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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. október 27-én
megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem.
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Barna
Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc,
Kovács Lászlóné, Lestyán Ádám, Litvai György, Onody Gyuláné, Szekeres
Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselők.
/Babinszki Szilárd az I. napirend tárgyalása előtt, Valentinyi Károly
alpolgármester a II. napirend tárgyalása közben érkezett meg az ülésre./
Távolmaradt képviselők: Balta Ádámné és Hoffmann Dániel.
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, meghívottak, a hivatal osztályvezetője,
csoportvezetők, intézményvezetők, érdeklődők.
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézőit.
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselő közül 14
fő jelen van.
Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Barna Márton és Lestyán Ádám képviselőket.
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a tárgyalandó napirendet, melynek elfogadását
kérte.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
479/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
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II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 337/2008./VI.30./sz., 342/2008./VI.30./sz,
347/2008./VI.30./sz, 353/2008./VIII.11./sz, 365/2008./VIII.25./sz, 387/2008./VIII.25./sz,
412/2008./VIII.25./sz, 425/2008./IX.29./sz, 429/2008./IX.29./sz, 430/2008./IX.29./sz,
431/2008./IX.29./sz, 434/2008./IX.29./sz, 457/2008./IX.29./sz, 458/2008./IX.29./sz,
459/2008./IX.29./sz, 460/2008./IX.29./sz, 462/2008./IX.29./sz, 463/2008./IX.29./sz,
465/2008./IX.29./sz., 466/2008./IX.29./sz, 467/2008./IX.29./sz, 468/2008./IX.29./sz,
469/2008./IX.29./sz., 473/2008./IX.29./sz, 474/2008./IX.29./sz, 475/2008./IX.29./sz.,
427/2008./IX.29./sz, 253/2008./V.26./sz, 386/2008./VIII.25./sz, 404/2008./VIII.25./sz,
415/2008./IX.23./sz, 416/2008./IX.23./sz, 417/2008./IX.23./sz, 419/2008./IX.23./sz,
472/2008./IX.29./sz., 478/2008./IX.29./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
II/2. A 2009. évi városi nagy rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.)
II/3. Szociális pénzbeli ellátások (368/2008./VIII.25./sz. hat.)
II/4. Hulladékgazdálkodást, szállítást érintő előterjesztés (383/2008./VIII.25./sz. hat.)
II/5. A Mezőberény –Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola közoktatási dokumentumai
(386/2008./VIII.25./sz. hat.)
II/6. A városi ifjúsági fúvószenekar vezetőjének megbízása (30/2003/I.31./sz.hat.)
II/7. A MÖK sportrendeletének felülvizsgálata (408/2008./VIII.25./sz. hat.)
II/8. Átruházott hatáskörben hozott döntések
II/9. Méhek tartásával kapcsolatos javaslatok (392/2008./VIII.25./sz. hat.)
II/10. Egyedi turisztikai program fejlesztési elképzelések (309/2008./VI.30./sz. hat.)
II/11. Aljegyzői pályázat elbírálása (360/2008./VIII.25./sz. hat.)
III./ Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tevékenységéről beszámolója
- Az OPS Kulturális Központ igazgatói állására kiírt vezetői pályázatok (361/2008./VIII.
25./sz. hat.)
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata, ingatlanadó
.bevezetésének helyzete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről (bölcsődei étkeztetés int.térítési díja)
Kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabása
2009. évi piaci és vásári helypénzek, díjak emelése
2009. évi temetői díjak emelése
2009. évi lakbérek emelése
2009. évi közterület használati díjak emelése
V./ 2009. évi ellenőrzési terv elfogadása
VI. Bejelentések
VI/1. Polgármesteri Hivatal, önkormányzati intézményvezetők vagyonnyilatkozatkezelési szabályzatai, SZMSZ módosítás
VI/2. Zajvédelmi rendelet-tervezet
VI/3. A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázati támogatásának elszámolása
VI/4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (11 db határozat)
VI/5. Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okirat módosítása
VI/6. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme kommunális gépjármű beszerzéséhez
VI/7. Az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségébe való belépés
VI/8. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola osztálylétszámai
VI/9. Az Összevont Óvodák csoportlétszámai
VI/10 Gimnázium 2009. január 1-től alkalmazandó étkezési térítési díj megállapítása
novemberi testületi ülésre kerül előterjesztésre
VI/11. Erdős Norbert országgyűlési képviselő tájékoztatása Szűcs Erika szociális és
munkaügyi miniszter megkeresése – normatíva kiesés pótlása – tárgyában
VI/12. Intézményi átcsoportosítás
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VII. Zárt ülés
VII/1. Kálmán-fürdő fejlesztése
VII/2. 1. Boldisháti telek fizetési határidejének meghosszabbítása (Dávid Gabriella Békés)
2. Boldisháti telek fizetési határidejének meghosszabbítása (Kovács Lajos Békés)
VII/3. Fénymásoló-nyomtató eszköz beszerzés
VII/4. Intézményi informatikai hálózat üzemeltetése
VII/5. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ajánlata
VII/6. Jelentés az OPSKK Könyvtára leltározási hiányának kivizsgálásáról
(405/2008./VIII.25./sz. MÖK hat.)
VII/7. Bordás László és felesége kérelme
VII/8. 1. Telek megvásárlási kérelem (0357 hrsz-ú műv. ág csatorna)
2. Telek megvásárlási kérelem (0369/9 hrsz-ú műv. ág szántóföld)
3. Telek megvásárlási kérelem (0355 hrsz-ú műv. ág csatorna)
VII/9. DAOP-2008-3.1.1./B kódjelű pályázati felhíváson való részvétel
VII/10. Neptun-IL Kft. ajánlata
VII/11. Egyéb bejelentések
- A 2009-es év innovációs találkozó program tervezete (Mezőberény 20 éve város)
/Babinszki Szilárd képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 15 fő./
I./ napirend
Tárgy: I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
Dr. Baji Mihály jegyző kihirdette a 2008. szeptember 29-i zárt testületi ülésen meghozott
határozatokat.
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
480/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. szeptember 29-i testületi
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta.
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy Csávás István képviselő írásban leadott
észrevételekkel élt beszámolójával kapcsolatban, ezekre a válasz:
- Zuba János vállalkozótól a 0344. hrsz. terület megvételéről tulajdonképpen nem követelések
hangzottak el. Tisztázatlan volt még, hogy milyen üzem létesíthető a kívánt területen,
megnézte, milyen védőtávolságok szükségesek pl. a Panoráma étteremtől, a vasúttól.

