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JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. június 30-án 
megtartott közmeghallgatásról és testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 

Szilárd, Balta Ádámné, Csávás István, Halász Ferenc,  Hoffmann Dániel, 
Kovács Lászlóné, Lestyán Ádám, Litvai György, Onody Gyuláné,   Szekeres 
Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselık. 

                          
 /Valentinyi Károly alpolgármester a második napirend tárgyalása közben 

érkezett meg az ülésre./ 
 
 
Távol maradt képviselık: Barna Márton, Debreczeni Gábor, Fekete József /távolmaradásuk 

okát bejelentették/                  
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Rauné Kovács Magdolna aljegyzı, 

meghívottak, a hivatal irodavezetıi, intézményvezetık, érdeklıdık.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. 
Köszöntötte Erdıs Norbert országgyőlési képviselıt. Megállapította, hogy az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselı közül 14 fı jelen van.      
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Harmati László alpolgármestert és Csávás István képviselıt.  
 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a mai ülés közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülés. A közmeghallgatáson két téma kerül megtárgyalásra, az orvosi 
ellátásról és a közlekedési koncepcióról mondhatják el véleményüket az érdeklıdık. Javasolta 
a közmeghallgatáshoz kapcsolódóan tárgyalni a „Beszámoló Mezıberény egészségügyi 
ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetérıl”; valamint a „Közlekedési koncepció 
elıterjesztése” fınapirendeket. Ismertette a kiadott tárgyalási sorrendet az elıbbi 
módosítással, valamint további zárt ülési bejelentések megtárgyalásával. 
Megkérdezte, hogy a képviselıknek van-e más javaslatuk. 
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Onody Gyuláné képviselı kérte, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
napirendnél az OPSKK SZMSZ-ének tárgyalása kerüljön le napirendrıl, ugyanis nem sikerült 
még a szükséges kiegészítéseket elkészíteni az SZMSZ-hez. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester támogatta a kérést, kérte megszavazni. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
279/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az OPS Kulturális Központ Szervezeti 
Mőködési Szabályzatának megtárgyalását leveszi az ülés napirendjérıl, azt érdemben a 
következı testületi ülésen tárgyalja meg.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı kérte, hogy beszámolhasson az idei évi érettségi eseményeirıl, 
ahol mint fenntartó delegáltja vett részt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámolásra lehetıséget adott a két ülés között történt 
események ismertetésénél. 
 
 
Több észrevétel, hozzászólás nem történt, a polgármester az ülés napirendjének 
megszavazását kérte. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
280/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Közmeghallgatás az orvosi ellátásról és a közlekedési koncepcióról 
Munkaülés 
  I. Beszámoló Mezıberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetérıl 
 II. Közlekedési koncepció elıterjesztése     
III/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
III/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
IV./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
     IV/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 151/2008./III.31/sz,177/2008./IV.28./sz. 

178/2008./IV.28./sz, 179/2008./IV.28./sz, 180/2008./IV.28./sz, 181/2008./IV.28./sz, 
207/2008./IV.28./sz, 208/2008./IV.28./sz, 209/2008./IV.28./sz, 217/2008./V.6./sz, 
230/2008./V.26./sz, 231/2008./V.26./sz, 242/2008./V.26./sz, 244/2008./V.26./sz, 
245/2008./V.26./sz, 248/2008./V.26./, 252/2008./V.26./sz, 228/2008./V.26./sz, 
240/2008./V.26./sz, 250/2008./V.26./sz., 258/2008./V.26./sz, 259/2008./V.26./sz., 
260/2008./V.26./sz.  lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
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IV/2. Az OPS. Kulturális Központ igazgatói állásra kiírt vezetıi pályázatok 
(166/2008./IV.9./sz. hat.) 

IV/3. A városi közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv (151/2008./III.31./ sz. hat.) 
IV/4. Az OPS Kulturális Központ intézményegységeinek júliusi nyitvatartása 

(247/2008./V.26./ sz. hat.) 
IV/5. Közoktatási társulás megállapodás Bélmegyerrel (67/2008./I.28./ sz. hat.) 
IV/6.A PS. Gimnázium induló osztályai (249/2008./V.26./ sz. hat.) 
IV/7. Történelmi zászlók győjtése (235/2008./V.26./ sz. hat.) 
IV/8. Aljegyzı pályázatok értékelése (160/2008./IV.9./ sz. hat.) 
IV/9.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
IV/10. Fejlesztési elképzelések egyedi turisztikai program beadásáról (185/2008./IV.28./ 

sz. hat.) 
V. Bejelentések 

V/1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, deregulációja I. 
V/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/3. Intézményi átcsoportosítások 
V/4. Az MFC pályázati támogatásának elszámolása 
V/5. Az Általános Iskola DSE lemondása pályázati támogatásról 
V/6. A 2008. évi Berényi Napok rendezvényei 
V/7. Vírusvédelmi rendszer megújítása 
V/8. Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért 
V/9. Támogatás iránti kérelem /Békéscsabai Mentıállomás) 
V/10. Támogatás iránti kérelem (Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete) 
V/11. Körösök Völgye Naturpark Egyesület PEA pályázattal kapcsolatos fizetési 

kötelezettség 
V/12. Társulási megállapodás módosítása 
V/13. DARFT pályázat önerı biztosítása    (DAOP-2007-4.3.1 pályázat) 
V/14. Egyéb bejelentés 

VI. Interpelláció 
VII/ zárt ülés 

VII/1. Telek megvásárlási kérelem (3576/1. hrsz.-bıl) 
VII/2. Hotel és étterem építése 
VII/3. Szennyvíz rákötések 
VII/4. A Mátyás kir. u. 10. sz. önkormányzati ingatlan megvásárlására kérelem  
VII/5. Nem kizárólagos megbízás ingatlan értékesítésére 
VII/6. Weigert Zoltán kérelme a Vésztıi úti mázsaház megvételére 
VII/7. A Fı u. 13. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbevételére, vagy megvásárlására 

tett ajánlatok 
VII/8. A Hunyadi u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése 
VII/9. Kötvénykibocsátással kapcsolatos döntés 
VII/10.Egyéb bejelentés 

 
 
Közmeghallgatás az orvosi ellátásról és a közlekedési koncepcióról 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester miután megállapította, hogy a jelenlévık közül a két téma 
iránt nincs érdeklıdı, felkérte a jegyzıt, hogy Gulyás László Mezıberény Kossuth tér 2. szám 
lakos, a közlekedési koncepcióhoz kapcsolódó levelét olvassa fel. 
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Dr. Baji Mihály jegyzı felolvasta a közmeghallgatás napirendhez becsatolt levelet. A 
problémákat felvetı kérdései: 
- mit kívánnak tenni a rossz utak kijavítása érdekében, 
- mi a helyzet az elkerülı út építésével, 
- miért nem lehet legalább szorgalmazni az áthaladó fıutak teljes felújítását az illetékeseknél, 
- miért nem rakatnak ki a gimnáziumi gyalogosátkelı hely és a Gyomai úti keresztezıdés 

közzé egy 30km/h sebességkorlátozó táblát? 
A levél írója jelezte, hogy személyesen is megteszi feljelentését az illetékes Békéscsabai 
Rendırkapitányságon a Békés Megyei Közútkezelı Kht. ellen, a munkájuk elhanyagolása 
miatt, és ezzel kapcsolatban vagyoni és nem vagyoni kártérítést követelve. Az elviselhetetlen 
helyzet miatt lakossági tiltakozás, útlezárás szervezésén is gondolkodik abban az esetben, ha 
erre a fennálló helyzet miatt szenvedı lakosságban meg van az igény. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a testület többször kérte már a város 
központjában lévı utak rendbehozatalát, a Közútkezelı Kht. mindig azzal próbálja elodázni a 
javítást, hogy nincs rá fedezete. A 30 km/h sebességkorlát esetében javasolni fog traffipax 
vásárlást is, mert úgy sem lesz betartva a korlát, a mai modern autók esetében ezt nehéz is 
lenne betartani. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén javaslatként elhangzott, hogy a 
Petıfi utca közlekedési forgalmának csökkentése érdekében a forgalom egy részre a Rákóczi 
sugárútra legyen terelve. Bizonyára valamiféle enyhülést jelentene, de az érintett utcák 
lakóinak ellenállásába fog ütközni a terv, azon kívül az útcsere jelentıs anyagi terhet is róna 
az önkormányzatra nézve. Megkérdezte az ülésen jelenlévı Erdıs Norbert országgyőlési 
képviselıt, hogy a várost elkerülı út megépítését szorgalmazná-e az illetékeseknél? 
 
 
Erdıs Norbert országgyőlés képviselı igen választ adott. 
 
 
T.Wagner Márton képviselı megerısítette, hogy valóban nagyon rossz állapotban vannak a 
város központjában a gyalogos átkelıhelyek. Valószínőleg nem alkalmas ez az úthálózat a 
tengelytávra, a teherautók tönkreteszik az utat. Lehetne esetleg a kamionforgalmat elterelni, 
de igazán megoldás csak az elkerülı út megépítése lenne, ami most legalább olyan távoli 
megoldásnak látszik, mint 10 évvel ezelıtt. Régióban gondolkodva, valószínőleg több út van 
még tervbe véve a mezıberényi szakasz rendbetétele elıtt, de a belvárosban történt 
hangtechnikai mérés bebizonyította, hogy nem alkalmas a helyzet az otthoni pihenésre. Össze 
kell fogni, tudjanak róla az illetékesek, hogy Mezıberényben van egy kétszámjegyő fıút, 
aminek állapota, helyzete nem tartható sokáig. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint Mezıberény belvárosa a megyében az 
egyik „legélhetetlenebb” város a zaj, a forgalom miatt. A 47-es fıúton kívül idecsatlakozik a 
46-os fıút, innen indul a 470-es út. Támogatja azt a felkérést, hogy a város országgyőlési 
képviselıje tegyen észrevételt a minisztérium felé, sıt a testület is erısítse ezt meg. A 
koncepció tárgyalásánál határozati javaslattal fog élni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a közmeghallgatást lezárta. 
 
