogy a zárt ülésen még további bejelentések kerüljenek
megtárgyalásra.

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

224/2007./VI.18./sz. határozat:
A képviselı-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl.
2./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekrıl.
2/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 30/2007./II.19./sz., 72/2007./III.5./az., 99/2007./III.
19./sz., 107/2007./III.19./sz., 110/2007./IV.5./sz., 111/2007./IV.5./sz., 112/2007./IV.5./sz.,
113/2007./IV.5./sz.,
114/2007./IV.5./sz.,
119/2007./IV.5./sz.,
120/2007./IV.5./sz.,
127/2007./IV.23./sz., 128/2007./IV.23./sz., 129/2007./IV.23./sz., 130/2007./IV.23./sz.,
131/2007./IV.23./sz., 133/2007./IV.23./sz., 142/2007./IV.23./sz., 159/2007./IV.23./sz.,
166/2007./IV.23./sz., 170/2007./IV.23./sz., 171/2007./IV.23./sz., 173/2007./IV.23./sz.,
174/2007./IV.23./sz., 176/2007./IV.23./sz., 178/2007./IV.23./sz., 181/2007./V.10./sz.,
182/2007./V.10./sz., 186/2007./V.10./sz.,
197/2007./V.22./sz., 202/2007./V.22./sz.,
220/2007./V.22./sz., 223/2007./V.22./sz., 54/2007./II.19./sz., 118/2007./IV.5./., 96/2007./III.
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19./sz., 164/2007./IV.23./sz., 137/2007./IV.23./sz., 150/2007./IV.23./sz., 151/2007./IV.
23./sz., 152/2007./IV.23./sz., 153/2007./IV.23./sz., 147/2007./IV.23./sz., 148/2007./IV.
23./sz., 149/2007./IV.23./sz., 221/2007./V.22./sz.
154/2007./IV.23./sz., 155/2007./IV.
23./sz., 156/2007./IV.23./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
2/2. 525/2006./XII.18./sz. lejárt határidejő határozat határidı módosítása (önkormányzat
számlavezetésének megversenyeztetése)
2/3. 66/2007./II.19./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása -általános iskola látja el az
óvodák gazdálkodási feladatait- (1 határozat, 2 rendelet)
2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
3./ Az Összevont Óvodák és a Petıfi Sándor Gimnázium vezetıi állásaira kiírt pályázatok elbírálása
( 33/2007./II.19./sz., 34/2007./II.19./sz. lejárt hat.)
4./ Mezıberény város szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata és beszámoló a
szociális feladatok ellátásáról
5./ Kistérségi szociális feladatellátás eredményei és jövıje
6./ Bejelentések
6/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12 db határozat)
6/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások - intézményi (5 db határozat)
6/3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
rendelet megalkotása
6/4.Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet
módosítása
6/5. A Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratáról szóló
rendelet módosítása
6/6. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet módosítása -gyermekek nyári
étkeztetése
6/7. DAREH rendszerhez való csatlakozás lehetıségének ismételt felajánlása
6/8. A Petıfi Sándor Mővelıdési Központ pótelıirányzat biztosítás iránti kérelme (Madarak
Háza Látogatóközpont)
6/9. A Körös Volán Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével
kapcsolatos igénybejelentés
6/10.A 60 évvel ezelıtt történt felvidéki magyar családok kitelepítésérıl emléktábla állításhoz
támogatás kérés.
6/11.Vállalkozói Telephely Fejlesztési Program Békés megyében programhoz csatlakozásra
ajánlat.
6/12. „Fızzön játszóteret” tájékoztató (DELIKÁT 8)
6/13. Egyéb bejelentés.
7./ Zárt ülés
7/1. 179/2007./IV.23./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása (kamera rendszerre
árajánlatok)
7/2. Omega Gyülekezet ingatlan bérleti ügye (210-211/2007./V.22./sz. lejárt hat.)
7/3. Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola pótelıirányzat biztosítás iránti kérelme
(Körösi M. méltányossági jut.)
7/4. A Berény-Ép Kft. plusz költség igénye (Városi Liget bérlakás)
7/5. A Katona és Társa Kft. ajánlata (3722/7 hrsz.-ú terület visszavásárlása vagy nyilatkozat a
visszavásárlási jog lemondásáról)
7/6. A Mezıberény, Wenckheim-Fejérváry kastély tetıszerkezetének állapota
7/7. A PAKSI-TEAM Kft.
kérelme a Mezıberény, Wenckheim-Fejérváry kastély
munkálatainál megnövekedett tervezési feladatokat érintıen
7/8. A Mezıberény, Wenckheim-Fejérváry kastély tőzfal megerısítésére ajánlat
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7/9. Közkifolyók megszüntetése
7/10. Sportcsarnok Sportegyesület támogatási kérelme
7/11. II. kerületi Evangélikus Egyház járdafelújítási kérelme
7/12. A Jobbik Magyarországért Mozgalom megkeresése
7/13. Kimutatás a képviselıtestületi üléseken, illetve a bizottsági üléseken történt megjelenésrıl
2006. novembertıl
7/14 Tájékoztató a TAPPE taggyőlésérıl, és részvényvásárlási ajánlat
7/15. Kalmár Nagyker Hungary E.C. egyesület munkájához tagsági hozzájárulás kérése
7/16. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. elıterjesztése a vízterhelési díj áthárításának módjáról
7/17. Mezıberényi FC. kérelme
7/18. Egyéb bejelentés

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

Dr. Hantos Katalin jegyzõ a polgármester felkérésére, a nyilvánosság elıtt ismertette a 2007. május
22-i zárt testületi ülésen hozott döntéseket.
Észrevétel nem hangzott el.
A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

225/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2007. május 22-i testületi ülésen hozott
határozatok kihirdetését tudomásul vette.

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

Cservenák Pál Miklós polgármester a napirendet az SZMSZ módosítása szerint vezette le, a két
ülés közötti beszámolójából kiemelt egy-két jelentısebb eseményt a jelenlévık, Kábel TV. nézık
tájékoztatása érdekében.

A képviselık részérıl írásban nem érkezett kérdés, észrevétel nem hangzott el az anyaggal
kapcsolatban észrevétel, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását.

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

226/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.
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2./ napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekrıl.
2/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 30/2007./II.19./sz., 72/2007./III.5./az., 99/2007./III.
19./sz., 107/2007./III.19./sz., 110/2007./IV.5./sz., 111/2007./IV.5./sz., 112/2007./IV.5./sz.,
113/2007./IV.5./sz., 114/2007./IV.5./sz., 119/2007./IV.5./sz., 120/2007./IV.5./sz., 127/2007./IV.
23./sz., 128/2007./IV.23./sz., 129/2007./IV.23./sz., 130/2007./IV.23./sz., 131/2007./IV.23./sz.,
133/2007./IV.23./sz.,
142/2007./IV.23./sz.,
159/2007./IV.23./sz.,
166/2007./IV.23./sz.,
170/2007./IV.23./sz., 171/2007./IV.23./sz., 173/2007./IV.23./sz.,
174/2007./IV.23./sz.,
176/2007./IV.23./sz., 178/2007./IV.23./sz., 181/2007./V.10./sz.,
182/2007./V.10./sz.,
186/2007./V.10./sz.,
197/2007./V.22./sz.,
202/2007./V.22./sz.,
220/2007./V.22./sz.,
223/2007./V.22./sz., 54/2007./II.19./sz., 118/2007./IV.5./., 96/2007./III.19./sz., 164/2007./IV.
23./sz., 137/2007./IV.23./sz., 150/2007./IV.23./sz., 151/2007./IV.23./sz., 152/2007./IV.23./sz.,
153/2007./IV.23./sz.,
147/2007./IV.23./sz.,
148/2007./IV.23./sz.,
149/2007./IV.23./sz.,
221/2007./V.22./sz. 154/2007./IV.23./sz., 155/2007./IV.23./sz., 156/2007./IV.23./sz. lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 49 db további intézkedést nem
igénylı határozat végrehajtásának elfogadását.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
227/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 30/2007./II.19./sz., 72/2007./III.5./az.,
99/2007./III.19./sz., 107/2007./III.19./sz., 110/2007./IV.5./sz., 111/2007./IV.5./sz., 112/2007./IV.
5./sz., 113/2007./IV.5./sz., 114/2007./IV.5./sz.,
119/2007./IV.5./sz., 120/2007./IV.5./sz.,
127/2007./IV.23./sz.,
128/2007./IV.23./sz.,
129/2007./IV.23./sz.,
130/2007./IV.23./sz.,
131/2007./IV.23./sz.,
133/2007./IV.23./sz.,
142/2007./IV.23./sz.,
159/2007./IV.23./sz.,
166/2007./IV.23./sz.,
170/2007./IV.23./sz.,
171/2007./IV.23./sz.,
173/2007./IV.23./sz.,
174/2007./IV.23./sz., 176/2007./IV.23./sz., 178/2007./IV.23./sz., 181/2007./V.10./sz., 182/2007./V.
10./sz., 186/2007./V.10./sz.,
197/2007./V.22./sz., 202/2007./V.22./sz., 220/2007./V.22./sz.,
223/2007./V.22./sz., 54/2007./II.19./sz., 118/2007./IV.5./., 96/2007./III.19./sz., 164/2007./IV.
23./sz., 137/2007./IV.23./sz., 150/2007./IV.23./sz., 151/2007./IV.23./sz., 152/2007./IV.23./sz.,
153/2007./IV.23./sz.,
147/2007./IV.23./sz.,
148/2007./IV.23./sz.,
149/2007./IV.23./sz.,
221/2007./V.22./sz.
154/2007./IV.23./sz., 155/2007./IV.23./sz., 156/2007./IV.23./sz. lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2/2. 525/2006./XII.18./sz. lejárt határidejő határozat határidı módosítása (önkormányzat
számlavezetésének megversenyeztetése)

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megfogalmazott
javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, elegendı lesz-e az idı, ha augusztusban tárgyalja a
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testület az önkormányzat számlavezetésének megversenyeztetését, az átállás végrehajtására,
amennyiben módosul a pénzintézet kiválasztása?