4
Elképzelhető, hogy nem a korábbiakban felvázolt területnagyságot, hanem annál kevesebbet
vásárolnának meg. A pontosításig a testület türelmét kérte a vállalkozó.
- A Posta Igazgatóság értekezletén ismét felvetette, hogy szükség lenne a mezőberényi postán
több ablak nyitására nagyszámú befizetések esetén. Az új debreceni postaigazgató ígéretet a
kérdés megvizsgálására a probléma megismerése után.
- A Békés Megyei Vízművek Zrt.-nél eddig a rekonstrukciós munkálatoknak a fedezete nem
lett beépítve. Ez annyit jelent, ha kilyukad a vízmű rendszer, nincs vízszolgáltatás. A hibát
valakinek meg kell oldani, a nagy települések kiharcolták azt, hogy a Vízmű Zrt. bérleti
díjat fizet ennek a rendszernek a használatáért, mert a tulajdon az önkormányzaté. A
jövőben nem tudja azt vállalni, hogy most már saját pénzéből oldja meg a javításokat. Olyan
formában tudja megvalósítani, hogy mindenkinek a kifizetésre kerülő bérleti díjából fogja
elvégezni a rekonstrukciós munkákat. Lehet mondani, hogy ez is egy igazságtalan rendszer,
attól függött, hogy idáig hol végeztek nagyobb rekonstrukciós munkálatokat, azok bizonyos
fokig előnyösebb helyzetben lesznek. A novemberi ülésre majd bekerül a testület elé ez a
kérdés, és reméli, hogy a képviselők is támogatni fogják azt, hogy lépjen be Mezőberény is
azon önkormányzatok közé, akik szolidaritást vállalnak a többiekkel kapcsolatban. Minden
évben a részükre így biztosított összeget egy közös kalapba tennék be, e közös kalapból
volna egy olyan rész, ahol a megyében jelenlévő és a Vízművek Zrt. használatába lévő
rendszerek legsürgősebb feladatai kerülnének megvalósításra úgy, hogy minden évben
viszont ebből az összegből a 20%-át a mindenkori biztosító önkormányzatnak kellene
fedezni. Így 5 vagy 7 év alatt elérhető az, hogy tulajdonképpen az összes bérleti díjként
kifizetett összeg a saját területen is felhasználást nyerne. Vagy pedig választhat az
önkormányzat olyan lehetőséget, hogy kéri, hogy a bérleti díjat minden évben kapja meg.
Ez egy komoly munkát igényel a hivatal műszaki osztálya részéről is, mert ezek általában
olyan munkálatok, amelyeknek az elvégzése nem igen tűr halasztást, mert egyébként, ha
halasztódnak a dolgok, másik oldalon kell megfizetni a költségeket, nevezetesen az
önköltség nőni fog a vízfelhasználás tekintetében, mert egy csomó víz elfolyik, és ennek a
költségeit is valakinek meg kell fizetni.
- A NEPTUN IL Kft.-nek a fejlesztési elképzelései még nem publikusak a nyilvánosság előtt,
a képviselők zárt ülésre anyagot kapnak a fürdő fejlesztési kínálatukról.
Csávás képviselő úr utolsó mondatként megjegyezte, hogy az október 23-i megemlékezésen a
Himnusz éneklése illő cselekedett, de a cigarettázás nem.
A két ülés között történt eseményekről még kiemelte hogy
- Mezőberény csak nem minden utcájában kátyúzási feladatok megvalósítása történt meg az
elmúlt időszakban. Tudni kell, hogy az útépítésekkel minden évben meg fog nőni az
útfelújítási feladatoknak a köre is.
- A kátyúzáson túl további útépítési munkák is folytak, a héten befejeződik a Puskin, Deák.,
Madách, és a Hattyú utcáknak az aszfaltozási munkálata, így a pályázaton részt vevő utcák
tekintetében megtörtént a feladat teljesítése. Még két kisebb útszakasz aszfaltozási munkája
van tárgyalás eredményeként előtérbe véve, a terveknek megfelelően ez a Zsák utca és az
Ókert utca lesz.
- Dr. Hantos Katalin volt jegyző levelét olvasta fel a játszótér helyzetéről (a beszámolóhoz
mellékelve). El kell majd gondolkodni milyen lépéseket lehet tenni a játszótér megóvása
érdekében.
- Rövid ismertetést olvasott fel arról, hogy 150 éves a mezőberényi vasútállomás és a
Szolnok-Békéscsaba-Arad vasútvonal (a beszámolóhoz mellékelve)
Csávás István képviselő a válaszadást elfogadta.
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Cservenák Pál Miklós polgármester kérte beszámolójának tudomásulvételét.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
481/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette.
II./ napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 337/2008./VI.30./sz., 342/2008./VI.30./sz,
347/2008./VI.30./sz, 353/2008./VIII.11./sz, 365/2008./VIII.25./sz, 387/2008./VIII.25./sz,
412/2008./VIII.25./sz, 425/2008./IX.29./sz, 429/2008./IX.29./sz, 430/2008./IX.29./sz,
431/2008./IX.29./sz, 434/2008./IX.29./sz, 457/2008./IX.29./sz, 458/2008./IX.29./sz,
459/2008./IX.29./sz, 460/2008./IX.29./sz, 462/2008./IX.29./sz, 463/2008./IX.29./sz,
465/2008./IX.29./sz., 466/2008./IX.29./sz, 467/2008./IX.29./sz, 468/2008./IX.29./sz,
469/2008./IX.29./sz., 473/2008./IX.29./sz, 474/2008./IX.29./sz, 475/2008./IX.29./sz.,
427/2008./IX.29./sz, 253/2008./V.26./sz, 386/2008./VIII.25./sz, 404/2008./VIII.25./sz,
415/2008./IX.23./sz,
416/2008./IX.23./sz, 417/2008./IX.23./sz, 419/2008./IX.23./sz,
472/2008./IX.29./sz., 478/2008./IX.29./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Észrevétel a képviselők részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
482/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 337/2008./VI.30./sz., 342/2008./VI.