 
Munkaülés 
 
I. napirend 
 
Tárgy: I. Beszámoló Mezıberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetérıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy 
2000. óta hagyomány az egészségügyi ellátásról és az orvosi ügyelet helyzetérıl beszámolás a 
lakosság részére. Egy nagyon szép anyag lett összeállítva, az aljegyzınek köszönet érte. 
Bizottsága megtárgyalta az anyagot. Az elıterjesztés célja továbbra is az egészségügyi ellátás 
szerkezetének ismertetése. Betegforgalmi adatok lettek bekérve, a végzett munka mennyiségét 
elemezték, valamint az ÁNTSZ anyagából a lakosság közegészségügyi helyzetét. Az orvosok 
minden kiküldött kérdésre válaszoltak. Mezıberényben 5 háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 3 
fogorvos és több szakorvos látja el a lakosságot. Nincs betöltetlen orvosi állás, a város ilyen 
szempontból jó helyzetben van. A privatizáció befejezıdött, az orvosok vállalkozó orvosként 
végzik a munkájukat. Jelzik az anyagban, hogy amikor ez a privatizáció elindult nem ilyen 
finanszírozás volt, most igen komoly finanszírozási gondjuk van. Megelızı munkát végeznek 
a betegellátáson kívül, továbbképzik magukat, dolgozóikat. Nagyon panaszkodnak az 
adminisztrációs teher miatt, az egészségügyi változások is nagy terhet rónak rájuk. Többen 
jelezték, hogy nem fognak tudni kellı mértékben fejleszteni. A szemészeti szakorvos, Dr. 
Burján Katalin kimondottan kiemelte, hogy finanszírozási gondja van, a teljesítmény volumen 
kvótát oly mértékben lecsökkentették, hogy a rendelés léte korlátozódik. Dr. Farkasinszky 
Erzsébet urológus fıorvos megelızı vizsgálatokat tart a lakosság részére, a megküldött 
levelére, észrevételeire határozati javaslattal élt a bizottság. A Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat is beszámolt az általuk ellátott egészségügyi feladatokról, a védınıi, 
otthoni betegápolás, laboratóriumi és fizioterápia munkáról. Az orvosi ügyelet ellátását 
vállalkozásban végzik, nem jeleznek problémát. Egy új gépkocsi beszerzését szeretnék saját 
hatáskörben meglépni. Írásban sem, és a mai közmeghallgatáson sem jelentkezett senki 
egészségüggyel kapcsolatos panasszal. Apróbb panaszokat lehet hallani az ügyelet és 
mindenféle orvosi ellátásról, de ez úgy-ahogy, természetes. Mezıberényben a fıbb 
betegségek elıfordulásánál elsı helyen áll a magas vérnyomás, majd a szív és keringési 
betegség, mozgásszervi, gerinc, cukorbetegség következik. Látszik a szőrımunka eredménye 
a kimutatásból. A gyermekeknél az asztma és a bırallergia a legtöbbször elıforduló betegség. 
Az ÁNTSZ szép kivitelő és tartalmú anyagot küldött, érdekes benne Mezıberény korfája. A 
teljes anyag fenn van a honlapon, megtekinthetı, és a könyvtárban is megtalálható lesz. 
Köszönetet mondott minden egészségügyben dolgozónak végzett munkájáért. A bizottság 
megtárgyalta az anyagot, megfogalmazott határozati javaslataik elfogadását kérik. 
 
 
Csávás István képviselı köszönetet mondott Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus fıorvos 
önzetlen, anyagi szolgáltatás nélkül végzett szőrıvizsgálataiért. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy az orvosi ügyelet munkájával 
kapcsolatban lehetett hallani, hogy problémák vannak, de ahogy most is látszik, ezt senki nem 
jelezte a testület felé.  
 
 
Onody Gyuláné képviselı az elkészített anyagot nagyon alaposnak tartotta. Megkérdezte, 
hogy az országos átlaghoz viszonyítva Mezıberény a kiemelt betegséggel milyen helyen áll? 
A megelızést illetıen született-e valamilyen közös összefogás? 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke válaszként közölte, 
hogy Mezıberényben nem rosszabb az egészségügyi helyzet, inkább a feltárt betegségszám 
nagy.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság javaslatait egyenként terjesztette elı. Elsıként 
a beszámolók elfogadását bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
281/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete "Mezıberény egészségügyi ellátásáról 
és az orvosi ügyelet helyzetérıl szóló beszámolót a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt 
elfogadja.  
A Képviselı-testület a "Mezıberény Város Népegészségügyi helyzete, és közegészségügyi 
állapotának bemutatása az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete 
tevékenységének tükrében" címő magas színvonalú, igényes, gondos elıterjesztést 
köszönettel tudomásul veszi. 
A Képviselı-testület a városban az egészségügyi ellátások helyzetét összességében, valamint 
az alapellátásban, és a szakellátásban részt vevı orvosok, és más dolgozók munkáját jónak 
értékeli, és köszönetet mond az ellátásban résztvevıknek. 
A Képviselı-testület a város lakosságának még jobb és közelebbi egészségügyi ellátása 
érdekében a Reumatológiai szakrendelés beindítására beadott (és sajnos elutasított) pályázatot 
továbbra is a pályázati kiírások szerint megismétli, és fenntartja szándékát a szakrendelésre. 
Szükségesnek látja továbbá a nıgyógyászati szakrendelıi óraszám növelését, urológiai, 
onkológiai rendelés, de legalább rendszeres szőrés, neurológiai szakrendelés biztosítását a 
városban. 
Megbízza a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Igazgatóját, hogy kísérje figyelemmel 
folyamatosan a pályázati lehetıségeket, és kiírás esetén gondoskodjon azok elkészítésérıl. 
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester 

   Kovács Edina igazgató 
    Kovács Lászlóné  Szociális és  Egészségügyi  Bizottság elnöke 
Határidı: a pályázati kiírás szerint. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a bizottság 2/a, 2/b. számú javaslatára 
a válasz az anyaghoz pótlólag csatolásra került, arról nem kell dönteni. A 2/c. pontot 
szavaztatta meg. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
282/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Mezıberényi 
Hírmondóban, valamint a városi honlapon jelenjen meg közérdekő közleményként a 
Mezıberényben rendelı orvosok rendelési ideje, telefonszáma, nyári  szabadságolása, és a 
helyettesítések rendje. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szociális és Egészségügyi Biz. elnöke 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Rauné Kovács Magdolna aljegyzı ismertette, utána érdeklıdött, hogy harmincezer lakosra 
lehet szervezni fogorvosi ügyeletet, két település ebben nem társulhat. A megyében egyedül 
Békéscsabának van ilyen ügyelete, ahol csak a helyi lakosokat fogadják.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elmondottak alapján a 2/d. pontot tárgytalannak 
minısítette, a 2/e. pontot kérte megfogalmazni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy Dr. 
Zuberecz Zoltán felvetését a testület a költségvetési koncepciónál tárgyalja meg érdemben, 
meg kellene hívni a fıorvos urat, mondja el, hogy gondolták Mezıberény szintjén egy 
pályázható egészségügyi alap létrehozását. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı javasolta, hogy a következı évi költségvetési koncepció 
tárgyalásának idıpontjáig a Szociális és Egészségügyi Bizottság nézzen utána milyen 
nagyságrend lenne az, amirıl tárgyaljon a testület. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
283/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a következı évi 
költségvetési koncepciójánál megtárgyalásra kerüljön Mezıberény szintjén egy pályázható 
egészségügyi alap létrehozása. Felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, 
számszerősítsék milyen nagyságrend lehetne az, amit érvényesíteni tudna a testület a 
következı évi költségvetésében. 
Felelıs: Kovács Lászlóné Biz.elnök 
Határidı: 2009 évi költségv.koncepció tárgyalása 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a további javaslatokat támogatandónak tartotta, bár a 
mentıállomásokat éppen most szüntetgetik meg. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
284/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete támogatja a Szociális és Egészségügyi  
Bizottság javaslatát, hogy halaszthatatlanul megoldást kell keresni a szemészeti szakrendelı 
akadálymentesítésének megoldására, valamint az épület tetıszerkezetének kijavítására, mivel 
beázik. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre 
            
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
285/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete támogatja a Szociális és Egészségügyi  
Bizottság javaslatát, hogy a Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus szakfıorvos 
elıterjesztésében, levelében jelzett szőrési behívók, meghívók, értesítések  kézbesítésében a 
város Polgármesteri Hivatala mőködjön közre, elısegítve a nagyon fontos prevenciós munkák 
eredményességét. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
         
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
   
 
286/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete támogatja a Szociális és Egészségügyi  
Bizottság javaslatát, hogy Mezıberény Város Önkormányzata továbbra is szorgalmazza a 
helyi mentıállomás megvalósítását. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre 
 
 
II. napirend 
 
Tárgy: Közlekedési koncepció elıterjesztése 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Virág 
Mihályt a Békés Megyei Közútkezelı Kht. vezetıjét, valamint Jakusovszki Zoltánt a 
Mezıberényi Rendırırs vezetıjét. 
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Adamik Jánosné a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa az írásos anyaghoz szóbeli 
kiegészítést nem kívánt tenni. A 2004-ben elfogadott közlekedési koncepció felülvizsgálatára 
került sor, bemutatva már az új adatokat, változásokat, bemutatva azt, hogy az elıirányzott 
elképzelésekbıl mik valósultak meg.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, 
hogy bizottsága tárgyalta az elıterjesztést. Az ülésükön vita folyt az ügyben, hogy 
kétszámjegyő utakat, amelyek Mezıberényen keresztül mennek, hogyan lehetne lelassított 
forgalmúvá tenni, akár 30 km-es zónává. Többeknek az volt a véleménye, hogy nem 
szükséges a korlátozás, inkább azt a sebességet kellene betartani, ami lehetıségként meg van 
szabva a közlekedıknek. A közútkezelı kht. és a rendırség képviselıjének is ez volt a 
véleménye. Virág Mihály a kht. vezetıje egy leszőkített behajtási korlátot javasolt, az 
útszélesség szőkítésével lelassulna a forgalom. A városban parkolók kialakításáról akkor lehet 
majd érdemben tárgyalni, amikor egy adott területen útfelújítás folyik. Komoly gondot 
jelentett a jobb kéz szabály visszaállításának felvetése, javaslatuk, hogy meg kell próbálni, de 
erre három hónapig fel kell a város lakosságát készíteni elıjelzı táblákkal. Bizottsága 
kiegészítıjében leírta módosító javaslatait, eredeti elıterjesztésként kezelve, azzal együtt 
javasolják a koncepció elfogadását. 
 
 
Harmati László alpolgármester a közlekedésben a szabályok betartását tartotta a 
legfontosabbnak, figyelmesebben kellene közlekedni. Határozati javaslatot fogalmazott meg 
annak érdekében, hogy a város központját tehermentesíteni lehessen. Ennek egyik módja az 
elkerülı út megépítése lenne, jelezze ennek igényét a testület a megfelelı szervek felé. 
Javaslata: „Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhívja a Gazdasági 
Minisztérium figyelmét a Mezıberény várost keresztülszelı 46-os, 47-es és 470-es fıutak 
megnövekedett forgalmára. A megnövekedett forgalom ártalmai –zajártalom, meg növekedett 
balesetveszély, légszennyezıdés és az épületek statikai állapotát károsító rezgés- már az itt 
élık biztonságát, egészségét, életkörülményeit veszélyeztetik. Ezért kéri a képviselıtestület a 
Gazdasági Minisztériumot, hogy a várost elkerülı út megépítését –ami bár már korábban be 
volt tervezve, de az sajnálatos módon az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásra ígért 
projektjébıl kimaradt- ismét vegye napirendre.” 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kiemelte, hogy a városnak az állami közút kezelésében 
lévı, a várost átszelı 10 km 473 m-es szakaszával vannak gondjai. Egyrészt a megnövekedett 
forgalom gondot jelent, másrészt az útjavítások nem érnek semmit. 
 