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a szeptemberi, októberi ülésen döntés
születhet, utána még elég idı maradhat csekkrendeléshez, új számlanyitáshoz pénzintézetváltás
esetén.

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

228/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 525/2006./XII.18./sz. határozatát
módosítja:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,egyetért azzal, hogy a 2008. január 1-tıl
történı számlavezetı pénzintézet kiválasztása érdekében a 2007.augusztusi testületi ülésre kerüljön
kidolgozásra az önkormányzat számlavezetésének megversenyeztetése.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szekeres Józsefné a Pénzügyi -Gazdasági Bizottság tagja
Határidı: 2007. augusztusi testületi ülés

2/3. 66/2007./II.19./sz. lejárt határidejő határozat végrehajtása -általános iskola látja el az óvodák
gazdálkodási feladatait- (1 határozat, 2 rendelet)

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette ismertette, hogy az érintett intézményvezetık egyeztették a
gazdálkodásra vonatkozó együttmőködési megállapodást, sikerült azt létrehozni, hatályossá tenni a
testület jóváhagyásával lehet. Az alapító okiratok módosítását is szükségessé tette a gazdálkodási
jogkör változtatása. A rendelet-tervezetek elıterjesztésre kerültek, melyet az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság elfogadásra ajánlott.

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

229/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola és az Összevont Óvodák között elıterjesztett együttmőködési megállapodás
tervezetet - melyben 2007. július 1-tıl kezdıdıen az Összevont Óvodák gazdálkodási feladatait
(szakmailag önálló, gazdasági jogkör szerint részben önálló intézmény) az Iskola fogja ellátni-,
jóváhagyja.
Az alapító okiratok tartalmának megfelelıen intézkedni kell a törzskönyvi nyilvántartáson történı
átvezetéshez, valamint az egyéb szükséges (APEH, stb.) bejelentésekrıl.
Felelıs: Varga Józsefné aljegyzı
érintett intézmények vezetıi
Határidı: 2007. június 30.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület
14/2007.(VI.19.) MÖK számú rendelete
az Összevont Óvodák alapító okiratáról
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
15/2007.(VI.19.) MÖK számú rendelete
a Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola,
Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium , és Pedagógiai Szakszolgálat
alapításáról szóló 28/2005.(V. 27. ) MÖK számú rendelet
módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./

2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl.
Észrevétel nem hangzott el.
A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

230/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
szóló beszámolót elfogadta.

3./ napirend
Tárgy: Az Összevont Óvodák és a Petıfi Sándor Gimnázium vezetıi állásaira kiírt pályázatok
elbírálása ( 33/2007./II.19./sz., 34/2007./II.19./sz. lejárt hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy három
pályázat érkezet, egy a gimnázium igazgatói állására és kettı az Összevont Óvodák vezetıi állására.
Mind a három pályázat megfelel a pályázati feltételeknek. Bizottsági ülésen nagyon sok kérdést
kaptak a jelöltek, és mind a három pályázatot alkalmasnak találták a további tárgyalásra.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a pályázók hozzájárultak ahhoz, hogy nyílt ülésen
történjen meg a vezetık megválasztása, természetesen titkos szavazással.
Csávás István képviselı kérdéseket intézett az óvodavezetıi állásra pályázókhoz, melyet írásban

7
nyújtott át részükre.

Kissné Wagner Mária óvodavezetı állásra pályázó válaszként elmondta,
-pszichológus, logopédus, védını, gyermekorvos: köztük és az óvoda közt együttmőködési
megállapodás van, a gyerekek megkapják ezeket az ellátásokat;
-gyógytornász: nincs, viszont vannak mozgásfejlesztı óvodapedagógusok, akik prevenciós
jelleggel végzik ezt a munkát,
-információ áramlás: a kiemelkedı eredmények elismerése megyei illetve helyi újságokban.
Nagyon fontos lenne, hogy minden óvodában internetkapcsolat legyen, továbbá nagyon fontosnak
tartana egy olyan rendszer kidolgozását, hogy a pedagógusok értesülni tudjanak a törvényi,
jogszabályi változásokról, egymással azt meg tudják beszélni. Másrészt azok a szakmai
információk sem kerülnek el minden esetben a kollégákhoz, amiket pl. egy pedagógus szakmai
továbbképzéseken hall. Mivel az óvodai nevelés feladata az iskolai életmódra való felkészítés is,
fontos az iskola pedagógusaival, szakembereivel kapcsolatot tartani, az ismerteket átadni
egymásnak.
- az óvónık biztonsága alatt azt értette, hogy egy közösen megfogalmazott cél felé kellene
haladniuk, ha olyan dolgokat tanulnának, amitıl az intézmény több, jobb lesz, ez nagyobb
biztonságérzetet adhat a dolgozónak is.
Pályázatát annyiban egészítette ki, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetne egy pályázatfigyelı
csoportra, fıleg a tagóvoda-vezetık segítségét szeretné igénybe venni olyan módon, hogy ez ne
jelentsen az önkormányzatnak a bérekben többlet terheket, munkaidı kedvezményt lehet kérni az
Oktatási törvényben megfogalmazottak szerint.

Gubis Andrásné óvodavezetı állásra pályázó bevezetésként elmondta, hogy a vezetıi programjában
azokat az elképzeléseket fogalmazta meg, amiket megvalósíthatónak tart az intézmény szakmaiságát
tekintve, amely az értékekre épül és az értékek mellett a fejlesztést is biztosítja, természetesen a
fenntartó elvárásaival és az oktatási koncepcióval összhangban. Pályázatában megfogalmazta, hogy
mi az, ami hite szerint a minıséget adja az óvodáknak. Az elmúlt 5 évben azokat a
dokumentumokat készítették el, ami nagyban befolyásolja az intézmény jövıbeni céljait,
célkitőzéseit, hiszen az intézményminıség irányítási program, a helyi módosított nevelési program,
ezenkívül a házirend, az SZMSZ mind olyan dokumentumok, amelyek meghatározzák az óvodák
hosszú távú elveit és céljait, amit közösen a nevelıtestület fogalmazott meg.
A továbbiakban a feltett kérdésekre válaszolt:
- tudatos környezetvédelem hány óvodában van és honnan indult kérdésre: minden nevelési
programban hangsúlyt kap a környezet-nevelés, de a Liget téri óvodában annak idején a játékmozgás-természetvédelem címszóval volt a helyi nevelési programjuk megfogalmazva. İk voltak
azok, akik a „zöldszives” mozgalomhoz is már kapcsolódtak. Innen indult tovább ez a folyamat,
amit véleménye szerint intézményi szintre is kell terjeszteni.
- gyógypedagógia testi-lelki tanítása: egyre több sajátos igényő gyermek van az óvodai
intézményben, a jövıben az integrált neveléshez nagyon fontos, hogy ilyen irányú szakemberek
is legyenek. Most is vannak az intézményeikben ilyen szakvizsgázott pedagógusok.
- korrekciós gyermektorna, óvónık kezdeményezése, megfelelı képzettségő óvónık vannak-e: két
gyógytestnevelési szakvizsgával rendelkezı óvodapedagógusuk van és egy speciális torna
szakképesítéssel rendelkezı óvónı. Az óvónıi érdek, az intézményi érdek összhangban állt, a
képzést az intézmény támogatta, hiszen az egyik legfontosabb a gyermekek nevelése
szempontjából a játék és a mozgás.
- pedagógus szakképesítés: az
intézményben az információ áramlás mőködik, vezetıi
értekezleteken egyeztetnek, ezenkívül szakkönyvekre pályáztak, amelyek megtalálhatóak az
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intézmény központjában, de megtalálhatóak a tagóvodákban is. Nagyon szép könyvtári
állománnyal rendelkezik minden óvoda. Mobil telefonhálózatba kapcsolódással egymással ingyen
tudják lebonyolítani beszélgetésüket, napi információikat. Jár a Pályázati Figyelı, különbözı jogi
újságok, megtalálhatóak az irodába. Ott mőködik még ezen kívül a minıségfejlesztési támogató
csoport is, minden intézménybıl egy-egy embert képviselve. Fontosnak tartott egy honlap
elkészítését, internetnek a bevezetését minden óvodába.
- óvodák környezete: nagyon sokat fejlıdtek az óvodák, sok eszközzel gyarapodtak, fıleg korszerő
és olyan eszközöket próbálnak vásárolni, ami a minıséget fejleszti és hosszú távra szól. Minden
óvodában van számítógép, nyomtató és ezekhez szükséges eszközök, galériák készültek, nevelést
segítı eszközök bıvítésére pályáznak minden évben a közalapítványhoz, szép eredményeket
érnek el. Véleménye szerint a mezıberényi óvodások nagyon szép belsı környezetben lehetnek.
Az óvodák külsı szépítésében van még tennivaló, ehhez a fenntartó segítsége is kell. A Kálvin,
valamint a Kodály úti óvodák külsı homlokzata igen nagy kívánni valót hagy maga után.
- gazdasági összevonással kapcsolatban elmondta, mielıtt az Összevont Óvodák gazdaságilag
részben önállóvá váltak, szóban történtek egyeztetések, magát a határozatot csak amikor a
képviselı-testület azt elfogadta, akkor kapta kézhez. Úgy gondolja, az hogy a fenntartó milyen
formában kívánja megoldani a feladatot, abban nem az intézményvezetınek van kompetenciája.
Az iskolával megkötendı együttmőködési megállapodást nagyon korrektnek tartotta. Benne
vannak azok a feltételek, amelyek a szakmai önállóság mellett gazdasági téren -az átgondolt és
takarékos gazdálkodás mellett- ugyanúgy tudja biztosítani az intézmény a keretösszegén belüli
mőködését, mint eddig is.
Legfontosabb dolognak azt tartja, hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni, érezzék jól
magukat és kapják meg azokat a fejlesztéseket -egyéni képességüknek megfelelıen- ami nagyon
fontos ahhoz, hogy elérjék az iskolájukhoz szükséges alapokat. A kollégáival együtt, a fenntartó
támogatásával és a szülık segítségével próbálja ezeket a célokat megvalósítani, amennyiben ehhez
a testület támogatását fogja élvezni.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a
óvoda vezetıi pályázatra kiírt feltételeknek, azoknak a kritériumoknak, melyek a pályázatban
elıírásra kerültek mind a két pályázó megfelelt.