30./sz, 347/2008./VI.30./sz, 353/2008./VIII.11./sz, 365/2008./VIII.25./sz, 387/2008./VIII.25./sz,
412/2008./VIII.25./sz, 425/2008./IX.29./sz, 429/2008./IX.29./sz, 430/2008./IX.29./sz,
431/2008./IX.29./sz,
434/2008./IX.29./sz,
457/2008./IX.29./sz,
458/2008./IX.29./sz,
459/2008./IX.29./sz,
460/2008./IX.29./sz,
462/2008./IX.29./sz,
463/2008./IX.29./sz,
465/2008./IX.29./sz.,
466/2008./IX.29./sz,
467/2008./IX.29./sz,
468/2008./IX.29./sz,
469/2008./IX.29./sz., 473/2008./IX.29./sz, 474/2008./IX.29./sz, 475/2008./IX.29./sz.,
427/2008./IX.29./sz, 253/2008./V.26./sz, 386/2008./VIII.25./sz, 404/2008./VIII.25./sz,
415/2008./IX.23./sz,
416/2008./IX.23./sz, 417/2008./IX.23./sz, 419/2008./IX.23./sz,
472/2008./IX.29./sz., 478/2008./IX.29./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
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II/2. A 2009. évi városi nagy rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.)
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a bizottsága
javaslatát. A Berényi Napok rendezvényeit 2 nap időtartamban javasolják, augusztus 20-21én, itt munkanap átrendezés lesz, csütörtök és péntek munkaszüneti nap lesz. A Mezőberény
várossá nyilvánításának 20. évfordulójával kapcsolatos esetleges rendezvényről bizottsága azt
javasolta, hogy a novemberi testületi ülésen szülessen döntés, a javaslatok meghallgatása
után.
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a bizottság javaslatát megszavazni. A zárt ülésen is
tárgyal a 2009-es év innovációs találkozó program tervezetéről (Mezőberény 20 éve város) a
testület, a novemberi döntés előtt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
483/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009-ben is a három nemzeti
ünnephez (március 15., augusztus 20. és október 23.) és a május 1-jéhez kapcsolódó
rendezvényeket tekinti „nagy rendezvényeknek”.
A Berényi Napok rendezvényei 2009-ben 2 nap időtartamban kerülnek lebonyolításra,
augusztus 20-án és 21-én (csütörtök és péntek), figyelembe véve, hogy a munkanapok
átrendezése folytán augusztus 21-e munkaszüneti nap lesz.
A képviselő-testület Mezőberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójához kapcsolódó
rendezvényről a novemberi ülésen dönt.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
II/3. Szociális pénzbeli ellátások (368/2008./VIII.25./sz. hat.)
Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatásként előadta, hogy a segélyezés újraszabályozása már a
Kormány elé került, a Kormány is a napirendjére tűzte, „Út a munkához”címmel program
kidolgozását kezdeményezte. Ennek az a lényege, hogy a rendszeres szociális segélyen lévő,
tartósan munkanélküliek csoportja két részre osztódna. Lennének, akik továbbra is rendszeres
szociális segélyben részesülnének, ugyanis nem dolgozhatnának, akik 55. életévüket
betöltötték, 3 vagy több gyermeket háztartásban egyedül nevelnek, egészségügyileg nem
alkalmasak munkavégzésre, illetve azon 35 éven aluliak, akik az általános iskolai 8
évfolyamot nem végezték el, részükre oktatás kerülne meghatározásra. Akik a mentességek
körébe nem kerülnének be, közfoglalkoztatási támogatásban részesülnének, tehát nem segélyt
kapnának, hanem egyfajta bért, dolgozni kellene érte. Mezőberényben 185 fő jelenleg azok
száma, akik rendszeres szociális segélyt kapnak, ebből a mentes személyek száma kb. 20,
tehát gyakorlatilag 165 fő, akiket első körben munkára lehetne átcsoportosítani.
Természetesen orvosi vizsgálatok után történhet meg a munkára osztás, erre a munkára majd
az állami foglalkoztatási szolgálat, illetve a munkaügyi központ segítségével az
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önkormányzatnak kell egy foglalkoztatási tervet kidolgoznia, ezt várhatóan március 31-ig kell
elvégezni. Az ismertetett javaslatot az országgyűlés még nem fogadta el, azt lehet látni, hogy
jelentős társadalmi feszültség van, véleménye szerint olyan jelentős és nagy mennyiségű
jogszabályi változásra lehet az év végén számítani, hogy Mezőberény város Önkormányzata
ennek elébe nem mehet. Saját hatáskörben már felmérés történik arról, hogy kik azok, akik
mentesek, kik azok akik alkalmasak lehetnek munkavégzésre. Nagyon fontos, hogy
figyelembe legyen véve a központi jogszabályok változása, lehetőleg a legkisebb társadalmi
feszültségek okozásával, azzal együtt, hogy a jelenlegi rendszer a továbbiakban nem tartható.
Wagner Márton képviselő vállalásának eleget téve, felolvasta írásban benyújtott javaslatát.
Megköszönte a jogi segítségnyújtást, és kérte az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Cservenák Pál Miklós polgármester tudomása szerint a mai kormányülésre került
előterjesztésre a segélyezés kérdésének újraszabályozása. Addig, amíg az országos irányvonal
nem jelenik meg, Mezőberény sem kíván más formában lépéseket tenni.
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy
bizottsága az előterjesztéssel egyetértett. Érezhető, hogy mindenki tudja és várja, hogy a
szociális területen változás történjen, hiszen lassan nemzedékek nőnek úgy fel, hogy a
családban nincs munkavégző személy. A személyes példamutatás legfőképpen gyerekkorban
egy életre meghatározó. A szociális osztály tájékoztatása szerint a téli hónapokban nőni
szokott a szociális segélyen lévők száma, hátha a változások hatására már most próbálnak
munkát vállalni. Azt is tudni kell, már lassan fél éve, hogy aljegyző nélkül dolgozik a város,
az ő feladata lenne a szociális terület irányítása, valamint a szociális osztálynak is rettentő
terhet jelent most az új program bevezetése. Határozati javaslat megszavazását támogatják.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
484/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális pénzbeli ellátásokról szóló
beszámolót elfogadja, a konkrét intézkedéseket a központi jogszabályok módosulásainak
figyelembevételével foganatosít.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint
II/4. Hulladékgazdálkodást, szállítást érintő előterjesztés (383/2008./VIII.25./sz. hat.)