 
Virág Mihály a Közútkezelı Kht. vezetıje mindenféle kritikával egyetértett, a Mezıberényen 
átmenı országos közutak állapota messze nem elégíti ki a mai követelményeket, egyértelmő, 
hogy a mai korban már nem a településeken kellene átvezetni az ilyen nagy forgalmakat. 
1998-ban készült engedélyezési terv a 47-es út elkerülıre, ami nyugati irányban kerülné el 
Mezıberényt. Ezek a tervek még az elızı kormányzat idıszakában is gördülı terv szerint 
mindig listán voltak, ez ahogy teltek múltak az évek, érdekes módon ezen a listán a 
megvalósítás évei mindig hátrébb tolódtak. 2000-ben készült egy 2015-ig szóló 
kormányprogram, aminek az elıbb említett gördülı terv volt az egyik lényege. Amikor az 
EU-s tagság elıkerült, teljesen más alapokra lettek helyezve ezek a közútfejlesztések. Az Új 
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Magyarország Fejlesztési Tervben valamilyen más szempontok szerint is újra értékelésre 
kerültek a szóba jöhetı fejlesztések. Jelenleg nem tud olyan listáról, amin a 47-es út elkerülı 
szakaszának megépítése belátható idın belül a programban szerepelne. Minden megyében 
készült az elmúlt években egy Békés megyére vonatkozó hosszú távú közlekedésfejlesztési 
terv, ami természetesen tartalmazza ezeket az irányokat. Eleve a 47-es úttal, mint 
gyorsforgalmi úttal számol, és a 46-os út (Gyomától)  egy déli elkerülı iránnyal a Békést is 
elkerülı Doboz irányába csatlakozna bele a 44-es útba. Ezek hosszú távú tervek, még 
tanulmányterv szinten sem kidolgozottak, de a köztudatban benne vannak. Sokkal égetıbb, és 
közelebb dolog az, hogy az elmúlt évben elindult egy tényleg tudatos és az elızı évekhez 
nagyságrenddel nagyobb forrásokkal rendelkezı útfelújítási program. Nagy különbség van az 
újfelújítási és a rekonstrukció fogalma között. Az útfelújítás kifejezetten csak a meglévı utak, 
semmilyen paraméterét nem megváltoztatva, burkolat felújítása. A rekonstrukció illetve 
fejlesztés az, amikor már az úthoz sokkal lényegesebben hozzányúlnak. Változtatják a 
szélességét, kiemelt szegélyt, buszmegállót, parkolót építenek. Ezek a rekonstrukciók, 
fejlesztések 2008-tól más szervezeti egységhez kerültek (MIFI Zrt.). Úgy a régiós tanács, úgy 
a minisztérium hosszú egyeztetések alapján alakítja ki azokat a végeleges listára kerülı 
utakat, amelyek az elkövetkezı idıszakban valamilyen programban felújításra, illetve 
fejlesztésre kerülnek. 2008-ban a Magyar Közútkezelı Kht.-ét felkérték, hogy tegyen 
javaslatot egyrészt a megyében a fıutak felújítására, illetve a mellékúthálózat felújítására. 
Elsı helyen szerepeltették a 47-es útnak a mezıberényi átkelési szakaszát, de 
végeredményként még csak listára sem került. Annyi esély azért még van, hogy egy Nemzeti 
Felújítási Programot hozott létre a tárca, itt az elképzelés, hogy az elkövetkezı években ez 
lesz az alapja a felújításoknak, és csak a ténylegesen meglévı utak állapotának felújítása -
semmi pluszt hozzá nem tenni- lesz a feladat. Ebben a programban Békés megyét érintıen a 
47-es útnak a Mezıberény átkelési, II. ker. Evangélikus templomtól egészen a Békéscsabáig 
terjedı szakasza szerepel. 2005-ben a külterületi szakaszt, a vasúti átkelıtıl Békéscsabáig, 
terveztetésre szánták. Idıközben az is átkerült a MIFI-hez, elkészültek a tervek, építési 
engedéllyel is rendelkezik. Ebben az évben elkezdıdtek a kisajátítások. Ez az út a 
jelenlévınél sokkal magasabb paraméterekkel fog kialakulni (7,5 m burkolt szélesség, 11,5 
tonna tengelyterhelésre való megfelelés). A lényeg, hogy egy kiemelt programban szerepel a 
Mezıberény Békéscsaba közötti rész. A tényleges megvalósítás idıpontját még nem lehet 
tudni, de biztató az lehet, hogy viszonylag elıkelı helyen szerepel a majdani listákon ez az 
útfelújítás.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a mezıberényi belterületi szakasz rendbetételére kért 
valami biztató választ. Különösen a körforgalom környékén vannak áldatlan állapotok. A 
nagyszámú kamionforgalom miatt megsüllyednek a burkolatok. 
 
 
Virág Mihály a Közútkezelı Kht. vezetıje elmondta, lokális módszerekkel javításokat 
végeznek, de a végleges megoldásra csak az elıbbiekben elmondottak adnak majd 
lehetıséget. 
 
 
Csávás István képviselı megjegyezte, hogy a képviselıknek a lakosság érdekeit kell 
figyelembe venni, így az elıterjesztett koncepciót, melynek sok hiányossága van, nem tudja 
elfogadni.  Amit az állam nem tud felvállalni, azt az önkormányzat sem tudja pótolni, ha a 
rossz utak miatt az önkormányzati utakra terelıdik a forgalom, azok mennek tönkre. A 
súlykorlátozás, sebességkorlátozás, kijelölések alkalmazása nem megoldás. 
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Lestyán Ádám képviselı kérte, hogy a kialakított parkolók 10%-a legyen rokkantparkoló. A 
30 km/h sebességkorlátozást nem javasolta, az 50 km/h legyen betartatva. További kérése, 
hogy a Gyomai út és a Széchenyi út keresztezıdésében stop tábla kerüljön elhelyezésre, a 
beláthatóság rendkívül rossz. A jobb kéz szabályra sincs igazán példa Magyarországon, jó 
beláthatóság kell minden irányba az ilyen fajta közlekedési rend bevezetéséhez. 
Mezıberényben nagyon sok épület, zöldnövényzet gátolja a kilátást. 
 
 
Halász Ferenc képviselı nem tartotta jó megoldásnak, hogy a Hısök úti lakótelep elıtt az út 
mind két oldalán megállni tilos tábla kerüljön kihelyezésre. Hol parkoljanak az ott lakók? 
Legyen kialakítva a járda és az úttest között parkoló. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, parkoló kialakítása igen költséges, és a 
lakótömbök északi oldalán a parkolók nincsenek kihasználva. Van lehetıség parkolásra a 
környéken addig, amíg az anyagiak meg nem engedik parkoló építését. 
 
 
Csávás István képviselı felsorolta igényeit. A Puskin u. Református Idısek Otthonánál állj, 
elsıbbségadás kötelezı tábla,  Széchenyi u. 1. sz. elıtt megállni tilos tábla, autóbusszal nem 
lehet befordulni a Gyomai útról, mert ott parkolnak a jármővek. A Mátyás kir. u, Thököly u., 
Rákóczi u., Kinizsi u. súlykorlátozása, kerékpárutak javítása, Hısök útja, strand környéke 
lakóövezet megjelölés nem szerepel a koncepcióban.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, az ehhez hasonló felvetéseket a koncepció 
elıterjesztése elıtt kellett volna megtenni. A táblarendszer felülvizsgálatát koncepción kívül 
is meg kell lépni, ezek a középtávú elképzelésekben benne vannak. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, 
hogy Csávás képviselı a javaslatait bizottsági ülésükön felvetette, nem talált támogatásra. A 
bizottsági kiegészítésükkel a koncepciót jónak, elfogadhatónak tartotta. 
 
 
/Valentinyi Károly alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma 15 fı./ 
 
 
Jakusovszki Zoltán rendırırsparancsnok tájékoztatásként elmondta, a mezıberényi 
rendırırsnek az az álláspontja, hogy koncepcionálisan a város teljes területén alkalmasak a 
közlekedés biztonságos lebonyolítására a meglévı utak, kerékpárutak, járdák. Azt a 
véleményt osztják, hogy meg kell vizsgálni, indokolt-e a megengedett legnagyobb 
sebességhatárok korlátozása a továbbiakban. Megítélése szerint az 50 km/h  sebesség  lakott 
területen elegendı ahhoz, hogy dinamikusan és biztonságosan át lehessen kelni a városon. 
Amennyiben ezt mindenki betartaná, nem lennének különösebb gondok a sebességtúllépése 
miatt okozott balesetekkel. Mindenféleképpen megoldandónak találják az általános iskola 
/Luther tér/ közelében épített parkolóhely átgondolását, a mozgáskorlátozott gépjármővel 
közlekedıknek az akadálymentesítést. Úgy kellene megoldani a parkolókból való kilépést, 
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hogy ne az úttest fele, hanem a járda irányába közlekedjenek. Indítványozta bizottság ülésen, 
hogy a parkoló teljes szélességében legyen lépcsı kiépítve, ami a templom melletti járdára 
vezet. Tapasztalatuk szerint a jármővezetık rászorulnak az irányítottságra, rászorulnak arra, 
hogy a keresztezıdésekben közlekedési jelzılámpa mőködjön. Az alárendelt úttal történı 
útkeresztezıdések a legcélravezetıbbek. Kísérleti jelleggel meg lehet próbálni a város néhány 
területén az egyenrangú utak keresztezıdésének alkalmazását. Ebben az esetben a törvény 
lehetıséget ad arra, hogy a jelzıtáblákat bevéve, olyan jelzıtáblákkal kell ezeket az 
egyenrangú útkeresztezıdéseknek szánt területeket, csomópontokat ellátni, amelyek felhívják 
a forgalomrend változására a figyelmet, és óriási kommunikációval kell a lakosság irányába 
élni, hogy megértsék az emberek mirıl is van szó, hogy kell ezekben a keresztezıdésekben 
közlekedni. Nem tartaná azt jónak, hogy az összes önkormányzati út keresztezıdései 
egyenrangúvá lennének alakítva, ez óriási problémát vethetne fel. Támogatta azt a felvetést, 
hogy a Hısök útján (Kölcsey u. és Liget tér között) megállási tilalmat jelzı tábla kerüljön 
elhelyezésre, hiszen a Mikszáth utca megnyitásával már néhány hét alatt több 
balesetveszélyes szituáció alakult ki. A rendırırs tapasztalata is az, hogy több helyen 
kihasználatlanul vannak a Hısök útja közelében lévı parkolók. 
 
 
Virág Mihály a Közútkezelı Kht. vezetıje a koncepcióhoz kapcsolódva az állami utakkal 
kapcsolatos álláspontját ismertette. A Kht. sem támogat az átmenı forgalomnál a fıúton 30 
km-es zónát. A csomópontok közötti viszonylag rövid távolság nem is engedné meg a 
jármővek felgyorsulását. Az utak állapotát ért kritikákkal teljes mértékben egyetért, a Harmati 
László alpolgármester úr által tett indítványt meg kell tenni, amennyiben a testület is úgy 
gondolja. Ígérni annyit tud, hogy a koncepcióban felvázolt forgalmi rend felülvizsgálatokban, 
amelyek az állami utakat érintik, partnerek lesznek, bizonyos szinten anyagilag is beszállva. 
Fekvırendır kihelyezését nem javasolják állami utakra. A Kinizsi utcánál régen téma a 
gyalogátkelıhely kialakítása, partnerek tudnak lenni, amennyiben az önkormányzat minden 
járulékos feltételt teljesít. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester megkérdezte, hogy a Petıfi u. forgalma közlekedés 
szempontjából elterelhetı-e a Rákóczi sugárútra, és az mibe kerülne? 
 
 
Virág Mihály a Közútkezelı Kht. vezetıje megjegyezte, hogy a mai korban már nem 
megoldás egy ilyen útcsere. A közbensı megoldást a lakosság sem tőrné el. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester kiemelte, hogy a Petıfi, Fı utcákon a 47-es fıútvonal 
mellett helyezkednek el az iskolák. Közlekedésbiztonságból lenne célravezetı a csere. A 
közútfejlesztést figyelve, jó pár évig nem fog még elkészülni az elkerülı út. A 46-os út 
forgalmának nagy része már így is a Rákóczi sugárúton történik, azon keresztül mennek rá a 
47-es útra. A Debrecen-Szeged vonal a kritikus. 
 