Valentinyi Károly alpolgármester megkérdezte a pályázóktól, mit tennének annak érdekében, hogy
öt év múlva legyenek olyan pályázók akik rendelkeznek közoktatás-vezetıi szakvizsgával, ami
akkor már kötelezı elıírás lesz. Személy szerint szeretné, hogy mezıberényi óvodából is
mennének ilyen képzettség megszerzéséért. Színvonalasnak tartotta mind két pályázatot, a Kissné
pályázatában talán a gyermekvédelem hangsúlyosabb szerepet kapott. A költségvetés tárgyalásánál
a képviselı-testület várhatóan a jövıben sem lesz könnyebb helyzetben, milyen alternatív
mozgásteret látnak, ha szigorúbb lesz a költségvetés, mert akkor bármilyen szépek a programok,
nem lehet ıket finanszírozni.

Gubis Andrásné óvodavezetı állásra pályázó nagyon fontosnak tartotta, hogy legyenek közoktatásvezetıi szakvizsgával rendelkezı óvónık. Öt év múlva személy szerint eléri a nyugdíjkorhatárt, de
kollégái közül alkalmasnak tart több személyt arra, hogy vezetıi feladatot ellásson.
Továbbképzésekre az intézmény költségvetésében biztosítva van fedezet, eddig több szakvizsgás
kérés érkezett kollégái részérıl, ilyen még nem volt köztük, de bárki ezt megpróbálja
támogatandónak tartja, sıt szorgalmazni is fogja. A költségvetésük kiegészítésére eddig is
igyekeztek forrásokat szerezni, alternatív pénzügyi lehetıségek feltárása érdekében pályázatokon
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vettek részt, ahol eddig nagy többségében sikerrel is jártak. Másik segítség az alapítványi
támogatások, valamint a szülıi segítség igénybevétele. A gyermeklétszám stagnáló állapotban van,
a nyugdíjba vonuló kollégák helyére olyanokat keresnek majd, akiket a Munkaügyi Központ
támogat, így is pénzügyi forráshoz jutva. Hosszú távon igyekeznek ezeket a lehetıségeket
legméltányosabban megkeresni, hogy a dolgozókat ne érje nagy hátrány. A takarékos gazdálkodás
nagyon fontos, hatékony mőködés érdekében törekednek arra, hogy az energiákat, eszközöket minél
jobban tudják igénybe venni ezekhez a feladatokhoz.

Kissné Wagner Mária óvodavezetı állásra pályázó elıvezette, ha lehetıséget kapna arra, hogy ezt
az intézményt vezesse, elsı dolga az lenne, hogy a kollégái körében ismerteket szerezzen arról,
kinek milyen fajta irányultságai vannak. Érdekes dolog lehet egy olyan helyzetben lenni az
óvodavezetınek, hogy versenytársai vannak az intézményben. A kollégák céljait szeretné
összehangolni az intézmény céljaival. Jelenleg a Kálvin úti óvoda gyermekvédelmi felelıse, látja,
hogy egyre komolyabb a helyzet. A mezıberényi óvodák gyermekvédelmi felelısei semmiféle
juttatásban nem részesülnek, szívükbıl és szeretettel végzik ezt a munkát. Munkacsoportot azért
szeretne kialakítani, mert akkor egy bizonyos munkavégzésért járó keresetkiegészítést is kaphatnak,
másrészt nagyon össze kell fogni ezt a munkát, látni kell óvodai szinten mi a tendencia. A
költségvetésnél nagyon építene a pályázatokra, sok lehetıség mutatkozik, úgy kell majd megoldani
a pályázatírásokat, hogy a hátrányos helyzető gyerekekkel foglalkozó óvodapedagógusoknak ez ne
jelentsen többletterhet. Amennyiben a fogyatkozó gyermeklétszám miatt óvodát kellene bezárni, azt
gondolja, hogy a törvény adta lehetıséggel, ha egy óvodában a hátrányos helyzető gyermeklétszám
20% felett van, oda embert lehet kérni, a megszőnı óvodából az óvónıknek így munkát lehetne
biztosítani.

Onody Gyuláné képviselı megkérdezte, a pályázók hogyan látják, az Összevont Óvodákban hogyan
valósul meg az egységes szemlélet a különbözı tagóvodák között, milyen szinteken valósul meg az
együttmőködés, jó ez ami most van vagy javítható, és ha javítható miben látják a lehetıségét? A
speciális szakvizsgával rendelkezı óvónık milyen arányban vannak jelen az egyes tagóvodában,
egyensúly van, vagy van olyan tagóvoda ahol halmozódik ez a tudás, és mennyire biztosított, hogy
ezt a szaktudást más tagóvodákban is megfelelıen tudják hasznosítani?

Kissné Wagner Mária óvodavezetı állásra pályázó válaszként elmondta, véleménye szerint a
tagóvodákban nagyon színvonalas munka folyik, minden óvodának önálló arculata van. Az
összetartással folyamatosan próbálkoznak, kisebb-nagyobb sikerrel. Jobban nem szeretne
belebonyolódni a kérdésbe, mindenki járja picit a saját útját. Speciális szakvizsgával rendelkezı
óvónı van a Kinizsi úti óvodában, de túlnyomórészt a Kálvin úti óvodában vannak ilyen kollégák.

Gubis Andrásné óvodavezetı állásra pályázó az egységes szemléletet nagyon fontosnak tartotta, azt
tudni kell, hogy az Összevont Óvodák egy speciális intézmény, egy helyi nevelési program van öt
különbözı programmal. Ebben az öt különbözı programban minden óvodának meg van az arculata,
hiszen van német-, szlovák nemzetiségi nevelés, játék-mozgás alapján különbözı nevelés a Kálvin
úti óvodában. Frené módszerrel a cigány, etnikumból érkezı gyermekek fejlesztésére nagy
hangsúlyt fektettek a Kinizsi úti óvodában, keresték a módszereket. A Mátyás kir. úti óvodában a
tornaterem meglétével a mozgásra helyezték a nagy hangsúlyt, hiszen ezek a területek azok,
amelyek a gyerekeknek a legfıbb tevékenysége. Mivel az óvodákban a szülıi háttér, a gyermekek
háttere is változó, ezért arra kell keresni a lehetıséget, hogy az ottani nevelıközösség találja meg a
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fejlesztési lehetıségeket. Ennek kapcsán alakult ki, hogy a nemzetiségi óvodákban a nemzetiségi
óvodapedagógusi diploma megszerzése volt a kiemelt feladat, gyógytestneveléssel kapcsolatos
képzésre is mód volt. Vannak fejlesztıpedagógusok -beszédfejlesztı pedagógus is, programjába
beleírta, hogy még ennél is speciálisabb képzéseket kell szerezni. Az Összevont Óvodáknak van
közös célja, ha a tagóvodák egyéni arculata erısítve lesz, ezáltal erısítik az egész intézmény
összetartozását is. Egyéni érdekek fel lettek mérve az óvodákban, ki milyen fejlesztésben szeretne
részt venni, ennek alapján készültek el a továbbképzési tervek.

Több kérdés nem hangzott el az óvodavezetıi állásra pályázókhoz.

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, a gimnázium igazgatói állására pályázóhoz van e
kérdésük a képviselıknek?

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, hogy
Szilágyi Tibor által benyújtott pályázat megfelel a törvényi elıírásoknak. Néhány gondolatot emelt
ki a pályázattal kapcsolatban. A testület pár hónappal ezelıtt a gimnázium igazgatójától egy hosszú
távú elképzelést kért intézményével kapcsolatban, akkor az a volt képviselıi reagálás, hogy ezt nem
ildomos túl szigorún elvárni, hisz nemsokára pályáztatva lesz az igazgatói állás. Most mikor nincs
„ellenlábas” és pályázat van, a kért elképzeléseket mégsem lehet látni. Az intézményben lévı
fegyelmi ügy -diákok italozása, drog, viselkedés stb.- esetében jobb lett volna, ha többet és
szigorúbban fogalmaz a pályázó. Kérdés lehet az is a jövıre nézve, hogy miért csak egy pályázó
van. A pályázatban biztosan mindet leírt Szilágyi Tibor, amit érdemesnek tartott, szóbeli válaszra
nem tart igényt.

Onody Gyuláné képviselı kérte, hogy az érettségi utáni szakképzés és a felnıttoktatással
kapcsolatos elképzeléseit részletezze a pályázó.