T.Wagner Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja kifejtette, hogy
Mezőberényben a Tappe Kft. látja el a hulladékszállítást már jó pár éve. Gyurkó Csaba
ügyvezető adott tájékoztatást a fel tett kérdésekre a bizottsági ülésen. Köztudott az, hogy
tavaly év októberében bezárt a szeméttelep, mint befogadó állomás, és ezért a Mezőberényben
keletkezett hulladékot át kell szállítani Békéscsabára. Ennek indokaként az elmúlt év
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decemberében a kommunális adót is meg kellett emelni. Mezőberény bizonyos értelemben
kivételnek számít a környező települések közül, nem közvetlenül a hulladék elszállítója,
begyűjtője van kapcsolatban a magánszemélyekkel, hanem egy adó formájában történik a
kivetés. Ez bizonyos értelemben stabilitást jelent a vállalkozónak, ez viszont azt jelenti, hogy
olcsóbban, nyomott áron tudja a szolgáltatást Mezőberényben végezni, mert biztos lehet
abban, hogy a díját a szolgáltatásáért megkapja. Képviselő-testületi ülésen felvetődött, hogy
mi legyen a távlat, saját lábra állni, vagy pl. Orosházáról, Gyomaendrődről érkeznek
csatlakozási ajánlatok. Ezt a kérdést járták körbe, segítséget kapott Hoffmann Dániel
képviselőtől, Fekete Józseftől úgy is, mint a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójától.
A változást, ha komolyan gondolja a képviselő-testület, úgy a közszolgáltató intézménynél
valósulhatna meg. Csávás István képviselővel és Fekete József képviselővel elmentek
Debrecenbe, megnéztek egy jól működő hulladékudvart, egy szelektívválogatást. Itt európai
színvonalú hulladékgyűjtés valósult meg, amely Debrecen város tulajdonában van, egy
vagyongazdálkodási vállalkozás irányítja, 50% körüli külföldi tulajdonnal. Véleménye szerint
Mezőberény a 4000-4200 ingatlannal rendelkező kis vállalkozást egyelőre nem tudná ellátni,
holott az irány látszik, hogy el kellene ide jutni. Gyurkó Csabától már többször elhangzott,
hogy a város lakói nem használják ki kellőképpen sem a szelektív gyűjtőpontokat, sem a
zöldzsákokat. Kimutatást kaptak arról, hogy kb. 2800 tonna hulladék keletkezik
Mezőberényben, legkevesebb januárban, a legtöbb a nyári hónapokban. Végig gondolták, mi
lenne, ha Mezőberény vásárolna egy gépkocsit, egy autó persze nem autó, 2-3 fő nem is
elegendő az üzemeltetéshez, kellene egy helyiség, ahol tárolni, karbantartani lehetne, a város
úthálózat km-ét összevetették az üzemanyagárakkal a beszállítás átvételi díjával. Jelenleg
Mezőberény város kedvezményesen tudja bejuttatni a hulladékot a békéscsabai
hulladékkezelőbe, nem pedig piaci áron. Ez köszönhető annak, hogy sok éve a Tappe Kft.
szolgáltat, hogy itt „vetette meg a lábát” a cég. Ez tehát örökölt kedvezmény és a szerződés
2011. december 31-ig él. Úgy néz ki, hogy a békéscsabai telepen 2012-2013-ig van helye a
környező településeken keletkező hulladéknak. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság olyan
döntést hozott, hogy a Tappe Kft.-vel kötött érvényes szerződés ne kerüljön felbontásra.
Mezőberénynek nincs elég pénze, nem elég erős, nagy ahhoz, hogy egyedül meg tudná oldani
a hulladékelszállítást.
Csávás István képviselő megkérdezte, hogy a Körösök Völgye Látogató Központban
hulladékgazdálkodásról szóló konferencia mennyiben érintette Mezőberényt?
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Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, hogy a konferencián országos
elképzelésekről volt szó, nem volt összefüggésbe Mezőberény dolgaival. A városnak az lenne
az érdeke, hogy a szelektív hulladékgyűjtés elterjedjen, mert amit szelektíven gyűjtenek, azt
nem kell elvinni a szemétlerakóba, az elszállítás mennyisége, költsége kevesebb lenne.
Fekete József képviselő is megerősítette, hogy a debreceni példa érdemes arra, hogy a jövőt
képviselje. Ez azonban Mezőberényben nem aktuális, mert ott 60 ezer háztartásra van
fajlagosan visszaosztva az a költség, amiből az a hulladékudvar működik. A
hulladékudvarnak, ha működik, ha nem, vannak fix költségei is. Személy szerint is azzal ért
egyet, hogy a Tappe Kft.-vel ne kerüljön felbontásra a szerződés.
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Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta
szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
485/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pénzügyi fedezet hiányában a TAPPE
Kft-vel érvényben lévő hulladékkezelésre vonatkozó szerződését nem bontja fel.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
II/5. A Mezőberény –Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola közoktatási dokumentumai
(386/2008./VIII.25./sz. hat.)
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy a
módosítással érintett három dokumentum az alapító okirat, az SZMSZ és a házirend. A
dokumentumok módosításai megtörténtek, azok az intézményi elfogadások és
véleményezések után a fenntartó elfogadására, és jóváhagyására várnak. Az említett
dokumentumok elérhetőek a városi honlapon is. Az Oktatási és Kulturális Bizottság három
határozati javaslatot fogalmazott meg, kérik elfogadását.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
486/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza meg és
egyidejűleg az 51/2008.(I.28.) sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István főigazgató
Határidő: intézkedésre azonnal
/Az alapító okirat a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
487/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a következő határozatokat: 29/2006.(I.27.) sz.
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MÖK határozat, 346/2006.(VIII.25.) sz. MÖK határozat és 386/2008.(VIII.25.) sz. MÖK
határozat
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István főigazgató
Határidő: intézkedésre azonnal
/A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
488/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat Házirendjét jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint és egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a következő határozatokat: 30/2006.(I.27.) sz. MÖK határozat,
345/2006.(VIII.25.) sz. MÖK határozat és 130/2007.(IV.23.) sz. MÖK határozatok.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István főigazgató
Határidő: intézkedésre azonnal
/A házirend a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete./
II/6. A városi ifjúsági fúvószenekar vezetőjének megbízása (30/2003/I.31./sz.hat.)
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, három bizottság tárgyalta az előterjesztést,
különböző döntést hoztak. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 4 évre javasolja
meghosszabbítani a városi ifjúsági fúvószenekar vezetőjének megbízását, az Ügyrendi;
valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság azt javasolja, hogy a novemberi testületi ülésen a
jelenlegi, illetve a tervezett szerződés ismeretében szülessen döntés. Ez utóbbi javaslatot
bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
489/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi ifjúsági fúvószenekar
vezetőjének megbízásáról a novemberi testületi ülésen a jelenlegi, illetve a tervezett szerződés
ismeretében dönt.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: novemberi testületi ülés

11
II/7. A MÖK sportrendeletének felülvizsgálata (408/2008./VIII.25./sz. hat.)