 
Virág Mihály a Közútkezelı Kht. vezetıje elmondta, hogy a felvetés egy döntés, koncepció 
kérdése lehet. Nagyon nehéz a forgalmat megosztani, hogy melyik jármő merre közlekedjen. 
Évekkel ezelıtt napirenden volt a Rákóczi útra való vezetés, de körülményes volt.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester személy szerint is javasolta megvizsgálni az útcserét. A 
táblarendszer felülvizsgálatakor vissza lesz térve a kérdésre. Érdemes megvizsgálni, hogy a 
Rákóczi sugárút, Vásártér u., Zrínyi sugárút, Kinizsi út megerısítése mit jelentene, hogy a 
forgalom így menjen át a leendı vasúti felüljárón. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság elfogadott, javasolta a koncepciót megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Csávás István/ mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
287/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Mezıberény város Közlekedési 
Koncepciójáról készített felülvizsgálatot az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
javaslataival fogadja el.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester Harmati László alpolgármester indítványát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
288/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felhívja a Gazdasági Minisztérium 
figyelmét a Mezıberény várost keresztülszelı 46-os, 47-es és 470-es fıutak meg növekedett 
forgalmára. A meg növekedett forgalom ártalmai –zajártalom, megnövekedett balesetveszély, 
légszennyezıdés és az épületek statikai állapotát károsító rezgés - már az itt élık biztonságát, 
egészségét, életkörülményeit veszélyeztetik. Ezért kéri a képviselıtestület a Gazdasági 
Minisztériumot, hogy a várost elkerülı út megépítését –ami bár már korábban be volt 
tervezve, de az sajnálatos módon az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásra ígért 
projektjébıl kimaradt- ismét vegye napirendre. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester Erdıs Norbert országgyőlési képviselıt is javasolta 
felkérni arra, hogy a város érdekében járjon el, milyen problémát jelent a városnak az elkerülı 
út hiánya. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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289/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete megkéri Erdıs Norbert országgyőlési 
képviselıt, a város érdekében járjon el a Gazdasági Minisztériumnál a Mezıberényt elkerülı 
út építésének szorgalmazása ügyében. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester Valentinyi Károly alpolgármester kérésének 
megvizsgálását kérte határozattal megerısíteni. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Babinszki Szilárd/ mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
290/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a 47-es 
fıközlekedési út mezıberényi szakaszát érintıen legyen megvizsgálva, mik a feltételei, 
anyagi vonzata, hogy a Petıfi utca közlekedési forgalmának csökkentése érdekében a 
forgalom egy részét a  Rákóczi sugárútra lehessen terelni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a koncepció elfogadást bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Csávás István/ mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
291/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete Mezıberény város Közlekedési 
Koncepcióját elfogadta. 
 
 
III. napirend 
 
Tárgy:1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2008. május 26-i zárt, és a június 16-i rendkívüli zárt 
testületi üléseken meghozott határozatokat. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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292/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2008. május 26-i zárt, és a június 16-i 
rendkívüli zárt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı tájékoztatásként elmondta, hogy a képviselıtestület júniusi ülésen 
beszélgetés szintjén felvetıdött –határozat nem született róla- egy tervezett tartalékalap 
meghatározása a beruházásoknál, hogy ne álljon fel olyan helyzet, mint ami most a 
strandberuházásnál többletköltség biztosítást igényelt. 
 
 
2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos beszámolóját röviden ismertette a jelenlévık 
tájékoztatása érdekében. Annyi kiegészítéssel élt, hogy a város Petıfi utca, Vésztıi út 
vonalától keletre esı belvízlevezetés csatornáinak megtervezési díjába értendı még a Halastó 
területe is. A II. ker. Evangélikus Egyház kik-boksz szakosztály edzésérıl és az edzıterembe 
uralkodó körülményeirıl felvétel készült, amelyet szeptember 19-én fog a Magyar Televízió 
bemutatni. Jelzés érkezett, hogy a leírt „uralkodó körülmény” negatív jelentéső, errıl szó 
nincs, példaértékőnek nevezték az együttmőködést. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı beszámolt, mint a fenntartó delegáltja, a gimnázium érettségi 
vizsgáin történtekrıl. A záró értekezleten mind a két elnök igen pozitív véleménnyel volt a 
vizsgázókról, illetve magáról a gimnáziumról. Igen jó eredmények születtek, a három 
osztályban 16 tanuló kitőnıre érettségizett, és 13 volt a jeles. Az érettségi elnökök úgy 
gondolták, hogy ez valamennyire tükrözi az itt dolgozó pedagógusok elıkészítı munkáját is. 
Nagyon tetszett nekik az iskola, elismeréssel szóltak az iskola vezetésérıl, tetszett a közvetlen 
hangulatú légkör nekik, ami a tanár és diák között a vizsgák során kialakult. Személy szerint 
büszke volt arra,hogy ez a gimnázium itt van Mezıberényben, de sajnos meglepıdve értesült 
arról, hogy mezıberényi diákok körébıl az újévben csak 17-en jelentkeztek ebbe az iskolába. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl a 
beszámolót, a tájékoztatót is beleértve, kérte tudomásul venni 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
293/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette. 
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IV.napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
 
 
IV/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 151/2008./III.31/sz,177/2008./IV.28./sz. 

178/2008./IV.28./sz, 179/2008./IV.28./sz, 180/2008./IV.28./sz, 181/2008./IV.28./sz, 
207/2008./IV.28./sz, 208/2008./IV.28./sz, 209/2008./IV.28./sz, 217/2008./V.6./sz, 
230/2008./V.26./sz, 231/2008./V.26./sz, 242/2008./V.26./sz, 244/2008./V.26./sz, 
245/2008./V.26./sz, 248/2008./V.26./, 252/2008./V.26./sz, 228/2008./V.26./sz, 
240/2008./V.26./sz, 250/2008./V.26./sz., 258/2008./V.26./sz, 259/2008./V.26./sz., 
260/2008./V.26./sz.  lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
294/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 151/2008./III.31/sz, 
177/2008./IV.28./sz. 178/2008./IV.28./sz, 179/2008./IV.28./sz, 180/2008./IV.28./sz, 
181/2008./IV.28./sz, 207/2008./IV.28./sz, 208/2008./IV.28./sz, 209/2008./IV.28./sz, 
217/2008./V.6./sz, 230/2008./V.26./sz, 231/2008./V.26./sz, 242/2008./V.26./sz, 
244/2008./V.26./sz, 245/2008./V.26./sz, 248/2008./V.26./, 252/2008./V.26./sz, 
228/2008./V.26./sz, 240/2008./V.26./sz, 250/2008./V.26./sz., 258/2008./V.26./sz, 
259/2008./V.26./sz., 260/2008./V.26./sz.  lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 

 
 

IV/2. Az OPS. Kulturális Központ igazgatói állásra kiírt vezetıi pályázatok 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
testület április 9-i ülésén döntött a pályázat kiírásáról, ami április 28-án jelent meg. Három 
pályázat érkezett a kiírás után, amelybıl kettı felelt meg a pályázati feltételeknek. Ennek 
megfelelın az egyik pályázó írásban visszavonta pályázati szándékát. A bizottság a június 25-
i ülésén két pályázatról tárgyalt, sok kérdést tettek fel a pályázóknak. A bizottságot nem 
gyızte meg egyik pályázat sem, csatlakoztak a OPS Kulturális Központ dolgozóinak a 
szakmai véleményéhez. Úgy döntött a bizottság, hogy szöveges véleményt nem fogalmaz 
meg, viszont nyílt szavazáson próbálták rangsorolni a pályázatokat. Ennek megfelelıen 
Benyovszky Pál Márton pályázatát 1 fı tartotta a rangsorban az elsı helyen, Gyıri Erika 
pályázatát pedig 3 fı, 2 fı nem ragsorolt. Tulajdonképpen érdemleges rangsor nem alakult ki. 
A szavazásnál a bizottság szakmai bizottsággá alakult, ennek megfelelıen az OPS Kulturális 
Központ közalkalmazotti tanács elnökével egészült ki. Így alakult ki az ismertetett szavazási 
arány. Az anyag mellé csatolva lett a kulturális központ munkatársainak szakmai véleménye. 
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke ismertette,  hogy bizottsága 
jogilag vizsgálta a pályázatokat. Megállapította, hogy Benyovszky Pál Márton pályázatához 
nem csatolt erkölcsi bizonyítványt. Megítélésük szerint ez azt vonja maga után, hogy a 
pályázatból ki kell zárni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte a pályázótól, megtörtént-e az erkölcsi 
bizonyítvány csatolása? 
 
 
Benyovszky Pál Márton pályázó elmondta, hogy megkérte az erkölcsi bizonyítványt az arról 
szóló igazolást a mai napon leadta. Folyamatban van az erkölcsi bizonyítvány megérkezése. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kifejtette, hogy a pályázati kiírás a Kulturális Közlöny 2008. április 
28-i számában jelent meg. A pályázat részeként be kellett nyújtani iratokat, igazolásokat, ezek 
közül a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt is csatolni kellett. Ezt legkésıbb 
május végéig meg kellett tenni, akkor járt le a pályázat határideje. Benyovszky Pál Márton a 
mai nap folyamán leadta az erkölcsi bizonyítvány megkérésérıl szóló igazolást, amit 
gyakorlatilag 2008. június 20-án adott fel, tehát a pályázati határidı lejárta után kb. három 
héttel. Ezek alapján nem felel meg a pályázati kiírásnak, tehát az ı pályázatát érvénytelennek 
kell nyilvánítania a testületnek.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért a kizárásról. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
295/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPS Kulturális Központ 
intézményvezetıi álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok közül Benyovszky Pál 
Mártonét érvénytelennek minısítette, mivel pályázatát hiányosan (erkölcsi bizonyítványt nem 
csatolt) nyújtotta be, így nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 
 
 
Harmati László alpolgármester megkérdezte, nincs-e valamilyen törvényes lehetıség a 
pályázat elfogadására, hiszen a kulturális központ vezetıválasztás miatt már annyi támadás 
érte a képviselıket a helyi médián keresztül, nehogy az jöjjön ki, hogy egy jó jelöltet ismét 
nem engednek versenybe szállni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı véleménye szerint nem lehet mit figyelembe venni, hiszen volt egy 
harmadik pályázó is aki menetközben visszavonta pályázatát, diszkriminatív lenne másként 
dönteni. Egyértelmő volt a pályázati kiírás. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester megállapította, hogy egy érvényes pályázat van az 
igazgatói állásra, a Gyıri Erikájé. Felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 
titkos szavazás lebonyolítására. 
 
 
Hoffmann Dániel  képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kérte a 
testület szavazatát, hogy a szavazólapra Gyıri Erika neve felkerülhessen jelöltként. Ezt 
követıen titkos szavazás történik, a megkapott szavazólapon mindenki a belátása szerint vagy 
érintetlenül hagyja a nevet, vagy áthúzza. A szokásoknak megfelelıen két fordulóban törénik 
a szavazás. A megválasztáshoz 10 igen szavazat szükséges. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazára bocsátotta, hogy Gyıri Erika neve kerüljön fel 
a szavazólapra. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
296/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az OPS 
Kulturális Központ igazgatójának jelöltjeként Gyıri Erika pályázó neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét.  
 
A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv alapján a képviselıtestület az 5 igen szavazat és 10 
ellenszavazat értelmében az alábbi döntést hozta: 
 
 
297/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a titkos szavazás eredménye alapján 
megállapította, hogy az I. választási forduló eredménytelen volt, II. választási fordulót tart. 
 
/A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a II. forduló megtartása érdekében szavazást kért arról, 
hogy a jelölt neve felkerüljön a szavazólapra.  
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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298/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az OPS 
Kulturális Központ igazgatójának jelöltjeként Gyıri Erika pályázó neve kerüljön fel a 
szavazólapra a II. forduló megtartása érdekében. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbizonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét. 
 