Szilágyi Tibor pályázó elsıként pályázatát kívánta kiegészíteni egy-két gondolatban. Ma a
megfelelı létszám biztosításának két alapvetıen fontos eleme van, a beiskolázás, illetve a
gyerekeknek a megtartása. A beiskolázással kapcsolatban a pályázatában kitért arra, hogy a
beiskolázási körzetükbe tartozó általános iskolákkal a kapcsolatot intenzívebbé kell alakítani az
elkövetkezendıkben. a mezıberényi általános iskolával kapcsolódni tudnak munkaközösségeik,
ezáltal az információk jobban kicserélıdhetnek az intézmények között. Lehetıség biztosítható
szakkörlátogatásra, közös szülıértekezletek, meg lehetne azt is oldani, hogy osztályszülıértekezleteken egy-egy csoportnak a végzett munkát, lehetıségeket vázolni. A megtartással
kapcsolatban egyik fontos kérdés az, hogy a megfelelı képzési szerkezetet alakítsa ki a gimnázium.
Ennek a képzési szerkezetnek a kialakítására a pályázat több alternatívát felvázol, ezek a
lehetıségek gyakorlatilag legitimek, közös egyeztetı és fejlesztı munkán mentek keresztül.
Igyekeztek adalékul venni az általános iskolák gyerekek szüleinek a véleményét, ami egy állapotot
rögzít, illetve egy jövıre mutató igényközlés. Alaptézisüknek tartja az intézmény, hogy minél több
mezıberényi diáknak tudjanak a jövıben is továbbtanulási lehetıséget biztosítani. A szerkezethez
tartozik a felnıttképzés, a pályázatban ez a lehetıség még azért nem szerepel, mert beadásakor
konkrétumok még nem voltak. Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén tudott errıl beszélni, mert
addigra sikerült megállapodást kötnie egy szegedi felnıttképzı intézménnyel. Ennek a
megállapodásnak a keretében jövıhéten kerülnek meghirdetésre azok az érettségire épülı
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szakképzések, illetve esti gimnáziumi képzés, amit megfelelı számú jelentkezık esetében a
következı tanévtıl az iskola be tud indítani. Gyakorlatilag a szakmai hátteret induláskor ez a
felnıttoktatási intézmény adja, az infrastruktúrát, illetve a képzéséhez szükséges szakembereket azt
az iskola fogja biztosítani. A gyermekmegtartáshoz visszatérve kifejtette, hogy a gyermek és
ifjúságvédelem, illetve a fegyelmi helyzet szintén egy nagyon fontos tényezı. Ez ügyben az
intézmény lehetıségei néha korlátozottak. A különbözı fegyelemsértésekkel kapcsolatos eljárásokat
az iskolai dokumentumok rögzítik, a házirend alapján tudnak minden olyan diákkal szemben eljárni,
aki fegyelemsértést követ el. Szeretnék a továbbiakban is folytatni azt a prevenciós munkát amit az
iskola ez irányban elkezdett, (drogprevenció, felvilágosító elıadások) és ezeknek a prevenciós
tevékenységeknek olyan formáit kell kialakítani amelyek valóban hatással vannak a gyerekekre. Itt
építenek arra is, hogy a diákönkormányzaton keresztül találják meg azokat a formákat amivel ezt a
helyzetet javítani tudják. A kortárssegítıkre (saját diákok közül kikerülı és továbbképzéseken
prevenciós tevékenységre felkészített gyerekek) számíthatnak elsısorban, illetve olyan elıadóknak
a meghallgatására, akik ismertetik mért nem érdemes drogokkal, élvezeti szerekkel próbálkozni. Az
idei év tapasztalata az volt, hogy ez az a jellegő tevékenység amivel a gyerekeket meg tudják fogni.
Természetesen nagyon fontos a szülıi házzal való kapcsolattartás még szorosabbra főzése, amire
különbözı információs csatornákat próbáltak már eddig is megvalósítani. Sajnos nem minden szülı
jelenik meg ezeken a tájékoztató formákon, igyekeznek a távol maradó szülıket is valamilyen
formában tájékoztatni. Nagyon fontos a továbbiakban is az iskola reklámtevékenységével
kapcsolatos feladatok ellátása. Munkacsoportok jönnek létre, azok kezelik és terjesztik elfogadásra a
tantestület elé ezeknek a problémáknak a megoldását. Több munkacsoport dolgozik az iskolában és
tettek javaslatot már egyéb területek átformálására, a jövıben is szeretné, hogy ilyen formában
kerüljenek problémák, illetve fejlesztési elképzelések terítékre, és így legyenek a javaslatok feltéve
és elfogadva.

Valentinyi Károly alpolgármester hiányolta, hogy nincs olyan adatbázisa a gimnáziumnak ahol
követhetı lenne, hogy az itt végzett gyerekek milyen pályát futottak be amióta ez a két tanítási
nyelvő gimnázium van. A helyi szülık jelentıs része sem ide íratja be gyermekét, a gimnázium
miként tud tenni ez ellen.

Szilágyi Tibor pályázó válaszként elmondta, a beiskolázásánál fel kell használni a korábban elért
eredményeket, ezt jól kell kommunikálni a szülık felé. A gimnáziumban végzett és sikeres pályát
befutott egykori tanulóknak a feltérképezése ebben a tanévben elkezdıdött. A győjtés a 60-as
évektıl kezdıdik, eddig kb. 70-80 olyan név van, akiknek a pályafutása nagyon szép volt. A neves
diákok segítésére több szempontból is számítanak, akik olyan pozícióban vannak, hogy megtehetik
az iskola alapítványának támogatását. Másrészt a gyerekeknek ismeretterjesztı elıadások tartása is
számításba jöhetne. A jelenlegi diákok motiválásában számítanak azokra a gyerekekre is, akik
néhány éve végeztek, bent vannak egyetemen, vissza tudnak jönni és el tudják mondani, hogy
milyen elınyökkel járt az ı esetükben, hogy a mezıberényi gimnáziumban végeztek, hogy látják,
mi az a plusz amit ez az iskola tud adni ahhoz, hogy sikeresen tudjanak teljesíteni a felsıoktatásban.
Ez a terület a legfontosabb, hiszen az iskola nagyon sok értéket teremet, mindet be kell mutatni.

Harmati László alpolgármester ismertette, hogy a pályázat mellékletében ki van mutatva, hogy a
leendı gimnazisták, a 6-7. osztályosok közül a gimnáziumban továbbtanulni szándékozó tanulók
nagyobb része vidéken kíván iskolába járni. Megkérdezte mit ért a pályázó azon, hogy erısíteni
kell a csapatmunkát. Elsısorban ezt a tantestületre tudja érteni, hiszen ha a kollégák közt nem jó a
csapaszellem, bizony az kihat a nevelı, oktatómunka rovására. Az elmúlt évben közel 10 jó
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képességő pedagógus ment el a gimnáziumból, ezeknek hiánya azért érzıdik. Olyan táblázat is
olvasható, hogy a nevelıtestület 48 tagjából 18 nem támogatta az igazgatót a vezetıi programjában.
Hogyan kívánja erısíteni a csapatmunkát a nevelıtestületen belül?

Szilágyi Tibor pályázó válaszként közölte, a pályázata melléleteként található táblázatról tudni kell,
hogy a válaszra jogosult szülıknek kb. 50%-a juttatta vissza a kérdıíveket. Ez alapján készült el a
táblázat, ezeket az eredményeket úgy kezeli mint kiindulási alap, amik alapul szolgálnak ahhoz,
hogy a jövıben az elképzeléseket, fejlesztéseket átgondoltan tudja a tantestület megtenni. Az, hogy
nem a mezıberényi gimnáziumban szeretne tanulni a megkérdezetteknek a 30%-a ennek sok oka
lehet. Egyik oka kereshetı a gimnázium munkájában. Személy szerint ezt nem az intézmény
munkájában keresni, hanem abban, hogy milyen intenzitással, milyen módon, és hogy tudja ezt a
munkát, amit elvégez az iskola, kommunikálni. Évrıl évre nagyon sok szép eredményt érnek el
kollégái az iskola diákjaival. Minden év végén az önkormányzatnak leadott beszámolóban,
oldalakon keresztül tudják sorolni az elért eredményeket. Az, hogy ezeknek a bemutatása nem
történik meg megfelelı módon ezen javítaniuk kell. Nyilvánvaló, hogy van olyan képzés, amit a
gimnázium nem tud felvállalni, de abban biztos, hogy akár nyelvi, akár a humán, a reál irányokban
intézménye megfelelı minıségő munkát végez, és bárkit el tudnak juttatni az általa kitőzött célhoz.
A középiskolának gyakorlatilag az egyik nagy feladata az, hogy lehetıséget biztosítson a bejövı
gyerekeknek, hogy ki tudjanak teljesedni, és az hogy ezzel a lehetıséggel ki mennyire tud élni,
mennyire tudja kihasználni, ez a gyerekeken is múlik. A gimnáziumban mind szakmailag, mind
infrastruktúrában biztos hátteret tudnak nyújtani, bármilyen nem speciális képzéshez. A
csapatmunkával kapcsolatban elmondta, hogy az iskolán belül próbálják azt erısíteni, hogy a
kollégák együtt dolgozva, együtt gondolkodva alakítsanak ki álláspontot, illetve hozzanak létre
közös szellemi terméket. Az, hogy a programnak a támogatottsága az alpolgármester úr szerint
ismertetett arányt mutatja, gyakorlatilag lehetne természetesen jobb is. Az utóbbi idıben néhány új
gondolatot, néhány változást próbáltak meghonosítani az iskolában, ennek nyilvánvaló, hogy
mindig vannak ellenzıi, azért ezeken kell finomítani úgy, hogy lehetıség szerint minél nagyobb
legyen ez az elfogadottság. Személy szerint is azt vallja, hogy egy szekeret nem hat felé, hanem egy
felé kell húzni, akkor fog gördülni, de ebben nyilvánvaló, mindenkinek a megfelelı
kompromisszumot meg kell keresni, meg kell találni, azután a kitőzött célokat megvalósítani.

Több észrevétel, kérdés nem hangzott el a pályázóhoz.

Cservenák Pál Miklós polgármester a titkos szavazás elrendelése elıtt megkérdezte a pályázókat,
megválasztásuk esetén elfogadják-e a kinevezéssel járó garantált illetményt és jogszabály szerinti
pótlékait az írásos elıterjesztés szerint, melyet ismertetett részükre.