Barna Márton képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja kifejtette, hogy
Mezőberényben igen sokrétű sporttevékenység folyik, és ez által most már vannak olyan
kiemelt sportágak, amelyek magasabb versenyekre is eljutnak. Éppen ezért próbáltak egy
olyan tartalék alapot létrehozni, ami segítené ezeknek a versenyzőknek a versenyeztetését. Ez
úgy történne, hogy a sportalapot 3%-ról 5%-ra emelné a testület, amennyiben a bizottság
javaslatát támogatják.
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság is
tárgyalta a sportrendelet 3. sz. mellékletének módosítását. A rendelet-tervezetben annyi
módosítást tett, eredeti előterjesztésként kezelve, hogy a rendelet 2009. január 1-től lép
hatályba, így a tartalékalapot 2009-től lehet felhasználni.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2008. (X.28.) számú rendelete
az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység
támogatásáról szóló
24/2007. (IX. 25. ) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./
II/8. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy
bizottsága megtárgyalta a beérkezett kérelmeket, elmondható, hogy ebben a hónapban 18 új
lakásfenntartási támogatás érkezett, 4 db megszüntető határozat volt halálozás és elköltözés
miatt, és 3 fő került elutasításra. Szeptember hónapban 219 család kapott normatív
lakásfenntartási támogatást, a helyi rendelet szerint méltányossági alapon 19 fő részesül
lakásfenntartási támogatásban. Szintén méltányossági alapon ápolási díjban 5 fő részesül,
gyógyszervásárlási támogatást 5 fő kért, 4-nek helyt adtak, 1 került elutasításra. A
gyermekintézmények étkezési térítési díjánál figyelni kell arra, hogy az éves keretbe
beleférjen az önkormányzat. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 9 fő részesült ebben a
hónapban, egész évre ez a szám 60, itt az időarányos felhasználás jó. A helyi járatú
autóbuszbérletre szeptemberben új kérelmek érkeztek a vidéki tanulók támogatására, így
összesen 3949 db bérlet került eddig kifizetésre és támogatásra.
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy saját hatáskörben 5 esetben járt el, 1
átmeneti segély, szociális kölcsön formában átmeneti segély 3 esetben, valamint egy temetési
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kölcsön lett megállapítva. Ebben az évben már 12 temetési kölcsön kifizetése lett
engedélyezve, és ennek a száma egyre nő. Kérte a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
490/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Polgármester által, szeptember hónapban, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót elfogadta.
II/9. Méhek tartásával kapcsolatos javaslatok (392/2008./VIII.25./sz. hat.)
Dr. Baji Mihály jegyző előadta, hogy augusztus 25-i testületi ülésen a képviselő-testület úgy
döntött, hogy akkor nem javasolja az állattartási rendelet módosítását, de felkérte a méhészek
részéről eljáró személyeket, hogy a felmerült javaslataikat, konkrétumaikat gyűjtsék össze és
október végéig nyújtsák be az állattartási rendelet méhészekre vonatkozó módosítási
kérelmüket. Folyamatosan és több helyről érkeztek javaslatok. Megállapítható, hogy
Mezőberényben kb. 1600 méhcsalád van. A beérkezett javaslatokat az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javaslat is született a rendelet módosítására. A
méhészetről szóló 15/1969 MÉM rendelet még ma is hatályban van, amely méhcsaládok
számát nem szabályozza, a tartással kapcsolatos körülményekre hoz néhány rendelkezést. A
méhészek részéről elsősorban méhcsaládok létszámával kapcsolatban érkezett észrevétel, a
bizottság javaslata is erre irányul.
Fekete József képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja megjegyezte,
hogy amikor a méhészeknek lehetőségük lett volna az állattartási rendelet alkotásakor
észrevételeket tenni, valamilyen okból elmaradt vagy nem gondolták, hogy következményei
lesznek. Nem kérdés, hogy szükség van a méhekre, és több család él meg tartásukból
Mezőberényben is. Bizottsága úgy döntött, hogy a Laposi kertet mint különleges művelésű és
különleges külterületet kezelve, engedélyezik a méhek tartását maximum 100 családig. A
rendelkezés 2009. január 1-től lépne hatályba.
Csávás István képviselő megkérdezte, hogy az állattartási rendelet megalkotásánál miért nem
jelezték problémájukat a méhészek. Lakossági fórum tartása megtörtént, egy-két választási
körzetben elég gyér volt a látogatottság. Kérdése még, hogy mivel a rendelet január 1-től
lépne életbe, a teleltetési időben a méhek szállíthatóak-e kaptárral együtt?
Litvai György képviselő mint méhészdinasztiából származó javasolta, legyenek meghallgatva
a jelenlévő méhészek képviselője.
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy Zsibrita Pál jelezte, szeretne szólni az
ülésen. Kérte a képviselőket, hogy 3 percben adják meg a szót.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag szót adott Zsibrita Pál méhésznek 3
perc időtartamban.
Zsibrita Pál Szénáskert u. 41. szám alatti lakos kijelentette, hogy nem csak a méhészek,
hanem az állattartók nevében is akart szólni. 317 állattartó írta alá az általa megfogalmazott
megkeresést, megérdemelnének több időt is a meghallgatásra. A képviselők a lakosság
érdekében megválasztásuk után is álljanak ki. Az állattartásból várják ezek az emberek a
megélhetésüket. Ezeknek az embereknek nincsenek a hátuk mögött milliók vagy
vállalkozások, vagy nincsenek bizonyos munkahelyekre úgy „bebetonozva”, hogy már ki sem
lehet őket „robbantani”. Gondolkozzanak el a képviselők akkor, amikor valamiért felnyújtják
a kezüket. Van olyan méhész is pl., aki három gyereket tanít felsőfokú intézményben, kell a
pénz. Nyugdíjasok is állattartásból egészítik ki megélhetésüket. Ha a lakosságnak jó a
közérzete, akkor a város fejlődik, de ha ilyen szabályokat hoznak a képviselők, fel vannak
háborodva, és meg fogják nézni, hogy kiket fognak megválasztani. Mezőberényben borzasztó
sok a lopás. Az idén négy lopás volt a méhészeknél, és nem tudják megvédeni magukat. Azt
kérik, hogy télen, amikor nem vándorolnak, hazahozhassák, itthon tarthassák a méheiket,
hiszen télen a méhek nem járnak. Az önkormányzati képviselőknek meg kellett volna nézni,
hogy a helyi rendeletet felülírja a MÉM rendelet. A méhészek nem érnek rá „szaladgálni”, ők
dolgoznak. Személy szerint nem is tudott lakossági fórumról, nem ér rá ilyenekkel
foglalkozni. Tudniuk kell kik a méhészek, mert jelentésüket minden év február 28-ig leadják,
levélben meghívhatták volna őket. A képviselők vegyék tudomásul, hogy a városért vannak, a
város pedig a lakosságból áll, és így szavazzanak máskor is.