A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv alapján, 5 igen szavazat, és 10 ellenszavazat 
értelmében a képviselıtestület az alábbi döntést hozta: 
 
 
299/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy az OPS Kulturális Központ igazgató választása nem volt eredményes, 
mert Gyıri Erika pályázó nem kapta meg a minısített többségi szavazatot. (szavazati arány: 5 
igen, 10 ellenszavazat) 
 
/A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte Gyıri Erikának a pályázat benyújtását, a 
testület nem szavazott bizalmat a tisztség betöltésére. Javasolta, hogy az újabb pályázati 
kiírásól a következı ülésen döntsön a testület, meg kell nézni, hogy esetlegesen mit kell 
változtani a kiíráson. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
300/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy az OPS Kulturális 
Központ igazgatói állásra a pályázat kiírása a legközelebbi képviselıtestületi testületi ülésen 
kerüljön sor.  
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: határozat szerint 
 
 
IV/3. A városi közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
beszámolót. A közoktatási esélyegyenlıségi terv elsı részét, a helyzetelemzés és a 
helyzetelemzésbıl levonható következtetéseket már elfogadta a képviselıtestület. Most 
készült el a második rész, az akcióterv. Az akcióterv a helyzetelemzésben megfogalmazott 
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dolgokra adott válaszokat jelenti. Itt már konkrét céllal, intézkedéssel, felelıssel, az 
intézkedés megvalósításának határidejével, illetve rövid, közép és hosszútávú hatással is 
foglalkozni kellett. Ez táblázatos formában lett elkszítve. A bizottság alaposan végig tárgyalta 
a beszámolót, elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek. A júniusi bizottsági ülés elıtt egy 
nyilvános fórumon nyilvánosság elé tárták a programot, illetve a Kábel TV-ben is volt módja  
ismertetni. Az intézményvezetıkkel együttdolgozva megpróbálták beépíteni azokat a 
dolgokat, amik talán megvalósíthatóak lehetnek. Elég nehéz feladatot ró majd mindez az 
intézményvezetıkre. A határozati javaslatukat kérte annyiban kiegészíteni, hogy a képviselı-
testület hatalmazza fel a polgármestert az OKM esélyegyenlıségi szakértıjével egyeztetésre 
kerülı (esetleges) változás jóváhagyására. 
 
 
Csávás István képviselı megkérdezte, hogy az adatvédelem miként biztosítható? 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke válaszként közölte, hogy 
a hátrányos helyzető státusznak a kiadása jegyzıi hatáskör, a jegyzı birtokolja ezeket az 
adatokat. A szülık részérıl a nyilatkozat teljesen önkéntes, ha az intézmény számára nem 
tudatosítja, akkor nem tekinthetı halmozottan hátrányos helyzetőnek az adott gyermek. 
 
 
Több észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
301/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja (az akciótervvel kiegé-
szített) Mezıberény – Bélmegyer társulási közoktatási esélyegyenlıségi programját. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az OKM esélyegyenlıségi szakértıjével 
egyeztetésre kerülı (esetleges) változás jóváhagyására. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
/Valentinyi Károly alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma:  14 fı./ 
 
 
IV/4. Az OPS. Kulturális Központ intézményegységeinek júliusi nyitvatartása    
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az írásos beszámoló 
alapján javasolta jóváhagyni az intézményvezetı kezdeményezését. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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302/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja az OPS Kulturális 
Központ igazgatójának kezdeményezését 2008. júliusában a kulturális szolgáltatások 
szüneteltetésére, illetve csökkentésére a 3 érintett intézményegység vonatkozásában. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
 
IV/5. Közoktatási társulási megállapodás Bélmegyerrel 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy Dán Márton Bélmegyer község polgármestere 2008. 
január 16-án megkereste Mezıberény város önkormányzatát, hogy a bélmegyeri óvodát 
együtt szeretné mőködtetni a mezıberényivel. Több megoldás vetıdött fel. A végleges 
megoldás az, hogy nem egy feladatátvállalással, nem egy közös intézményalapítással, hanem 
egy intézményfenntartói társulással lesz megoldva ez a kötelezı önkormányzati feladatot. Az 
elıterjesztés mellékletében szerepel egy óvoda alapító okirat, illetve egy társulási 
megállapodás, amelyek tartalma egyeztetve lett a közigazgatási hivatallal is. Az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a testületi ülésre kiegészítés lett 
csatolva az anyaghoz, ezek figyelembe vételével kérte a határozatok és az alapító okirat 
elfogadását. Az új alapító okirat szerint nem kistérségi óvoda -amit Bélmegyer szeretett volna, 
de jelentıs költséggel járna az átnevezés-,  hanem összevont óvoda a megnevezés. Ezt a 
módosító javaslatot a bélmegyeri önkormányzat szóbeli információ ismeretében elfogadta. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
303/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Bélmegyer – Mezıberény Óvodai 
Mikrotérségi Intézményi társulási megállapodást a jegyzıkönyvhöz csatoltak szerint 
elfogadja. 
 
/A megállapodás a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
304/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az Összevont Óvodák 53/2008.(I.28.) 
számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2008. július 31. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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305/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az Összevont Óvodák, 
jegyzıkönyvhöz csatolt új Alapító Okiratát 2008. augusztus 1. napjával jóváhagyja. 
A Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselıtestülete által 2008. július 31. nappal 
megszüntetendı Bélmegyer, Szabadság tér 1. sz. alatti óvoda teljes jogutódja 2008. augusztus 
1. napjával az Összevont Óvodák. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
/Valentinyi Károly alpolgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma:15 fı./ 
 
 
IV/6.A PS. Gimnázium induló osztályai 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a kérelmet. A két tannyelvő osztályoknál a 
beiratottak létszáma éppen hogy meghaladja azt a határt, amit az oktatási hivatal 
engedélyezett. A bizottságok támogatták, hogy két nyelvi osztály induljon, ha csökken 
menetközben az osztálylétszám, összevonás történik. A többletfinanszírozásnak öt éves 
kihatása van az önkrományzat költségvetésében is. Megfogalmazódott a bizottságok részérıl 
az az igény is, hogy a gimnáziumnak a menedzsmentje figyeljen arra, hogy minél több fiatal 
akarjon ebbe a gimnáziumban tanulni, a berényieknek is nagyobb bizalommal kellene lenniük 
a gimnnáziummal szemben. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester kihangsúlyozta, hogy az elmúlt ülésen tett kritikai 
észrevétele nem az iskola szakmai munkájának szólt, hanem valamilyen marketingre lenne 
szükség. Lehet, hogy a helyben élı szülık látják milyen diákélet folyik a kollégiumban, és 
esetleg ez nem tetszik nekik. Információi alapján semmivel nem jobb és nem rosszabb  a 
középiskolák vonakozásában a mezıberényi diákélet. Az általános iskolában kb. 80-90 
gyermek végez évente, elenyészı része jön a helyi gimánziumba, ennek okát kellene 
megkeresni.  
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, bizottsága 
mindenképpen azt támogatná, hogy induljon el a két osztály, és majd a következı évben 
vizsgálják felül, hogy ha esetleg lemorzsolódás lesz, akkor hogyan lehet az 
osztályösszevonást meglépni. Értesülése szerint mind az általános iskola igazgatója, mind a 
gimnázium igazgatója nyitott arra, hogy valamilyen módon a szülık felé jobban kell 
reklámozni a gimnázium adottságait. Meg kellene próbálni jobban a fiatalok igényeihez 
igazítani az oktatási formát (pl. két tannyelvő angolnyelvő oktatás), lehetne olyan megoldást 
találni, ami jobban kiszolgálná a mezıberényi diákok és szülık érdekeit is. 
 
 
Cservneák Pál Miklós poglármester a bizottságok javaslatai alapján határozathozatalt kért. 
 



 23 

 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
306/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Petıfi Sándor Gimnáziumnál a 
2008/2009-es tanévben magyar-német két tanítási nyelvő, kilencedik osztályoknál két osztály 
indítását engedélyezi azzal, hogy az intézmény a kettı osztály indításához kapcsolódóan és a 
kisebb tanulói létszámból adódó normatívák csökkenése miatt költségvetési támogatási igényt 
nem nyújt be. Amennyiben lemorzsolódás történik, megtörténik egy osztályba történı 
összevonás. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV/7. Történelmi zászlók győjtése 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, azzal a 
javaslattal élt a bizottság, hogy az augusztusi képviselıtestületi ülésre legyen elhalasztva a 
döntés,  még lenne egy olyan javaslat, aminél konkrét árajánlat nem ismert.  
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
307/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az 1848-as történelmi zászlók 
beszerzésérıl a döntést az augusztusi testületi ülésre halasztja, további árajánlatok 
megszerzése érdekében. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidı: 2008. augusztusi testületi ülés 
 
 
IV/8. Aljegyzı pályázatok értékelése 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az aljegyzıválasztást a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló napirend végére halasztotta. 
 
. 
 
IV/9.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a beszámolót, javasolta elfogadását. 
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
308/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
IV/10. Fejlesztési elképzelések egyedi turisztikai program beadásáról 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester ismertette írásos elıterjesztését a jelenlévık tájékoztatása 
érdekében. Az elképzelés az lenne, hogy több környezı település próbáljon meg együtt beadni 
egy olan túrisztikai programot, amit a “Körösök-völgyére főznének fel”, mint bizonyos 
szempontból összekötı ideológiát a települések vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban történtek 
elızetes egyeztetések, hogy melyik település mit szeretne egy ilyen programban 
megvalósítani. Letesztelték a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, hogy van e erre realitás. Ma 
tárgyaltak a Dél-alföldi Régiófejlesztési Tanács vezetıjével is, hogy milyen megoldási 
lehetıségek kínálkoznak. Ott tudatták, hogy egyedi nagy projektekre ebben az évben (az ısz 
folyamán) van pályázati badási lehetıség. Addigra megpróbálnak egy anyagot kidolgozni. 
Két fordulós lehetıség a pályázat, az elsı fordulóban gyakorlatilag igazán pénzt nem kell 
áldozni rá, csak egy minimális összeget), és gyakorlatilag a program ha elfogadásra talál, 
akkor már magát a konkrét programkidolgozást, kiviteli tervek készítését is finanszírozzák. Ez 
egy halvány esély arra, hogy a strandot, a sportpályát, a kempinget fejleszteni tudja a város. 
Véleménye szerint minden lehetıséget meg kell ragadni, ami egyáltalán elıremutató ezen a 
területen. Egyeztettek a településeken lévı civil szervezetekkel is (horgász egyesület, 
vadásztársaságok, Mezıberényben belekrült még a gyermekfoci alapítvány, a lovasbarátok 
egyesülete és a nyeregben alapítvány is), tulajdonképpen mindenki támogatja az elgondolást. 
Mezıberény vonatkozásában felvetıdött még a Boldisháti holtágnál hajókikötı létesítése, 
mert az ott lévı csatorna van olyan mőszaki állapotban, illetve szélesíthetı. A csónakkikötı 
létesítésével Békésrıl indulva, Mezıberény, Köröstarcsa és majdan Csárdaszállás a Félhalmi 
holtággal kapcsolódna ehhez a vízi túrirsztikai vonulathoz. Kérte a beszámoló elfogadását, 
felhatalmazást a továbbtárgyalásra. Az augusztusi testületi ülésen beszámolna a további 
fejleményekrıl. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı javasolta az Alföld Túrista Egyesület megkeresését is, mint 
civilszervezet. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester tájékoztatésként elmondta, hogy az Alföld Túrista 
Egyesület országos rendezvénye szerepel a programkialakításban. Az egyesület azért nem 
került nevesítésre, mert míg az összes többi szervezet folyamatos tevékenységet végez a 
túrisztika területén, addig ennek az egyesületnek egy nagy rendevénye van egy év alatt. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
309/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete elfogadta Valentinyi Károly 
alpolgármester beszámolóját, egyedi turisztikai program fejlesztési elképzelésekrıl. 
Felhatalmazza a testület az alpolgármester urat a lehetséges fejlesztési program 
továbbtárgyalására és a szükséges egyeztetések lefolytatására. 
Felelıs: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
IV/8. Aljegyzı pályázatok értékelése 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elöljáróban 
elmondta, hogy a bizottság a jegyzı felkérésére tett eleget annak, hogy részt vett a pályázatok 
átnézésében és a pályázók meghallgatásában. Tette ezt azért, mert a jegyzı úr úgy gondolta, 
hogy a kollektív bölcsesség mindig jó, ha egy képviselıtestületet vezérel, még akkor is ha 
sajátos döntési lehetısége van ez esetben a jegyzınek. Az aljegyzı kinevezése a testület 
feladata, de mindenképpen a jegyzı javaslatára kell ennek megtörténnie. Az aljegyzıi 
munkakör betöltésére négy pályázat érkezett. A beadott pályázatok érvényesek voltak, 
minden kitételnek megfeleltek. A meghallgatáson három pályázó vett részt. A negyedik 
pályázó a mai napon sem jelent meg.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester bemutatta az ülésen jelenlévı pályázókat, Frey Mihályt, 
Hegedős Lászlót és Dr. Kiss Mihályt. Megkérdezte a képviselıket, van e valakinek kérdése a 
pályázókhoz? 
 