Gubis András, Kissné Wagner Mária, Szilágyi Tibor pályázók igen választ adtak.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a szavazás lebonyolításra
bizottsága javaslatát kérte elfogadni. Javasolja a bizottság, hogy amennyiben elsı körben nem
sikerül a kiírt tisztségre minısített többségő szavazatot a pályázóknak elérni, úgy még egy körben
történjen titkos szavazás. Amennyiben a második szavazás sem hoz eredményt, úgy a
képviselıtestület adjon megbízást egy évre a jelenlegi intézményvezetıknek.
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Valentinyi Károly alpolgármester nem értett egyet azzal, hogy sikertelen szavazások esetén vezetıi
megbízásról most meghatalmazást adjon a testület.

Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottsági javaslat szavazásra vonatkozó részét bocsátotta
szavazásra.

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

231/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy az Összevont Óvodák és
a Petıfi Sándor Gimnázium vezetıi állásaira pályázók közül amennyiben elsı körben nem sikerül a
kiírt tisztségre minısített többségő szavazatot a pályázóknak elérni, úgy még egy körben történjen
titkos szavazás.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a jelöltek szavazólapra történı felvételét.

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

232/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Összevont Óvodák
vezetı választáshoz jelöltekként Gubis Andrásné és Kissné Wagner Mária pályázók neve
felkerüljön a szavazólapra.

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

233/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Petıfi Sándor
Gimnázium igazgató választáshoz jelöltjeként Szilágyi Tibor pályázó neve felkerüljön a
szavazólapra.

Cservenák Pál Miklós polgármester a szavazás lebonyolítására felkérte az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottságot, a szavazás idejére szünetet rendelet el.
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatást adott
a szavazás eredményérıl. Megállapította a titkos szavazásról készült jegyzıkönyvek alapján, hogy
egyik pályázó sem kapta meg a minısített többségi igen szavazatot, így mind a két intézmény
vezetıi állásra újabb szavazást, második fordulót kell tartani.
/A Petıfi Sándor Gimnázium igazgató választás szavazásáról készült jegyzıkönyv e jegyzıkönyv
3. sz. melléklete./
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/Az Összevont Óvodák vezetı választás szavazásáról készült jegyzıkönyv e jegyzıkönyv 4. sz.
melléklete./

Cservenák Pál Miklós polgármester az újabb szavazás elıtt javasolta a napirend szerinti további két
fı napirendet megtárgyalni.

4./napirend
Tárgy: Mezıberény város szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata és beszámoló a
szociális feladatok ellátásáról

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette a bizottsága
által is megtárgyalt anyagot nagy vonalakban. Két évente aktualizálni kell a koncepciót, hiszen a
szociális ellátó rendszer feltétele folyamatosan változik, új kihívások elıtt áll, mellyel szembe kell
nézni. A szolgáltatás tervezési koncepció elkészítését széleskörő egyeztetés elızte meg, a
szociálpolitikai kerekasztal ülésén meghallgatták a helyi rendeletben meghatározott szervek.
véleményét, azt beépítették a koncepcióba. A koncepciót a Városi Humánsegítı és Szociális
Szolgálat fogta össze, készítette el, melyet a kisebbségi önkormányzatokkal, valamint
intézményvezetıkkel is véleményeztetni kell. Kiemelte, hogy a koncepció 9-10. oldalán található
10-es számú tábla teljes körően bemutatja a szociális és gyermekjóléti rendszer mezıberényi
mőködését, meghatározza az ellátás típusát, az ellátó intézményt, a feladatellátás módját, jellegét,
vagyis hogy kötelezı vagy önként vállalt feladat-e. Mezıberényben a Humánsegítı és Szociális
Szolgálaton kívül a II. ker. Evangélikus Egyház, a Református Egyház és a Mécses Alapítvány
végez ilyen tevékenységet. A táblázatból megállapítható, hogy a városban a kötelezıen ellátandó
feladatok közül csak az idıskorúak átmeneti elhelyezése nem megoldott, nincs hivatalosan kijelölt
hely erre a célra. Ennek ellenére a feladatot, mivel kis számban jelentkezik, az önkormányzat
mindig megoldja, általában az átmeneti elhelyezésbıl végleges elhelyezés is lesz. A táblázatban
található számelıírásokat a bizottság kijavította, azt eredeti elıterjesztésként kérik kezelni. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye szerint a koncepció szép, mindenre kiterjedı,
tartalmazza a város lakosságszámának alakulását, korösszetételét, a szolgáltatások iránti keresletet,
az együttmőködési kereteket az intézmény valamint az ellátásban részt vevı egyéb szervek között.
A koncepciónak illeszkedni kell a megyei önkormányzat által elkészített koncepcióhoz is.
Mezıberényben elmondható, hogy az ellátó rendszer jól, magas színvonalon mőködik. Valamennyi
szolgáltatás mőködési engedélye határozatlan idıre szól, azonban a Családsegítı, Gyermekjóléti
Szolgálat épületében az akadálymentes közlekedés nem megoldott, valamint a Puskin utcai idısek
otthonában a lapos tetı beázik, ezt kéri a bizottsága folyamatosan napirenden tartani, megvalósítása
történjen meg. A feladatok ellátásához jól képzett, a törvényi elıírásoknak megfelelı számú és
mindenkor teljes embert igénylı személyi állomány áll rendelkezésre. Köszönetüket fejezte ki
bizottsága nevében az ellátó rendszerben végzett önzetlen munkáért. Javasolta a bizottsága, hogy a
koncepció jelenjen meg a városi honlapon.
Bizottsága feladata volt még a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat munkájáról szóló
beszámoló tárgyalása. A beszámoló 3 év munkáját tükrözi, alapos, mindenre kiterjedı munka.
Mindkét anyagot elfogadásra javasolják.

Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója pár gondolatot osztott meg a
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jelenlévıkkel. A koncepció felülvizsgálata -két év- óta változott az ellátási kötelezettsége is az
önkormányzatnak, illetve olyan kihívások állnak az ellátórendszer elıtt, amely feltételezi az
átgondolt mőködtetést. Mezıberényben a szociális ellátórendszerben érvényesül a szektor
ellátórendszer. 1993-tól az önkormányzat mellett megjelent az egyházi feladatellátás is, illetve
2001-tıl civil szervezetek is bevonódtak az ellátásokba. A szolgáltatásfejlesztési koncepció célja,
hogy megırizze a jelenlegi ellátórendszer eredményeit, vívmányait, illetve a szakmai kihívásoknak
megfelelıen a fejlesztések meg tudjanak valósulni. A feladatellátási kötelezettség területén az
idısek átmeneti gondozása hiányzik, de ezt mind az egyházi intézmény, mind a humánsegítı
szolgálatnak az intézménye meg tudja oldani szükség esetén, az igények nem olyan jelentısek,
hogy erre a férıhelyre mőködési engedélyt kelljen kérni. Kihívásként jelentkezik az ellátórendszer
elıtt, hogy az otthon-közeli szolgáltatások fejlesztésére helyezıdik a hangsúly, cél az, hogy a
bentlakásos ellátórendszerbe csak akkor kerüljenek be idısek, vagy fogyatékos ellátottak, hogyha
már kimerítették a saját otthonukban a lehetıségeket. Ez egyrészt olcsóbb megoldás, másrészt pedig
humánusabb, mert a saját otthonukban jobban megvalósul az önrendelkezı életmód. A rászorultsági
jel fog sokkal jobban érvényesülni ezután, az egészségi állapotnak, életkornak és fogyatékossági
helyzetnek megfelelıen azok után az ellátottak után fog tudni igényelni normatívát az ellátó
rendszer, aki ezeknek a kritériumoknak megfelelnek. A tartós munkanélkülieknek a munkaerıpiacra
történı integrálására is nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni, ezért a szociális ellátórendszernek a
foglalkoztatási rendszerrel kell, hogy együttmőködjön a mostaninál szorosabban. Az integrált
ellátórendszernek a feladata lesz az, hogy a szociális hátrányokat a foglalkoztatási hátrányokkal
együtt kezelje, minél inkább a személyek saját erıforrásaira tudjanak építeni. A valós
szükségletekre épülı szolgáltatás kialakítása is elıtérbe került, ez már 2006-ban érvényesült,
ugyanis új férıhelyekre vagy új szolgáltatásokra csak 50%-os normatívát lehet igényelni az
államtól, a másik 50%-ot a szükségletek bemutatása után lehet pályázati formában megigényelni. A
kistérségi feladatellátás is elıtérbe kerül Mezıberényben, jól kiépült ez a szolgáltató rendszer. A
szociális koncepció elfogadásának, illetve végrehajtásának az eredménye az lehet, hogy
átvilágításra kerül 2 évente az ellátórendszer és folyamatos a mőködésének vizsgálata. Az
önkormányzati feladatellátás ehhez igazodóan felülvizsgálatra kerül, illetve megtörténik a
megvalósítása. Várható lesz, hogy a valós szükségletekre épülı szolgáltatás eredményeképpen az
ellátórendszer minden rászoruló számára elérhetı lesz, hogy a lakosság életminısége javul, hogy
hatékonyabb szolgáltatásszervezés lesz, az együttmőködések erısödnek.

Észrevétel, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámoló, valamint a koncepció elfogadását javasolta. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság ingatlanfelújítási javaslatait zárt ülésen javasolta megvitatni.

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

234/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja, megköszönve a
szép, gondos, áttekinthetı elıterjesztést, mely tükrözi az intézmény növekvı feladatait és azok
teljesítését.
A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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235/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Mezıberény Város Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának tervezetét elfogadja.
Megbízza a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a tervezetet terjessze a
Békés Megyei Szociális Tanács, valamint a Békés Megyei Közgyőlés elé véleményezésre.
Felelıs: Kovács Edina igazgató
Határidı: 2007. június 30.