Szekeres Józsefné képviselő kikérte a sértő szavakat. A képviselőket nem csak az állattartók,
hanem Mezőberény lakossága választotta, nem csak állattartókat kötelesek képviselni. A
körzetekben élő embereket próbálják képviselni, nem kellene a képviselőkről ennyire rossz
véleménnyel lenni.
Csávás István képvisel feltett kérdésére kérte a választ. A teleltetési időben a méhek
szállíthatóak-e kaptárral együtt?
Zsibrita Pál méhész válaszként elmondta, hogy általában szeptember 15-ig beteleltetik a
méheket. A méhek fürtben állnak és úgy telelnek ki. 8-10 C° fok alatt ki sem mennek a
kaptárból. Tehát ha szállítja, megbolygatja a fészket, szétmennek a méhek, mind megdermed,
megdöglik.
Lestyán Ádám képviselő megkérdezte a méhészeket, elfogadható-e, hogy a Laposi kertben
100 család tartása engedélyezett méhészenként? Van valakinek 100 család méhe?
Zsibrita Pál méhész közölte, hogy a Laposi kertben jelenleg kb. 300-350 család méh van. Van
olyan méhész, akinek 250 család méhe is van Mezőberényben, de a Laposi kertben 100
családnál nincs több senkinek.
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Lestyán Ádám képviselő tudatta, hogy a testület nincs ellene az állattartásnak, ez így nem
igaz. Az biztos, hogy sok embernek a jogait viszont sérti az állatok tartása, nem tudják
elviselni. Kompromisszum kell mind a két oldalról. Nem kérdés, hogy méhekre szükség van.
Választ kért arra, hogy el tudják a méhészek fogadni a 100 család létét?
Zsibrita Pál méhész közölte, minden további nélkül el tudják fogadni, hogy 100 családméh
tartható a Laposi kertekben, és nagyon szépen köszöni a többi méhész nevében is, ha ezt a
döntést meghozza a testület.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Baji Mihály jegyző technikai pontosítással élt. A mai testületi ülés végére előterjesztésre
kerülhet a rendelet-tervezet annak érdekében, hogy a képviselők azt a mai ülésen
megalkothassák.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
491/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állattartási rendelet, Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság által javasolt módosításokkal - a laposi kertekben engedélyezzék a
méhek tartását; maximum 100 méhcsaládig, a tervezett módosítás 2009. január 1. nappal
lépjen hatályba- egyetért, és egyben felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzőt a rendelettervezet mai ülésen történő előterjesztésére.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: intézkedésre azonnal
/Valentinyi Károly alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 16 fő./
II/10. Egyedi turisztikai program fejlesztési elképzelések (309/2008./VI.30./sz. hat.)
Valentinyi Károly alpolgármester ismertette írásos előterjesztését. A jelenlegi hazai
gazdasági helyzet nem úgy alakul, ahogy elképzelték a korábbi egyeztető megbeszéléseken,
valamint Békés város a másik meghatározó település, több pályázaton sikeresen szerepelt, így
a saját forrásai elfogytak. Békés város polgármesterével konzultálva, az a javaslat került
megfogalmazásra, hogy legyen elhalasztva az egyedi turisztikai program fejlesztési
elképzelések elindítása a jövő évre.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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492/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az egyedi
turisztikai program fejlesztési elképzelések részletes kidolgozása, illetve annak megvalósítása
későbbi időpontban, a jövő év folyamán történjen meg.
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester
Határidő: értelem szerint

II/11. Aljegyzői pályázat elbírálása (360/2008./VIII.25./sz. hat.)
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság 2008. október 22-i ülésén meghallgatta az aljegyzői pályázatra jelentkező 6 pályázó
közül azokat, akik megjelentek személyesen. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Zsigmond Ágnes, Bálint Albert, valamint Takács Ervin pályázók kizárását javasolja a
Képviselő-testületnek, a feltételként meghatározott legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat
hiánya miatt. Kérte a testület döntéshozatalát e témában.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
493/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város aljegyzői
álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok közül Zsigmond Ágnes, Bálint Albert,
valamint Takács Ervin pályázatát érvénytelennek minősíti a feltételként meghatározott
legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat hiánya miatt.
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy Dr. Kiss Mihály pályázó visszavonta
pályázatát. Dr. Szabados János és Dr. Tóth Kálmán pályázók pályázatai maradtak érvényben,
akik meg is jelentek az ülésen. Jogszabályok alapján a jegyző tesz javaslatot az aljegyző
személyére.
Dr. Baji Mihály jegyző kérte, hogy mutatkozzanak be a pályázók.
Dr. Szabados János pályázó bemutatkozásként elmondta, hogy 5 éve dolgozik közigazgatási
pályán. Az egyetem elvégzése után 4 évet Békéscsaba Megye Jogú Városánál töltött el, több
pozícióban, titkárságon, illetve gyámhivatal vezetőként. Jelenleg Magyarbánhegyesen jegyző.
Nős, egy kislány gyermeke van. A feltett kérdésekre szívesen válaszol.
Harmati László alpolgármester megkérdezte a pályázótól, tudják-e Magyarbánhegyesen, hogy
elpályázott?
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Dr. Szabados János pályázó válaszként közölte, jelentkezésekor pontosan azért kérte a zárt
ülés tartását, mert próbaidős a jelenlegi munkahelyén. De úgy néz ki a helyzet, hogy a közös
útjuk el fog válni, ma volt testületi ülésük, érintették ezt a témát, tudnak róla, hogy fel fog
állni. Bejelentette, hogy megválasztása esetén élni fog az azonnali hatályú felmondás
lehetőségével. Nem találta meg számítását Magyarbánhegyesen, semmiképpen nem lesz tartós
a kapcsolat.
Wagner Márton képviselő megkérdezte, a munkába járást, hogy kívánja megoldani, itt élés
felvetődött-e?