 
Csávás István képviselı megkérdezte Hegedős László pályázótól, hogy Kamuton, ahol 
jegyzıként dolgozik, a helyi adórendeleteket milyen hatással tudta érvényre juttatni? 
 
 
Hegedős László pályázó válaszként elmondta, hogy Kamuton, tekintve hogy más településen 
milyen az adófizetési morál, minden adónem tekintetében elég jónak mondható a befizetés. 
Ez annak is köszönhetı, hogy a kamuti képviselıtestület igen jelentısen figyelembe veszi 
azokat az erıképességeket, fizetıképes lehetıségeket, amik a községben a lakosság, a 
vállalkozás területén jelentkeznek. Ezáltal természetesen megkönnyítik a jegyzı dolgát is az 
adóhatóság területén. 
 
Több kérdés nem hangzott el a pályázókhoz. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az aljegyzıi állásra négy érvényes pályázat érkezett 
be. A negyedik résztvevı Dr. Szentkatolnay István miskolci illetékességő pályázó telefonon 
jelezte, hogy nem kíván részt venni a mai testületi ülésen, de pályázatát nem vonta vissza. 
Mindegyik pályázatnak voltak erısségei, illetve bizonyos gyengébb részei. Az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság ülésén több képviselı is meghallgatta a három jelenlévı pályázót, 
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és egyfajta ajánlást fogalmaztak meg kérésé, amit tudomásul is vett. A jogszabály alapján a 
képviselıtestület nevezi ki az aljegyzıt, de azt a jegyzı javaslatára teszi. A három jelenlévı 
pályázó közül Hegedős László pályázatát támogatja, ıt nevezné meg mint aljegyzıt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester Frey Mihály és Dr. Kiss Mihály pályázóknak 
megköszönte a pályázaton való részvételüket. Megkérdezte Hegedős László pályázótól, 
megválasztása esetén elfogadja-e a 300 eFt illetmény megállapítást. 
 
 
Hegedős László pályázó igen választ adott. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás menetét, a jegyzı úr kérésére az egyfordulós szavazást kérte elfogadni a képviselık 
részérıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a bizottság által elıterjesztett 
szavazási módot, valamint azt, hogy Hegedős László neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
310/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Városi Önkormányzati Képviselıtestülete aljegyzıi állására kiírt pályázatra 
beérkezett jelentkezések vonatkozásában az alábbi szavazási módot határozza meg: 

1. a szavazás a jegyzı úr által megjelölt pályázóra történik 
2. amennyiben a pályázóra a képviselı-testület tagjai minısített többségben „igen”-nel 

szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
3. abban az esetben, ha nem kapja meg a pályázó a képviselı-testület tagjai „igen”  

szavazatának  minısített többségét, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten 
kiírásra kerül az aljegyzıi álláshelyre. 

 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
311/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az aljegyzı 
választás jelöltjeként Hegedős László pályázó neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 
szavazás lebonyolítására, a szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét a titkos szavazásról készült jegyzıkönyv szerint. 
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A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv alapján a képviselıtestület a 9 igen szavazat és 6 
ellenszavazat értemében az alábbi döntést hozta: 
 
 
312/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a titkos szavazás eredménye alapján 
megállapította, hogy az aljegyzıválasztás eredménytelen volt, mert Hegedős László pályázó 
nem kapta meg a minısített többségi szavazatot. (szavazati arány: 9 igen, 6 ellenszavazat) 
 
/A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte Hegedős Lászlónak is a pályázaton való 
részvételét. Közölte, hogy az aljegyzıi állásra a pályázatot ki kell írni. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester javasolta, mint az OPSKK igazgatói állására, itt is a 
következı ülésen történjen meg a pályázati kiírás elıterjesztése. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kérte, hogy még a mai ülésen kerüljön elfogadásra, változatlan 
feltételek mellett, a pályázat kiírása. 
 
 
A képviselıtestület 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Valentinyi Károly, T.Wagner 
Márton, Onody Gyuláné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
313/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a megüresedı aljegyzıi munkakör 
betöltésére kiírt pályázatot ismételten megjelenteti, változatlan feltételek mellett, a 
160/2008./IV.9./sz. határozattal elfogadottak szerint. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
/Valentinyi Károly alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 14 fı/ 
 
 
V. napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, deregulációja I. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az 1987. évi XI. törvény, ami a jogalkotásról szól, 
egy folyamatos feladatot jelent a változó jogszabályi környezet miatt. Fokozatosan figyelni 
kell a helyi rendeleteket, amiatt, hogy az alapjául szolgáló központi jogszabályok mennyire 
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változnak, illetve esetleg az uniós csatlakozás miatt is olyan jogszabályi változások történtek, 
amik felülírják a régi rendeleteket. Az elıterjesztésben (melyet ismertetett) kettı helyi 
önkormányzati rendelet van nevesítve, amit hatályon kívül kell helyezni. Kérte a határozati 
javaslat, valamint a rendelet-tervezet megszavazását. A dereguláció nem fog megállni, 
folytatódni fog a következı testületi ülésen. 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
314/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Dr. Baji Mihály jegyzıt, 
hogy az új zajvédelmi rendelet-tervezet mőszaki elıkészítéséhez zaj- és rezgésvédelmi 
szakértıt bízzon meg. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 

19/2008. (VII.2.) számú rendelete 
egyes helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
V/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje elıvezette az 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról szóló elıterjesztést, határozati javaslatokat. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
315/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat    
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
 - Támogatásértékő bevételek Mőködési célra bevételi elıirányzatát    megemeli     420 eFt-tal 
   /SZMM ESZA pályázat: Egyes Szociális Szolg. 
   2007. évi kieg. tám. Szoc ITKR.07.A0152 
   azonosító számú pály., Jelzırendszeres házi 
   segítségnyújtás, normatíva kiegészítı támogatás./ 
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és ezzel egyidejőleg 
- 6.cím Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 - A Dologi kiadások elıirányzatát                                                      megemeli       420 eFt-tal                                                                                          
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
 - Támogatásértékő bevételek Mőködési célra bevételi elıirányzatát  megemeli    1.983 eFt-tal 
   /751 175 szakf. Országgyőlési Képviselıválasztással 
   kapcsolatos fel. végrehajtás 2008.03.09. 
   Népszavazás pü-i lebonyolítása./ 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatát            megemeli    1.983 eFt-tal 
   /751 175 szakf. Országgyőlési Képviselıválasztással 
   kapcsolatos fel. végrehajtás 2008.03.09. 
   Népszavazás pü-i lebonyolítása/ 
   ezen belül: 
   - Személyi juttatások elıirányzata                 1.170 eFt 
   - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 212 eFt 
   - Dologi kiadások elıirányzata                         601 eFt                                                                                          
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
316/2008./VI.30./sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
    - Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát                  megemeli        9.317 eFt-tal 
      Mőködési célú támogatásértékő bevétel fejezeti 
      kezeléső elıirányzatból, /2007. évi jövedelemkülönbség 
      mérséklés elszámolása/ 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát  megemeli   9.317 eFt-tal 
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
    - Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát                    megemeli        105 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2008. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán 
      ellátott feladatok támogatására)./ 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-4. cím: PH igazgatási kiadásai kiadási elıirányzatát                 megemeli           105 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2008. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán 
      ellátott feladatok támogatására)./ 
   ezen belül: 
   - Személyi juttatások elıirányzata                      91 eFt 
   - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata   14 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
/Valentinyi Károly alpolgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma:15 fı./ 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
317/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
    - Támogatásértékő fejlesztési bevételek elıirányzatát                 megemeli           353 eFt-tal 
      /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, (ESZA) Egyes szociális 
      szolgáltatások 2007. évi kiegészítı támogatás 
      szoc. ITKR 07-B-0319 pály. azonosító, Jelzırendszeres házi 
      segítségnyújtás mőködtetése./ 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
    - Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                         megemeli           353 eFt-tal 
      /2007. évi ESZA pályázat: 
      Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Egyes szociális 
      szolgáltatások 2007. évi kiegészítı támogatás 
      szoc. ITKR 07-B-0319 pály. azonosító, Jelzırendszeres házi 
      segítségnyújtás mőködtetése. Guards Távközlési Zrt.: Átjátszó berendezés./ 
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
    - Támogatásértékő fejlesztési bevételek elıirányzatát                 megemeli           322 eFt-tal 
      /Pályázati díjak visszautalása (TEKI, TEUT, CÉDE)/ 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát  megemeli      322 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
318//2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat 
    Lakossági közmőfejlesztési támogatása bevételi elıirányzatát             megemeli             11 e 
Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
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- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közmőfejlesztési tám. kiadási elıirányzatát                                           11 e Ft-tal 
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat 
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 
    mőködésének támogatása bevételi elıirányzatát                         megemeli           560 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
    Támogatásértékő kiadások Mőködési célra kiadási elıirányzatát                          560 e Ft-tal 
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám., 
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/ 
C) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
  - Központosított elıirányzat 
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása bevételi elıirányzatát              megemeli    58 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
  - Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra /Társ szoc./ elıirányzatát               58 e Ft-tal 
D) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
  - Központosított elıirányzat, Könyvtári és Közmővelıdési 
     Érdekeltségnövelı támogatás, 
     Múzeumok szakmai támogatása bevételi elıirányzatát                  megemeli       275 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                        275 e Ft-tal 
     /Könyvtári Érdekeltségnövelı támogatás/ 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
319/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
    - Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát  megemeli  210 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 
és ezzel egyidejőleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                megemeli      210 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 
- - 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
    - Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát  megemeli   172 eFt-tal 
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  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok  mőködésének általános támogatása 
és ezzel egyidejőleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                megemeli      172 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok 
  mőködésének általános támogatása 