5./ napirend
Tárgy: Kistérségi szociális feladatellátás eredményei és jövıje

Dr. Hantos Katalin jegyzı kiegészítéssel nem élt az írásos beszámolójához, annak tartalmát a
jelenlévık tájékoztatása érdekében összefoglalta. Kiemelte, hogy az elmúlt idıszakban a
Mezıberény gesztorságával létrejött társulások mindegyike megkapta a mőködési engedélyt január
hónapban, illetıleg az Idısek Klubja 2005. február 15-én. Minden remény meg volt arra, hogy a
város ezekre a feladatokra a kiegészítı normatív támogatást igényelheti március 1-tıl, illetıleg a
kiegészítı normatíva igénylésének idıpontja július 15-e. A kistérségben a mezıberényi társulások
teljesítették a vállalt kötelezettségüket, Gyomaendrıd létrehozta az általa vállalt társulásokat,
azonban Békés és Tarhos között nem jött létre ez a társulási megállapodás. Ennek következtében
amennyiben a két település június 30-ig nem hozza létre a házi segítségnyújtásra, illetve az idısek
nappali ellátására a társulást, jelentıs normatíva kieséssel számolhat a kistérségi társulás. Durván
számolva, csak a félévi kiegészítı normatívát véve, ez 4.200 eFt is lehet. Az érintettek
megpróbálják menteni a helyzetet.
Az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokat ismertette, melyet kért elfogadni. A
javaslatokkal kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben Gyomaendrıd és Hunya átkerül a Szarvasi
Kistérségbe, fennáll a lehetısége annak, hogy Mezıberény bentlakásos idısek otthona kistérségi
normatíva igénylésre jogosultságot szerezhessen, ezáltal az önkormányzat által fizetendı
gondozási díj különbözetek is csökkenthetıek lehetnek. A második javaslat azt indítványozza, hogy
a mulasztást elkövetı önkormányzatok a bevételkiegészítést térítsék meg.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a testületnek abban kellene állást foglalnia, hogy
kezdeményezzen-e eljárást a normatíva elmaradása ügyében, mert véleménye szerint ezt esetleg
csak bírói úton lehet majd kikényszeríteni.

Valentinyi Károly alpolgármester a határozati javaslatokkal egyetértett, a térítésre felszólítás kis
finomításával javasolta megszavazni.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy
bizottsága megtárgyalta az anyagot, az abban foglaltakkal egyetértenek, javasolják a további
tárgyalások folytatását annak érdekében, hogy legalább a második félévben hozzá lehessen jutni a
kiegészítı normatívákhoz.
A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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236/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a kistérségi szociális feladatellátás
eredményeirıl és jövıjérıl szóló elıterjesztést elfogadja, azzal hogy a kistérség váltás kérdésében
történı parlamenti döntés ismeretében visszatér a bentlakásos idısek otthona esetleges társulási
keretek közötti ellátásának tárgyalására.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Dr. Hantos Katalin jegytı
Határidı: értelem szerint

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

237/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a bevétel-kiesés lehetséges megtérítésérıl az idısek
nappali ellátása kistérségi normatíva elmaradása ügyében az érintett településekkel együtt a Békési
Kistérségi Tanács ülésén.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

Cservenák Pál Miklós polgármester szünetet rendelt el, és a szünetben kérte az óvoda, illetve a
gimnázium vezetıválasztás titkos szavazásának II. fordulóját lebonyolítani.

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a szavazásról
készült jegyzıkönyv alapján ismertette az intézményvezetık választásának eredményét.

/A Petıfi Sándor Gimnázium igazgató választás II. forduló szavazásáról készült jegyzıkönyv e
jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./

/Az Összevont Óvodák vezetı választás II. forduló szavazásáról készült jegyzıkönyv e
jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./

A titkos szavazásról készült jegyzıkönyvben foglaltak szerint a képviselıtestület az alábbi
határozatokat hozta:

238/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete titkos szavazással Szilágyi Tibort a Petıfi
Sándor gimnázium igazgatójának igazgatójának megválasztotta.

239/2007./VI.18./sz. határozat:
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
Összevont óvodák vezetıjének megválasztotta.

titkos szavazással Gubis Andrásnét az

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, mind a két pályázó elfogadta a törvény szerinti
illetmény megállapítását megválasztása esetén, ennek alapján ismertette a kinevezésrıl szóló
határozatot, melynek megszavazását kérte.

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

240/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Szilágyi Tibor (Mezıberény, Kereki u. 10.
szám alatti lakost) a mezıberényi Petıfi Sándor Gimnázium igazgatói állására 2007. augusztus 1jétıl 2012. július 31-ig kinevezi.
A képviselıtestület Szilágyi Tibor igazgató garantált illetményét és jogszabály szerinti pótlékait a
következı részletezés szerint állapítja meg:
- alapilletmény (Kjt I fizetési osztály, 6. fizetési fokozat) +196.600,Ft
további szakképesítés miatti illetmény százasokra kerekítve
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 250 %-a):
49.000,Ft
- középfokú idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50 %-a): 9.800,Ft
Összesen:
255.400,Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

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

241/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Gubis Andrásné (Mezıberény, Deák Ferenc
u. 63. szám alatti lakost) a mezıberényi Összevont Óvodák óvodavezetıi állására 2007. augusztus
1-jétıl 2012. július 31-ig kinevezi.
A képviselıtestület Gubis Andrásné óvodavezetıi garantált illetményét és jogszabály szerinti
pótlékait a következı részletezés szerint állapítja meg:
- alapilletmény (Kjt G fizetési osztály, 12. fizetési fokozat) +192.200,Ft
további szakképesítés miatti illetmény
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 230 %-a):
45.080,Ft
Összesen:
237.280,Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

Cservenák Pál Miklós polgármester gratulált a kinevezésekhez, úgy ítélte meg, hogy mind a két
vezetınek jelzésértékő volt a választás, hogy van még tenni akár az óvoda, akár a gimnázium
területén. Reméli így fogják értékelni.

Szilágyi Tibor megköszönte a bizalmat, igyekszik munkájával az elkövetkezı öt évben ezt
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megszolgálni.

Gubis Andrásné is megköszönte a bizalmat, igyekezni fog munkájával arra ösztönözni magát, hogy
minél jobban eleget tegyen annak a feladatnak amit vállalt.

6./ napirend
Tárgy: Bejelentések

6/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12 db határozat)
6/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások - intézményi (5 db határozat)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az átcsoportosításokat, fedezetbiztosításokat,
melyeket a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalt és elfogadásra ajánl.

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

242/2007./VI.18./sz. határozat:
A Képviselı-testület az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatát
(mőködési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi
kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok))
csökkenti „-”210 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
dologi kiadási elıirányzatát
130 eFt-tal
- VII. Nemzetközi matematika verseny
130 eFt
5-2. cím: Városi Könyvtár
dologi kiadási elıirányzatát
80 eFt-tal
- Mb-i és testvérvárosi könyvtárosok konferenciája
80 eFt
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

243/2007./VI.18./sz. határozat:
A Képviselı-testület az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatát
csökkenti „-”1.016 eFt-tal
(mőködési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények))
és ezzel egyidejőleg megemeli
2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

20
dologi kiadási elıirányzatát
- Népdaléneklési verseny sajátos nev. igényő tanulóknak 30 eFt
- VIII. Egészségnevelési nap
70 eFt
- Kulturális napok 2007.
70 eFt
- Városismereti vetélkedı
35 eFt
- Rajzpályázat
35 eFt
- Csodálatos természet irodalmi- és rajzpályázat
35 eFt
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium dologi kiadási elıirányzatát
- Fiatalkorúak egészségnevelése
63 eFt
5-1 cím: Orlai Petrics Soma Győjtemény
dologi kiadási elıirányzatát
- A Dél-Alföldön található népi hangszerek
80 eFt
- A téli ünnepkör Adventtıl Vízkeresztig
80 eFt
5-2 cím: Városi Könyvtár dologi kiadási elıirányzatát
- Kazinczy szép magyar beszéd verseny
14 eFt
- Könyvtári napok
60 eFt
- Mesetarisznya-Benedek Elek születésnapja
20 eFt
5-3 cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Kp. dologi kiadási elıirányzatát
- Fáklyás felvonulás és utcabál
- Orgona hangversenyek a II., Evangélikus templomban
- Városi gyermeknap
- Magyar kultúra napja 2008.jan.22.
- Kistérségi gyermek és ifjúsági napdaléneklı verseny
- A Dél-Alföld népmővészete
- Gyermek citeratábor
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
dologi kiadási elıirányzatát
- Idısek karácsonya
- A gyermekek veszélyeztetettségének megelızése
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat
dologi kiadási elıirányzatát
- Német nemzetiségi elsı osztályosok tábora
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

275 eFt-tal

63 eFt-tal

160 eFt-tal

94 eFt-tal

300 eFt-tal

50 eFt
60 eFt
50 eFt
20 eFt
40 eFt
50 eFt
30 eFt
110 eFt-tal
60 eFt
50 eFt
14 eFt-tal
14 eFt

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

244/2007./VI.18./sz. határozat:
A Képviselı-testület az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
7-5 cím: PH egyéb mőködési kiad.: Pénzeszközök átadása Mőködési célra –
Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény
tám. ei. biztosítása – kiadási elıirányzatát
megemeli 14 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatát
14 eFt-tal
Támogatásértékő bevétel (Mőködési célú)
Városi rendezvény
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- Német nemzetiségi elsı osztályosok tábora
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