Dr. Szabados János pályázó válaszként elmondta, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság ülésén is kifejtette, hogy feleségével szeretik a kis városias életet, ha és amennyiben
megfelel az itteni igényeknek, azt követően fontolóra veszik az ideköltözést. Mindenképpen
kertes házban gondolkodnának.
Csávás István képviselő kifejtette, Dr. Szabados János szakmai programjában szerepel, hogy
elsődlegesnek tartja, hogy szakmai elképzeléseit a jegyzőt támogassa. Miként fogja érinteni,
amennyiben a képviselő-testülettől nemleges választ fog kapni egy-két esetben?
Dr. Szabados János pályázó válaszként megjegyezte, hogy talán a szakmai program elnevezés
talán kicsit helytelen volt részéről, inkább szakmai elképzelések cím lenne a találó. Egy
pályázatban illik valamilyen elképzeléseket felvázolni, mik azok a prioritások szakmailag,
amiket fontosnak tart. A szakmai elképzeléseinek az elején már kifejtette, hogy a munkaadója
elsősorban a jegyző, az ő irányítása alapján dolgozik az aljegyző. A továbbiakban leírta mik
azok a területek, amiket személy szerint szakmailag fontosnak tart.
Több kérdés nem hangzott el a pályázó felé.
Dr. Tóth Kálmán pályázó tudatta, hogy debreceni lakos, 41 éves, nős, két leánygyermekük
van, harmadik gyermekük decemberben fog megszületni. Katonatiszti pályán kezdte meg
munkáját, azt követően elvégezte az államigazgatási főiskolát, majd 2001-en Szegeden a jogi
egyetemet. Közigazgatási és jogi szakvizsgával egyaránt rendelkezik. Jelenleg a Corvinus
Egyetemen folytat tanulmányokat önkormányzati gazdálkodási szakon. Közigazgatásban
1994-től dolgozik, különböző helyeken volt jegyző. Legutóbbi helyén, Vámospércsen az
újonnan megválasztott polgármesterrel, képviselő-testülettel a munkakapcsolat nem úgy
alakult, ahogy az számára jogszabályok alapján elvárható. Úgy gondolta lépni kell. Eddigi
munkáltatói a legjobb referenciákat tudják adni munkájáról, minősítése mindig a lehető
legjobb volt.
Wagner Márton képviselő megkérdezte, vidékiként a lakásproblémát hogy kívánja
megoldani?
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Dr. Tóth Kálmán pályázó válaszként közölte, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás azt
tartalmazza, hogy a kinevezett aljegyző számára a képviselő-testület önkormányzati bérlakást
biztosít, kinevezése esetén ezzel élni szeretnének.
Több kérdés nem hangzott el a pályázó felé.
Cservenák Pál Miklós polgármester javaslatot tett az aljegyző havi illetményére 310 eFt
összegben. Megkérdezte a pályázókat, megválasztásuk esetén elfogadják-e?
Dr. Szabados János és Dr. Tóth Kálmán igen választ adott.
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzőt, tegyen javaslatot az aljegyző
személyére.
Dr. Baji Mihály jegyző előadta, hogy hosszú mérlegelés és képviselő-testületi tagokkal való
egyeztetést követően, a pályázók személyes életútját, szakmai tapasztalatot, Mezőberény
várossal kapcsolatos információk rendelkezésre állását is megvizsgálva, személyes javaslata,
hogy Dr. Szabados János neve kerüljön fel jelöltként a szavazólapra. Munkába állása esetén 6
hónap próbaidő kikötése fog megtörténni.
Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte Dr. Tóth Kálmán, valamint a többi
pályázónak is a pályázaton való részvételt. Szavazásra bocsátotta, hogy dr. Szabados János
neve kerüljön fel a szavazólapra titkos szavazással történő aljegyzőválasztás érdekében.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
494/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy aljegyzőválasztás
érdekében jelöltként, dr. Szabados János neve felkerüljön a szavazólapra.
Cservenák Pál Miklós polgármester a testület jóváhagyását kérte az aljegyző bruttóbérének
megállapításához, mivel azt a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem tárgyalta.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
495/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy dr. Szabados János
aljegyző jelölt kinevezése esetén, részére havi illetményként 310.000 Ft/hó összeg kerüljön
biztosításra.
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Fekete József képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja ismertette a titkos
szavazás módját.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
496/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az aljegyző titkos szavazással történő
megválasztásához az alábbi szavazási módot határozza meg:
1. a szavazás a jegyző úr által megjelölt pályázóra történik,
2. a szavazás első körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai minősített
többségben (legalább 10 szavazat) „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül;
3. abban az esetben, ha nem kapja meg a pályázó a képviselő-testület tagjai „igen”
szavazatának minősített többségét, ismételten szavazásra kerül sor,
4. a szavazás második körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai minősített
többségben „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül;
5. abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg a pályázó a képviselő-testület
tagjainak minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat
ismételten kiírásra kerül az aljegyzői álláshelyre.
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tagjait, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítsák le a titkos szavazást. A szavazás idejére
szünetet rendelt el.
Fekete József képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja ismertette a
szavazás eredményét.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint 16 képviselő szavazott, a 16
érvényes szavazatból 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
497/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete titkos szavazással, dr. Szabados Jánost
Mezőberény város aljegyzőjének megválasztotta.
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete./
Cservenák Pál Miklós polgármester gratulált dr. Szabados Jánosnak megválasztásához. Az
aljegyző kinevezését az illetmény megállapításával együtt bocsátotta szavazásra.
A Képviselőtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19

498/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Szabados János (szül: Békéscsaba,
1980. március 8., an: Szpevár Éva) Békéscsaba, Erzsébet lakópark 14. szám alatti lakos
pályázót kinevezi Mezőberény város aljegyzőjévé 2008. november 1-től határozatlan időre, 6
hónap próbaidő kikötésével.
Kinevezéssel egyidőben megállapított juttatásai:
Alapilletmény
286.810,-Ft
Nyelvpótlék
23.190,-Ft (német közép „C” 60%)
Illetmény összesen:
310.000,-Ft
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint
III./ napirend
Tárgy: Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tevékenységéről beszámolója
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az
intézmény beszámolóját Fábián Zsolt megbízott igazgató készítette. A feladat az összevont
intézmény bemutatása volt. Tudja mindenki milyen nehézségek árán működött az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ. Az anyaghoz Harmati László alpolgármester is készített
előterjesztést. Bizottságának az volt a véleménye, hogy tanulságos a beszámoló, sok kérdés
maradt levegőben, de a beszámolót fogadja el a testület.