- - 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
    - Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát  megemeli   178 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 
és ezzel egyidejőleg 
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                 megemeli      178 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 
B) - 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát               csökkenti „-”   98 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
     - Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra elıirányzatát       megemeli        98 e Ft-tal 
       Mb-i Szlovákok Szervezete részére: 
        - Jubileumi rendezvény tám.  50 eFt 
        - Gáz, villany támogatás        48 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/Hoffmann Dániel képviselı eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 14 fı./ 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
320/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát   csökkenti „-” 48 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, 
    Támogatásértékő kiadások Felhalmozási célra kiadási elıirányzatát    megemeli   48 e Ft-tal 
    /Tám.értékő Felhalm. célú kiadás Többcélú Kistérségi 
    Társulásnak és Költségvetési Szerveinek: 
    Békéscsabai Kistérségi Társulásnak (image program)./ 
B) - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát csökkenti „-” 1.251 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
  - Felhalmozási kiadások - „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak 
   építésének/tervezésének támogatására” Mezıberény, Gyomaendrıd, 
   Csárdaszállás közös G.K.M. pályázathoz (Gyomaendrıd Város 
   gesztorságával). /A 182/2007./V.10./ MÖK. sz. hat. al. 
   biztosított 1.453 E Ft kiegészítése 1.027 E Ft-tal 
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   (Támogatásból visszatérül)/ kiadási elıirányzatát                        megemeli        1.027 e Ft-tal 
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
  - Dologi kiadások elıirányzatát                                                    megemeli            224 e Ft-tal 
   /Juhász és Társai Ügyvédi Iroda 2M 221/2008. sz. alatti peres eljárásban 
   képviselet biztosítása fedezetére/ 
C) - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát csökkenti    „-” 347 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
  - Felhalmozási kiadások – DARFT által kiírt LEKI pályázatban 
   részvételhez /200 m talpmélységő kút létesítése/ 
   kiadási elıirányzatát                                                                     megemeli           347 e Ft-tal 
    - 200 m talpmélységő kút tervezése                          240 eFt 
    - Engedélyezési díj (Tiszántúli Környezetvédelmi 
      Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség)        90 eFt 
    - Helyszínrajz és tulajdoni lap (Földhivatal)              17 eFt 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
321/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
  - Egyéb Központi támogatások (Céljellegő decent. tám.) 
  Szociális célú gyermekétk. tám. (Nyári gyermekétkeztetés) 
  bevételi elıirányzatát                                                                     megemeli        2.688 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások elıirányzatán belül 
  a Dologi kiadások - Szociális célú gyermekétk. tám. 
  (Céljellegő decent. tám.) felh. kiadási elıirányzatát                                              2.688 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
V/3. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az 
intézményi átcsoportosításokat, melyek elfogadását a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is 
támogatta. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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322/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 - Dologi kiadások elıirányzatát                                                         csökkenti    2.500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Felújítási kiadások elıirányzatát                                                     megemeli    2.500 e Ft-tal 
Felelıs:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/Hoffmann Dániel képviselı visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 15 fı./ 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
323/2008./VI.30./sz. határozat:                                                                                          
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
- 2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                             megemeli    120 eFt-tal 
- kamatbevétel         120 eFt 

-Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát          megemeli       33 eFt-tal 
-Átvett pénzeszközök bevételek mőködési célra elıirányzatát    megemeli  1.733 eFt-tal 

- pályázati bevétel 1733 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

- Személyi juttatások elıirányzatát                                                                       25 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                                      8 eFt-tal 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                1.853 eFt-tal 

- 2/A.cím: Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül: 
         - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                             megemeli 1.167 eFt-tal 

- kamatbevétel 40 eFt 
-ÁFA bevétel 1.127 eFt 

- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát           megemeli     615 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök mőködési célra bevételi elıirányzatát        megemeli     239 eFt-tal 

-pályázati bevétel 239 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül: 
         - Személyi juttatások elıirányzatát                                                                     615 eFt-tal 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                               1.406 eFt-tal 
Felelıs:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Öreg István Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
324/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- - 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
  - Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát  megemeli 1.584 eFt-tal 

- OKM „Útravaló” program pályázat személyi jutt. telj.-hez:  1.020 eFt 
- Önkormányzati választás személyi jutt. telj.-hez: 32 eFt 
- HBLF-Romaster program személyi jutt. telj.-hez 132 eFt 

     -    Regionális Munkaügyi Központtól 
Közhasznú munkaerı fogl. tám.: 400 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
  - 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások elıirányzatát   1.354 eFt-tal 
    - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát  110 eFt-tal 
    - Ellátottak juttatása elıirányzatát  120 eFt-tal 
 
- - 3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
    - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli  42 eFt-tal 

- OKT verseny lebonyolítás személyi jutt. telj.-hez: 42 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
3.cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások elıirányzatát   32 eFt-tal 
    - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát  10 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
325/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
       - Támogatás értékő bevételek Mőködési célra bevételi elıirányzatát megemeli 116 eFt-tal 
         /Munkaerıpiaci alap (közhasznú támogatás)/ 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
        - Személyi juttatások elıirányzatát                                                                        86 eFt-tal 
        - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                                                     30 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
326/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi saját hatáskörő elıirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
- 6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát   megemeli       8359 eFt-tal 
- Közhasznú fogl. tám.    312 eFt 
- SZMM „Kapu Program” pályázat 4170 eFt 
- OFA „Kapu Program” pályázat 3877 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatások elıirányzatát                                      1335 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                   228 eFt-tal 
- Dologi kiadások és folyó kiadások elıirányzatát                 6796 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
 
 
V/4. Az MFC pályázati támogatásának elszámolása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy az MFC ez 
év februárjában beadott egy pályázatot a május 1-jei kispályás labdarugó torna 
lebonyolításához. A rendezvényükhöz 110 eFt-ot kértek, 50 eFt támogatást ítélt meg a 
bizottság.  A rendelet szerint ilyen esetben költségvetési módosítással kellene élni ahhoz, 
hogy csak ezzel a megítélt támogatási összeggel kelljen elszámolni. Ezzel a módosítási 
lehetıséggel nem élt az MFC, viszont a rendezvényükre jelentkezı 15 csapat közül csak 8 vett 
részt a tornán. Így a rendezvény költsége a tervezettnél lényegesen kisebb lett, a 238 eFt-al 
szemben csak 126.600 Ft-ba került. Ennek ellenére az MFC elnöke kéri, hogy a megítélt 50 
eFt önkormányzati támogatást teljes egészében felhasználhassák méltányossági alapon, mivel 
akkor volt ott pl. elnökségváltás is. A bizottság 3:2 arányban azzal a javaslattal él a 
képviselıtestület felé, hogy ezt a támogatást –a rendelet értelmében- csak arányosítva 
használhassák fel. 
 
 
Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága javaslatát 
ismertette. Az MFC rendezvényével kapcsolatos pályázati elszámolását a szervezés során 
felmerült vis maior helyzet figyelembevételével javasolják elfogadni, járuljon hozzá a testület 
a felhasznált összeg 126.590,-Ft-ra történı módosításához. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a testületnek kell dönteni a 
kérdésben, mert mint hatáskört gyakorló, a döntést magához vonhatja az önkormányzati 
törvény alapján. A bizottság, akire át lett ruházva a döntés, beszámolt, de ezt a 
képviselıtestület felülírhatja. 



 37 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester valamilyen más módon biztosítaná a kért összeget az 
MFC-nek, kár rendeleteket hoznia a testületnek, ha azokat nem tartja be. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az arányos elszámolásnak a híve, az önkormányzati rendelet is ezt 
tartalmazza. Lett volna az MFC-nek módja, lehetısége, hogy átnézze az elképzeléseit. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester megjegyezte, a torna napján derült ki, hogy nem érkeztek 
meg a csapatok, elég nehéz lett volna módosítani a kérelmüket.  
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint a klub abban követett el hibát, hogy nem 
kért elınevezési díjat, mert akkor a torna költségvetése nem csökkent volna ilyen arányban. 
Az biztos, hogy nem a hiányzó 22 eFt-on fog az MFC költségvetése múlni, de személy szerint 
is kérte méltányosságból megszavazni részükre a pénzt. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, mint szakmai bizottság 
javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselıtestület 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazat (Wagner Márton, Halász Ferenc, 
Cservenák Pál Miklós, Hoffmann Dániel, Csávás István) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
327/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az MFC 2008. május 1.-i kispályás 
labdarugó tornával kapcsolatos pályázati elszámolását a szervezés során felmerült vis maior 
helyzet figyelembevételével elfogadja, hozzájárul a felhasznált összeg 126.590,-Ft-ra történı 
módosításához és errıl az érintetteket tájékoztatja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/5. Az Általános Iskola DSE lemondása pályázati támogatásról 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, bizottsága javaslatát. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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328/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy elmaradt az a 
lengyelországi (Myslenice) nemzetközi labdarúgó torna, amellyel a Mezıberény - Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesülete pályázott az önkormányzatnál. A 
támogatásként megítélt és fel nem használt 50.000,-Ft összeggel a 2009. évi nemzetközi 
kapcsolatok önkormányzati támogatásának pályázati alapját megemeli. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: 2009. évi költségvetés tervezése 
 
 
V/6. A 2008. évi Berényi Napok rendezvényei 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy az OPS 
Kulturális Központ megbízott igazgatója adott egy tájékoztatót a Berényi Napok 
rendezvényeirıl, amit javasolnak tudomásulvételre a testület felé. Úgy néz ki, hogy a program 
összeállt, költségvetés is készült. Az elızı igazgató el nem végzett feladatait igyekeztek 
megoldani, de egy pontosabb, átgondoltabb szervezést igényelt volna a rendezvény. Ugyanis 
a meghívások nem pontosan mentek ki, a visszajelzések alapján nem 21-én fognak érkezni a 
vendégek, hanem 19-én, 20-án. Ez nyilvánvaló, hogy többletköltségeket fog jelenteni az 
önkormányzat számára. Még az sem fixálódott le, hogy hány család fogad vendéget, sokkal 
többen voltak kint Münsingenben, mint akik eddig visszajeleztek, pedig akkor ez volt a 
feltétele a kiutazásnak.  
 
 
Harmati László alpolgármester nem értette a volt igazgató azon intézkedését, hogy Granauból 
több vendéget kell fogadni, mint Münsingenbıl. Most lesz megünnepelve Münsingennel a 15 
éves testvérvárosi kapcsolat, erre az alkalomra lesz meghíva a többi testvérváros küldöttsége. 
Mi indokolja, hogy Gronauból háromszor annyian jönnek, mint az ünnepelt testvérvárosból 
Münsingenbıl? Azt sem lehet tudni, kitıl kapta az utasítást arra a volt, kinevezett igazgató, 
hogy a repülıtérrıl Mezıberény vállalja a vendégek (kb. 100-110 fı) ideutaztatását. Az ilyen 
plusz költségek honnan lesznek finanszírozva? Münsingeni látogatásuk alkalmával a 
berényieket sem szállították, tudatták a programot, mindenkinek saját dolga volt, miként ér 
oda. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester megjegyezte, mindenkinek le kell vonni a megfelelı 
konzekvenciát az volt igazgatónak a megválasztásával kapcsolatban, de ezt a rendezvényt a 
testületnek meg kell oldania. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester is túlzásnak tartotta a vendégek repülıtérrıl történı 
utaztatását. Mezeiné Bátori Valériával, aki meg lett bízva a program összeállításával, még a 
héten egyeztetést fognak tartani. Az is biztos, hogy a tervezett programot a lakosság 
kifogásolni fogja, hiszen ennél jóval sőrőbb programnál is voltak kritikák. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı javasolta, hogy tájékoztatóként fogadja el a testület a leírtakat. 
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
329/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadta az OPS Kulturális Központ 
2008. évi Berényi Napok rendezvényrıl benyújtott tájékoztatóját. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/7. Vírusvédelmi rendszer megújítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az önkormányzat intézményeinél alkalmazott 
vírusvédelmi rendszer licencszerzıdése lejárt június 16-án. Több ajánlat lett bekérve, ebbıl a 
legolcsóbb került kiválasztásra, amelyet a jelenlegi szolgáltató adta. Fontos a számítógépek és 
a szerver védelme. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a vírusvédelmi rendszer licenc 
megújítását. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
330/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék elıirányzatát csökkenti „-” 1.342 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül, 
   - a Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                                1.342 eFt-tal 
  /A vírusvédelmi rendszer licenc megújításához fedezet biztosítás 
  (2 év, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati intézmények)/ 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester felhívta az érintett intézmények figyelmét, hogy a jövıben a 
költségvetésükbe állítsák be az ilyen kiadást, hiszen lehet tudni, mikor jár le a licencdíj. 
 