245/2007./VI.18./sz. határozat:
A Képviselı-testület az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
5-2 cím: Városi Könyvtár kiadási elıirányzatán belül,
a Személyi juttatások elıirányzatát /Kulturális szakemberek
képzésére biztosított támogatás maradványának elvonása
141069 Ft ~ 141 e Ft/
csökkenti „-”141 eFt-tal
5-3 cím: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kiadási elıirányzatán belül,
a Személyi juttatások elıirányzatát /Kulturális szakemberek
képzésére biztosított támogatás maradványának elvonása
91866 Ft ~ 92 e Ft/
csökkenti „-” 92 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
7-4 cím: PH. igazgatási kiadásai: Kulturális szakemberek
szervezett képzésére biztosított támogatás
maradványának visszafizetése 232935 Ft ~ 233 eFt
Dologi kiadási elıirányzatát
233 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

246/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei
Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3. sz. melléklet: 17.2a(2)
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı szociális juttatások Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
/sajátos nevelési igényő tanulók/ elıirányzatát
megemeli 240 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 2. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
Ellátottak juttatása kiadási elıirányzatát
240 eFt-tal
/Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása,
sajátos nevelési igényő tanulók/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

22
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

247/2007./VI.18./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
Központosított elıirányzatok: Helyi közlekedés normatív
támogatása – bevételi elıirányzatát
megemeli 570 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
7-5 cím: PH egyéb mőködési kiad.: Végleges Pénzeszközök átadása Mőködési célra –
Körös Volán részére helyi járatú autóbusz közlekedés biztosítása érdekében
+ Helyi közlekedés normatív tám. elıirányzatának biztosítása
kiadási elıirányzatát
570 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

248/2007./VI.18./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,
- Támogatás értékő mőködési célú bevételek:
A: MÁK Területi Igazgatósága által végzett ellenırzés alapján
/2005. évet érintı SZJA bevétel biztosítása/
960708Ft~961eFt elıirányzatát
megemeli 961 eFt-tal
B: Békési Kistérségi Irodától 2006. évi normatív átadás elıirányzatát
megemeli 528 eFt-tal
C: Bm. Önk. Orsz. és területi kisebbségi választás
pénzügyi lebonyolításának fedezetére /23050Ft/
elıirányzatát
megemeli
23 eFt-tal
D: Közig. és Ell. Közsz. Hiv.
Ügyfélkapu regisztráció /85950Ft~86eFt/
elıirányzatát
megemeli
86 eFt-tal
- Támogatásértékő fejlesztési célú bevételek
Otthonteremtési támogatás /2681,800Ft~2682eFt/
elıirányzatát
megemeli 2682 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
A-B: 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiad.
1489 eFt-tal
Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
/MÁK Területi Igazgatósága által végzett ellenırzés alapján: 961 eFt
Békési Kistérségi Irodától: 528 eFt/
C: 7-5.cím.PH.egyéb mőködési kiadásai 751175. szakf.
Országgyőlési Képviselıválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása
Bm. Önk. Orsz. és Ter. Kisebbségi választás
23 eFt-tal
pénzügyi lebonyolítására kiadási elıirányzatát
Személyi juttatások elıirányzatát
18eFt-tal

23
Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát 2eFt-tal
Dologi kiadások elıirányzatát
3eFt-tal
D: 7-4.cím PH Igazgatási kiadások: 751153-1 szakf.
Dologi kiadási elıirányzatát
/Ügyfélkapu regisztráció/
E: 7-5.cím.PH.egyéb mőködési kiadásai
Végleges Pénzeszközátadás Fejlesztési célra
Otthonteremtési támogatás
(Fejl. célú pe. átadás lakosságnak) kiadási elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

86 eFt-tal

2682 eFt-tal

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

249/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
A) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-”360 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Felhalmozási célú kiadások
Városi Ligetben bérlakás építése
360 eFt-tal
/gondnoki lakás mőszaki ellenırzés/
B) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-”106 eFt-tal
- Felhalmozási célú kiadások
tervezési munkálatok fedezetére meghatározott elıirányzatát
csökkenti „-”420 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Felhalmozási célú kiadások
HOLCIM HUNGARIA OTTHON ALAPÍTVÁNY
bérlakás létesítési pályázat kiadási elıirányzatát
526 eFt-tal
- Engedélyezési terv fedezetére 420eFt
- Ajánlattétellel megjelentetés: 106eFt
C) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-”150 eFt-tal
- Felhalmozási célú kiadások
tervezési munkálatok fedezetére meghatározott elıirányzatát
csökkenti „-”238 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Felújítási kiadások
Wenckheim-Fejérvári Kastély felújítása kiadási elıirányzatát
388 eFt-tal
- Tetıfelújítási terv fedezetére 238eFt
- Szakértıi vélemény fedezetére 150 eFt
D) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-” 71 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Felújítási kiadások
PS. Mővelıdési Központ Vizesblokk felújítási munkálata kiadási elıirányzatát
71 eFt-tal
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E) 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai kiadási elıirányzatán belül:
Végleges Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra
Lakosságnak 2006. január-márciusi rendkívüli idıjárás miatti
nagy mennyiségő csapadék okozta lakossági károk
enyhítésére tám. /2006. évrıl áthúzódó/ kiadási elıirányzatát
csökkenti „-”100 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
100 eFt-tal
F) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-”726 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai kiadási elıirányzatán belül:
Végleges Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra
A helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elısegítése
/2006. évrıl áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez / kiadási elıirányzatát
726 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

250/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-”285 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai kiadási elıirányzatán belül:
285 eFt-tal
A 930910 Fürdı és Strandszolgáltatás szakfeladat dologi kiadási elıirányzatát
- A Kálmán fürdı B-95 sz. kútjának
2006. évi vízkészlet járuléka 253500 Ft
- Vízforgatás alatti mentességi kérelem
szolgáltatási dija
31500 Ft
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

251/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-5 cím: PH egyéb mőködési kiadásai kiadási elıirányzatán belül:
- a 901016-0 szakf. /Szennyvízelvezetés és kezelés/
csökkenti „-”886 eFt-tal
Belvíz saját forrás dologi kiadási elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg megemeli
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- a 701015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
dologi kiadási elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

886 eFt-tal

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

252/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül:
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék elıirányzatát
csökkenti „-”15018 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Felhalmozási célú kiadások
Mb., Békési út 17. sz. alatt tervezett irodák építési költségének fedezetére
15018109Ft~15018eFt biztosítása /összes építési költség: 50415254Ft
lakások építési költsége: 35397145Ft/ elıirányzatát
15018 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

253/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat tudomásul
veszi:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 9-6 cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli
3 eFt-tal
- 10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül
megemeli
5 eFt-tal
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
és ezzel egyidejőleg
- 9-6 cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül
- Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra kiadási elıirányzatát
/II. Ker. Evang. Egyház I. félévi világítás/
megemeli
19 eFt-tal
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
csökkenti „-”16 eFt-tal
- 10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül
- Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra kiadási elıirányzatát
/Német Hagyományápoló Egyesület részére
2007. évi Tavaszi programjainak megvalósításához/
megemeli
200 eFt-tal
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
csökkenti „-”195 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

254/2007./VI.18./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:
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
megemeli 1116 eFt-tal
- Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól
(Drogmegelızési program végrehajtása) 854eFt
- Békés Megyei Munkaügyi Központtól
Közhasznú munkaerı fogl. tám.
262eFt
- Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra elıirányzatát
Tempus Közalapítványtól (Útravaló Program)
megemeli 221 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
503 eFt-tal
- Személyi juttatások elıirányzatát
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
5 eFt-tal
- Ellátottak juttatása elıirányzatát
58 eFt-tal
771 eFt-tal
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

255/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 2.cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli 8453 eFt-tal
- Kamatbevétel: 50 eFt
- Phare ÁFA 1983 eFt
- ÁFA bevétel 6420 eFt
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
megemeli 846 eFt-tal
- Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra elıirányzatát
megemeli 1706 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Személyi juttatások elıirányzatát
676 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
216 eFt-tal
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
8427 eFt-tal
- Felhalmozási kiadások elıirányzatát
1686 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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256/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 4.cím Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli 2194 eFt-tal
- Kártérítés:
17 eFt
- ÁFA visszatérítés: 2152 eFt
- Kamatbevétel:
25 eFt
- Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra elıirányzatát
megemeli 270 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
2464 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

257/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról,
rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése:
- 5-3.cím Petıfi Sándor Mővelıdési Központ bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli 2100 eFt-tal
- Bérleti díj, tanfolyamdíj többletbevétel:
800 eFt
- Továbbszámlázott Szolg. (Münsingeni utazási díj) 1300 eFt
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
megemeli 200 eFt-tal
NKA pályázati támogatás
és ezzel egyidejőleg megemeli
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
2300 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szőcsné Sziklai Éva a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

258/2007./VI.18./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 bevételi elıirányzatán belül:
megemeli 2683 eFt-tal
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
- Intézményi ellátási díj:
1233 eFt
- Házi segítségnyújtás: 149 eFt
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- Nappali ellátás:
1084 eFt
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
- AHT-n belül továbbszámlázott bev.: 1374 eFt
- AHT-n kívül továbbszámlázott bev.: 76 eFt
/Készülékek beszerzése társtelepülések részére/
megemeli 231 eFt-tal
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
Közhasznú fogl. tám.
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 6.cím Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
1408 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
56 eFt-tal
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
1450 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6/3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
rendelet megalkotása

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy a vagyonrendelet 17. § (1) bek. b./ pontjánál az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolta, hogy az ingóságok esetén a forgalmi érték
bruttó 1 millió Ft helyett bruttó 3 millió Ft-ra módosuljon azzal a kiegészítéssel, hogy „független
értékbecslés alapján”. A forgalomképes ingatlanok körébıl véletlenül kimaradt a külterületi
ingatlanoknál a 012/5. számú útjelzéső út, utólag átvezetésre kerül a mellékletben.