 
V/8. Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, bizottsága arra kéri a testületet, hogy csatlakozzon a felhíváshoz. 
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Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint más ügyébe ne avatkozzon bele a testület. 
Annak idején Mezıberény, az iskolák összevonásakor se fogadta volna örömmel, ha mások 
beleszólnak döntésébe. Zavaró számára az elıterjesztésben a megyei önkormányzat által 
hozott határozat is, nem valószínő, hogy a megyei önkormányzat Mezıberény polgármesterét 
ilyen vonatkozásban tudja utasítani. Véleménye szerint ilyen fenntartott kistelepülések 2-300 
fıs iskoláiból egész biztos, hogy garantáltan ki fog jönni a jövı azon generációja, amelyik 
semmiféle munkára nem fogható. Indítványa, hogy ne tárgyalja a testület a megkeresést. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester kifejtette, megint olyan helyzet állt elı, hogy a „nagy 
politika” lejön egy településre. A politika döntse el a parlamentben az ügyeit, és ne hozza 
ilyen helyzetbe az önkormányzatokat, Érzelmileg igennel lehetne szavazni, de akkor pl. 
Mezıberénynek kevesebb normatíva jut. 
 
 
Harmati László alpolgármester tolmácsolta, hogy a Békés megyei közgyőlés kéri a megye 
településeinek testületeit, hogy csatlakozzanak a Tolna megyei közgyőlés felhívásához, 
szolidaritásként. Ne legyen diszkrimináció a kis és nagy települések között, legalább ne 
csökkentett normatívát kapjanak a kistelepülések. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester véleménye szerint kistelepülésen mindenképpen többe kerül 
egy iskola fenntartása. Vannak bizonyos racionalitások amit tudomásul kell venni, pl. óvoda, 
alsó tagozat jó, ha helyben marad, de gyakorlatilag arra nem lesz lehetıséget, hogy hosszú 
távon, felsı tagozat egy kistelepülésen megmaradjon. Nem fogják tudni biztosítani pl. a 
szaktanárellátást. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester döntést kért a testülettıl. A kötelességének eleget tett 
azzal, hogy a testület elé terjesztette a felhívást. A módosító indítványt bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselıtestület 7 igen szavazat ( Kovács Lászlóné, Valentinyi Károly, Hoffmann Dániel, 
T.Wagner Márton, Cservenák Pál Miklós, Szekeres Józsefné, Balta Ádámné) és 8 
ellenszavazat (Babinszki Szilárd, Wagner Márton, Harmati László, Lestyán Ádám, Csávás 
István, Onody Gyuláné, Halász Ferenc, Litvai György) eredményeként az alábbi döntést 
hozta: 
 
 
331/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Hoffmann Dániel képviselı 
indítványát nem támogatta, úgy dönt, hogy állást foglal a kisiskolák bezárására irányuló 
kormányzati törekvéssel kapcsolatban. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
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A képviselıtestület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Hoffmann Dániel, Cservenák Pál 
Miklós) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
332/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik aláíróként 
a Tolna Megyei Közgyőlés elnöke által kiadott felhíváshoz a kisiskolák megmentéséért. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
V/9. Támogatás iránti kérelem /Békéscsabai Mentıállomás) 
V/10. Támogatás iránti kérelem (Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete) 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a kérelmeket. Kifejtette, hogy korábban azokat 
az alapítványi kérelmeket, amelyek nem kötıdtek a városhoz, nem támogatta a testület. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság most is ilyen állásponton volt. 
 
 
A képviselıtestület 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Csávás István, Halász Ferenc, 
Lestyán Ádám) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
333/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Békéscsabai Mentıalapítvány 
céljaival egyetért, de anyagi forrás hiányában támogatást nem tud biztosítani. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselıtestület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Onody Gyuláné, Kovács Lászlóné) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
334/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Sclerosis Multiplexes Emberek 
Közhasznú Szervezete céljaival egyetért de anyagi forrás hiányában támogatást nem tud 
biztosítani. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/11.Körösök Völgye Naturpark Egyesület PEA pályázattal kapcsolatos fizetési kötelezettség 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje elıadta, hogy a Madarak 
Háza pályázat elszámolása során a VÁTI Kht. által tett megállapítás alapján teljesítendı 
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fizetési kötelezettséghez a fedezetbiztosítást kell a testületnek megszavaznia. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság a határozati javaslat megszavazását támogatta. 
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (T.Wagner Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
335/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Körösök Völgye Naturpark 
Egyesület PEA pályázat, A Körösök lágy ölén – Ökoturisztikai fejlesztési program: 
ROP.1.1.1.2005.-05.-0003/34 sz./ elszámolása során, a VÁTI Kht. által tett megállapítás 
alapján teljesítendı fizetési kötelezettség teljesítéséhez 2282253 Ft-ot (1945405 Ft + 336848 
Ft kamat) biztosít a 2008. évi költségvetése Általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/12. Társulási megállapodás módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a kistérségi társulás az elıterjesztett megállapodást 
már tárgyalta június 11-i ülésén. A módosítás oka, hogy a közigazgatási hivatal több 
törvényességi észrevételt tett. Kérte a többször módosított és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás jóváhagyását. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
336/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás mellékelt - többször módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 
társulási megállapodását, amelyet a Társulási Tanács a 2008. június 11.-i ülésén, az 55/2008. 
(VI. 11.) sz. határozatával fogadott el. A jóváhagyásról szóló határozatot a meghozatala után 
azonnal meg kell küldeni a Társulás részére. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
V/13. DARFT pályázat önerı biztosítása    (DAOP-2007-4.3.1 pályázat) 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetıje közölte, pontosítani kell a 
testület által hozott, 347/2007.(VIII.27.) sz. határozatot, ki kell egészíteni azzal, hogy a 
DARFT által kiírt akadálymentesítés támogatására a pályázati részvételhez az önerıt 
1.111.000 Ft összegben állapítja meg a testület. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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337/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
„Akadálymentesítés támogatására (Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” kiírt 
DAOP – 2007. – 4.3.1. pályázaton  részt kíván venni, melynek fedezetét – 1.111.000,- Ft-ot – 
a 2008. évi költségvetése (általános tartalék) elıirányzata  terhére biztosítja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/14. Egyéb bejelentés:  Egyéb bejelentés nem hangzott el. 
 
 
VI. napirend 
 
Tárgy: Interpelláció 
  
 
Dr. Baji Mihály jegyzı felolvasta Barna Márton képviselı két ügyben –kóbor kutyák 
elszaporodása, postán több befizetési ablak üzemeltetése- benyújtott interpellációját, 
észrevételét. Megjegyezte, hogy az interpelláló képviselı nincs jelen az ülésen, nem tudja 
elfogadni az esetleges intézkedést. Arra van lehetıség, hogy akit meginterpellált, az 15 napon 
belül írásban válaszol a feltett kérdésre. A testület pedig a következı ülésén visszatér az adott 
témára.  
Az elsı interpellációja az elszaporodott kóbor kutyák okozta problémát vetette fel. A kóbor 
kutyák befogására további megerısítı kérelmet nyújtott be Papp Zoltán az Oktatási és 
Kulturális Bizottság tagja is, 46 lakossági aláírással. 
 
 
Valentinyi Károly alpolgármester kérte, a jegyzı nézzen utána következı ülésre, hogy altató 
lövedék használatának mik az elıírásai, ki használhatna ilyen eszközt.  
 
 
A képviselıtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Wagner Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
338/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felkéri a jegyzıt, hogy Barna Márton 
képviselı -elszaporodott kóbor kutyák ügyében benyújtott- interpellációjára, következı ülésre 
írásban adjon választ, hogy az ebek befogásának, az altatólövedék használatának mik a 
lehetıségei, elıírásai. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2008. augusztusi testületi ülés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte annak is a felülvizsgálatát, hogy az állattartási 
rendelet értelmében (17. §) valóban a polgármester feladatai közzé kell sorolni a kutyák 
befogását? 
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Dr.Baji Mihály jegyzı közölte, a rendeletben azért szerepel ez a rendelkezés, mert 
önkormányzati hatáskörrıl van szó, és annak címzettje a képviselıtestület, polgármester, 
alpolgármesterek lehetnek. A polgármester úr végre tudja hajtatni a feladatot. 
 
 
 Cservenák Pál Miklós polgármester a másik interpellációval- postán több befizetési ablak 
üzemeltetése- kapcsolatban elmondta, hogy ilyen jellegő kéréssel már egyszer fordult a 
testület a postaigazgatósághoz. A válasz az volt, hogy nem hajlandók több ablakot nyitni, több 
személyt alkalmazni emiatt. Általános jellegő most is a felvetés, konkrét idıpontok 
kellenének, hogy mikor lenne szükség több ablak használatára. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı megjegyezte, nem igazán önkormányzati ügy lett felvetve, igazából 
interpellálni nem is lehetett volna. Esetleg a testület felkérheti a polgármester urat, hogy 
tolmácsolja a kérést a posta igazgatósága felé. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
339/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete felkéri Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Barna Márton képviselı felvetésére, keresse meg a Debreceni Posta 
Igazgatóságot, tolmácsolva, hogy a mezıberényi postahivatal a meg növekedett befizetések 
idıpontjában, valamint indokolt esetben (pl. piaci napokon) segítse az állampolgárokat azzal, 
hogy több befizetési ablakot üzemeltessen. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja 
augusztus 25. Napirendje: 1./ Beszámoló Mezıberény város 2008. I. félévi költségvetésének 
elfogadásáról, 2./ A hulladékgazdálkodás feladatai, és a települési szilárdhulladék 
szállításának jövıbeni  helyzete. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a mai nappal Rauné Kovács 
Magdolna aljegyzı befejezi aljegyzıi pályafutását. Nem sokat dolgoztak együtt, de nagyon 
sok segítséget kapott tıle. Az apparátus nevében is megköszönte munkáját, a 40 éves 
közszolgálati jogviszony után jó pihenést kívánt neki. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester is megköszönte a képviselıtestület, intézményvezetık 
nevében is az aljegyzı munkáját. 
 
 
Rauné Kovács Magdolna aljegyzı köszönetet mondott, hogy Mezıberényben dolgozhatott. 
Ez a testület a negyedik, akikkel együtt dolgozott ittléte alatt. Köszönetet mondott az 1997-
ben mőködı testületnek, hogy kinevezték aljegyzınek, köszönetet mondott Dr. Hantos 
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Katalin akkori jegyzınek, hogy ıt javasolta, elfogadta. Megköszönte, hogy elfogadta a város. 
Szeretettel jött ide, most is szereti, hogy itt élhet. Minden munkatársnak, intézményvezetınek, 
képviselınek megköszönte az együttmőködést. Ma dolgozott utoljára, ma van pontosan 11 
éve, hogy kinevezték aljegyzınek. Rokkantsága miatt kell mennie, nem örömmel, de jó 
emlékezettel, és ezt kéri mindenkitıl. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította az ülést, a 
képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 

kmf. 
 
  

           Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
              Harmati László                                                                  Csávás István   
              alpolgármester                                                                       képviselı  
               jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı 
 
 