Cservenák Pál Miklós polgármester a módosításokat eredeti elıterjesztésként tekintve kérte a
rendelet megalkotását.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
16/2007. ( VI.19.) sz. rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./

6/4.Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet
módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy az önkormányzati rendeletben a szociális bérlakásokra
vonatkozó rendelkezés a Közigazgatási Hivatal átvizsgálása alapján pontosítást igényel. Ismertette a
rendelet-tervezet szövegét.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
17/2007.(VI.19.) MÖK sz. rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
14/1994./V.2./ MÖK. sz. rendelet módosításáról.
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./

6/5. A Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratáról szóló
rendelet módosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy a több nyelven tanító oktatási intézmények esetében az
oktatási miniszter által megjelentetett rendelet, ami a közoktatási intézmények elnevezésére
vonatkozik, elıírja azt, hogy az érintett iskoláknál szerepelni kell az adott nyelven is az
elnevezésnek. Ezentúl az alapító okiratban német nyelven is szerepel az iskola elnevezése.

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület
18/2007.(VI.19.) MÖK számú rendelete
A Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratáról szóló
10/2004.(III.01.) MÖK számú rendeleté módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./

6/6. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet módosítása -gyermekek nyári étkeztetése

Dr. Hantos Katalin jegyzı kérte a testületet két kérdésben dönteni. A képviselıtestület hozza meg
azon döntéseit, hogy a nyári étkeztetéssel továbbra is a gimnáziumot bízza meg, adja
hozzájárulását, hogy a gyermekek nyári étkeztetésére a felmelegíthetı ételek beszerzése során a
rendeletben meghatározott bruttó 350 Ft/ebéd, összesen 1.837.500 Ft összegben a közbeszerzéstıl
az egyszeri cél szerinti támogatás felhasználása során eltérjen.

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

259/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
gyermekek nyári étkeztetésére a felmelegíthetı ételek beszerzése során a rendeletben meghatározott
bruttó 350 Ft/ebéd, összesen 1.837.500 Ft összegben a közbeszerzéstıl az egyszeri cél szerinti
támogatás felhasználása során eltérjen a Petıfi Sándor Gimnázium Közétkeztetési Központja.
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Felelıs: aljegyzı, és a PSG igazgatója
Határidı: 2007. augusztus 31. a lebonyolításra

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

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
19/2007.(VI.19.) MÖK. sz. rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelete
rendelet módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 10. sz. melléklete./

6/7. DAREH rendszerhez való csatlakozás lehetıségének ismételt felajánlása

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság álláspontját bocsátotta
szavazásra. Véleménye szerint sincs semmilyen realitása a hulladéklerakójukhoz való
csatlakozásnak.

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

260/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete nem változtatja meg a 438/2005./IX.30./sz.
Határozattal és a 134/2006./III.31./sz. Határozattal korábbi döntéseit, továbbra sem kíván belépni a
Délkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbe.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

6/8. A Petıfi Sándor Mővelıdési Központ pótelıirányzat biztosítás iránti kérelme (Madarak Háza
Látogatóközpont)

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kérésére az
intézményvezetı írásban megküldte, hogy 38000 Ft-ot lehetne elhagyni az eredeti pótelıirányzat
iránti összegbıl. Véleménye szerint ennyi csökkentés nem érdemleges, javasolta az
intézményvezetı igényének megfelelıen az eredetileg elıterjesztett összeget megszavazni. A
határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta.

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

261/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ 2007.
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évi költségvetésében 11,2 fı ~ 11 fı létszám keretet engedélyez. A létszámváltozást a 2007. évi
költségvetési rendeleten át kell vezetni a következı módosításkor.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

262/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ
részére a Madarak Háza Látogatóközpont gondnoki állás (2007. május 1-tıl) 2007. évi kiadásaira
742 eFt-ot biztosít (személyi juttatás: 559 eFt, munkaadókat terhelı járulékok: 183 eFt) a 2007. évi
költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

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

263/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ részére
a Madarak-háza Látogatóközpont fenntartásához szükséges eszközök beszerzéséhez (Dologi
kiadás) 418.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

6/9. A Körös Volán Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos
igénybejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a megkeresést, mely szerint amennyiben
privatizálásra kerülnek a „volánok”, az önkormányzatok erre a részre igényt tartanak-e. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság ülésén olyan álláspont született, hogy az önkormányzat jelentse be igényét.

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

264/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az állam
tulajdonában lévı vállalkozói vagyon értékesítésérıl szóló 1995. évi XXXIX tv. 69/A § 7.
bekezdése alapján a Körös Volán Zrt. jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı
Részvénytársaság – a munkavállalói részvényhányadot ide nem értve - kezelésében lévı
részvénycsomagja teljes egészében a Békés megyei Települési Önkormányzatok és a Békés Megye
Önkormányzatának meghatározott arányok szerinti tulajdonába kerüljön, térítés nélküli
vagyonátadással.
E cél megvalósítása érdekében Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
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dönt,
1. hogy Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az állam tulajdonában
lévı vállalkozói vagyon értékesítésérıl szóló 1995. évi XXXIX tv. 69/A § 7. bekezdése foglaltak
alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Körös Volán Zrt.
megtestesítı részvénycsomagot- a munkavállalói részvénytulajdont ide nem értve - a megye
lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelıen
(ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát is) kivételesen indokolt térítés nélküli
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.
2. Amennyiben a társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb
önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét
nem jelenti be, vagy a rá esı részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Mezıberény Város
Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal.
3. a tulajdonjog átruházásával a tevékenységi kör és a jelenlegi foglalkoztatási szint
fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggı biztosíték nyújtásával
kapcsolatos szerzıdést Mezıberény Város Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre

6/10.A 60 évvel ezelıtt történt felvidéki magyar családok kitelepítésérıl emléktábla állításhoz
támogatás kérés.

Szekeres Józsefné képviselı ismertette az írásos kérelmet. Az emléktábla elkészítése kb.
180.000-200.000 Ft-ba kerülne, gránitból készülne, versidézet, emlékezı szöveg, valamint azok a
települések lennének felsorolva rajta, ahonnan ide Mezıberénybe telepítettek embereket,
családokat. A táblára szeretnék elhelyezni a magyar és a mezıberényi címert is. Természetesen az
áttelepítettek és leszármazottaik adományiból szeretnék az emléktáblát elkészíttetni, és ehhez
kérnék az önkormányzat támogatását is. Bejelentette, hogy érintettség miatt nem kíván részt venni a
szavazásban.

Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága 50 E Ft-al
javasolta támogatni az elgondolást.

Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint összeg ne legyen most meghatározva, majd ha
ismert lesz mennyi pénz győlik össze, ahhoz mérten biztosítson támogatást a testület. A támogatás
ellen egyébiránt nincs kifogása.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, nem lesz már több testületi ülés a tábla tervezett
avatásáig, adjon a testület összegben meghatározott támogatást, úgy mint tette azt a német
kitelepítettek emlékmő állításánál.

Litvai György képviselı 50 eFt-nál nagyobb összeggel javasolta támogatni a kérelmet.
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Szekeres Józsefné képviselı nem az összeget tartotta a legfontosabbnak, hanem azt a gesztust, hogy
az önkormányzat is támogassa elgondolásukat.

Valentinyi Károly alpolgármester elfogadhatónak tartotta az 50eFt nagyságrendet. Javasolta a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát támogatni.

Wagner Márton képviselı is csatlakozott a bizottság álláspontjához.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Hoffmann Dániel/ az alábbi határozatot
hozta: /Szekeres Józsefné érintettség miatt nem szavazott/

265/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1947/48-as magyar-csehszlovák
lakosságcserének emlékére állítandó emléktábla elkészítési költségéhez 50 eFt-t biztosít a 2007. évi
költségvetése általános tartaléka terhére (Római Katolikus Egyházközség Mezıberény számlájára).
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

6/11.Vállalkozói Telephely Fejlesztési Program Békés megyében programhoz csatlakozásra ajánlat.

Dr. Hantos Katalin ismertette az írásos megkeresést, a testületnek abban kell döntenie, hogy kíván-e
a programhoz csatlakozni.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén olyan döntés
született, hogy csatlakozzon az önkormányzat, ha van olyan épület amit vállalkozói udvarra ki lehet
alakítani. A késıbbiekben ezzel az igénybejelentéssel élhet a testület, pályázat esetén ez
megtörténhet. A bizottság határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

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

266/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Cservenák Pál Miklós polgármestert,
hogy a Vállalkozói Telephely Fejlesztési Programhoz történı esetleges csatlakozás érdekében
vegye fel a kapcsolatot a Békés Megyei Képviselı-Testület Hivatalának ezen ügyben illetékes
munkatársával.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: folyamatos

6/12. „Fızzön játszóteret” tájékoztató (DELIKÁT 8)
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Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az önkormányzatnak a Délalföldi Régióhoz benyújtott játszótér megvalósítására benyújtott pályázata nem nyert anyagi okok
miatt. A tájékoztatóval talán egy újabb lehetıség kínálkozhat.

Dr. Hantos Katalin jegyzı részletezte, hogy a városlakók az önkormányzat törekvéséhez
csatlakozhatnak azzal, hogy szavazhatnak a Delikát 8 termékek vonalkódjának a beküldésével
játszótérépítés nyeréséhez. Részletes útmutató a Városházán, valamint a Kábel Tv-ben
megtekinthetı.

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

267/2007./VI.18./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönettel veszi az Unilever Magyarország
Kft. Delikát8- ”Fızzön Játszóteret” akciójára, pályázatára történı nevezési lehetıséget, a lakosságot
tájékoztatja az akcióról.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

6/13. Egyéb bejelentés.

Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a testület munkaterve szerint a következı
ülés idıpontja augusztus 27. Napirendje: 1./ Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2007. I.
félévi költségvetésének teljesítésérıl, elıadója Cservenák Pál Miklós polgármester. 2./ A Városi
Közszolgáltató Intézmény beszámolója, elıadója Fekete József igazgató.

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