Harmati László alpolgármester tájékoztatásként írásos előterjesztését taglalta. Az összevonás
tapasztalatairól kellett volna beszámolni, de a napirend elfogadásánál még senki sem tudhatta,
hogy az intézmény megválasztott vezetője három hónap után felmond. A megbízott igazgató a
jövőbeni elképzelésekről nem sokat írt, ennek indoka, hogy az igazgatói állásra ő is beadta
pályázatát. A beadott pályázatában előremutató és az összevonás jövőbeni kérdéseivel már
részletesen foglalkozik. Javasolta a testületnek, fogadja el a beszámolót.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Fekete József/ mellett az alábbi
határozatot hozta:
499/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
/Onody Gyuláné képviselő elhagyta képviselői helyét, a munkában résztvevő képviselők
száma: 15 fő./
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Az OPS Kulturális Központ igazgatói állására kiírt vezetői pályázatok
(361/2008./VIII.25./sz. hat.)
Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, hogy augusztus 29-én a képviselő-testület újabb pályázatot
írt ki az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézményvezetői, igazgatói állására, ami meg
is jelent a kulturális közlönyben. Három pályázat érkezett az igazgatói állásra, Fábián Zsolt
jelenlegi megbízott igazgató, Onody Gyuláné és Tomka Mihály személyében. Mind három
pályázót meghallgatta az Oktatási és Kulturális Bizottság, gyakorlatilag egy sorrendet is
felállítottak. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság is megvizsgálta a pályázatokat,
azokat érvényesnek találta.
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a pályázókat, mutatkozzanak be a nyilvánosság
előtt, maximálisan 3 percben.
Fábián Zsolt pályázó kifejtette, hogy a kultúra szolgálata nemes feladat, nem lehet csak
munka, hivatássá kell, hogy váljon annak, aki erre tette életét. 27 év után talán elmondhatja,
hogy együtt él a hivatásával a nap minden percében. A szakma folyton változik, átalakul, a 27
év alatt népművelőként szervezte a szocialista brigádmozgalom vetélkedőit, vezetett
nyugdíjas klubot, játszóházakat, gyerekprogramokat. Volt igazgatóhelyettes majd megbízott
igazgató. Végzett egy főiskolát tanító, népművelés szakon, majd amikor az
információközvetítés vált fontossá munkájukban, az informatikus, könyvtáros szakot is
elvégezte. „Vallom, hogy feladatunk, az intézményé és a benne dolgozóké, hogy ebben a
folyton változó világunkban megtaláljuk a helyünket Mezőberény lakóinak minél jobb
kulturális ellátása terén.”
Harmati László alpolgármester megkérdezte, miért a harmadik pályáztatásra érezte úgy, hogy
most adja be pályázatát?
Fábián Zsolt pályázó válaszként közölte, az első kiírásnál intézményük igazgatója pályázott,
őt teljes vállszélességgel támogatta. A második lehetőségnél azért nem pályázott, mert egy
hónapra kórházba kényszerült, és úgy gondolta, hogy azzal kezdeni a munkát, hogy egyből
betegszabadságra megy, nem megfelelő.
Több kérdés a pályázóhoz nem hangzott el.
Onody Gyuláné pályázó elmondta, hogy 30 éve dolgozik közalkalmazottként, ebben a 30
évben nagyon sok mindent csinált. Dolgozott a kultúra területén is, főként társadalmi
munkában, alapítványtámogatásból illetve szponzorok felkutatása révén. Többféle képesítése
van, nagyon széles az érdeklődési köre, ez ebben a munkában nagyon jól kamatoztatható. A
pályázatában arra törekedett, hogy világos és áttekinthető legyen, az nyilvánuljon meg belőle,
hogy az összevont intézményt hogyan lehet működtetni, működőképessé tenni. Próbált
nagyon visszafogott lenni, a terveket, az új programokat, beruházásokat illetően, mert tudja,
hogy nagyon nehéz működtetni a városnak a meglévő intézményeit is. Ahol eddig dolgozott,
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mindenütt megfelelő hivatástudattal végezte a munkáját, és ezt szeretné ezután is tenni a
városért.
Harmati László alpolgármester megkérdezte, nem fél-e az esetleges megválasztása esetén,
hogy az a vád fogja érni, hogy azért nyert, mert a képviselő-testületnek a tagja?
Onody Gyuláné pályázó válaszként megerősítette, hogy foglalkoztatta a feltett kérdés, de azt
gondolja, ha az ember tisztaszándékkal és becsülettel végzi a munkáját, elsősorban
önmagának kell elszámolni, tudja vállalni. Az előző testületben és a mostani testületben
vannak olyan emberek, akik intézményvezetők és képviselők is egyben, és ez nem jelentett
semmilyen problémát a munkájuk során. Azt gondolja, hogy ezt lehet hittel, becsülettel
végezni így is. Nem lobbizott senkinél, a megmérettetést vállalta, a pályázatát mindenki
olvashatta. A kérdésekre pedig legjobb tudása szerint megpróbál válaszolni. Az ember
bármilyen jól végzi munkáját, mindig szembesülnie kell jó és rossz véleményekkel egyaránt.
Csávás István képviselő felvetette, hogy a pályázatban nem látta a ligeti színpad
kihasználtságát.
Onody Gyuláné pályázó válaszként elmondta, hogy röviden utalt a pályázatában a terveiről.
Nyilvánvaló, hogy az intézmény mindhárom osztályának megfelelő módon kell kihasználni a
területet. Szeretne ott egy családi pihenőparkot is kialakítani a színpad köré, szabadtéri
játékokat és egyebeket lehetne, sőt más ilyen családi alkalmakra megfelelő kiépítettséget
megvalósítani. A Liget családi találkozó helyekre nagyon alkalmas lenne. Nagyon fontos az a
cél, amiért született, hogy helyi természetvédelmi, környezetvédelmi programokat odavinni,
illetve a hagyományokon alapuló rendezvényeknek az egy nagyon jó hely lehetne. Véleménye
szerint a liget és színpad kihasználtságát be lehet vinni a teljes éves programba, csak jól végig
kell gondolni a programokat.
Több kérdés a pályázóhoz nem hangzott el.
Tomka Mihály pályázó kiemelte, hogy órákig lehetne beszélni a mezőberényi kultúráról, de a
kapott idő szűkös. Felolvasta tömör véleményét: „Számomra már két éve egyértelmű volt,
hogy a mezőberényi kulturális élet válságban van, a szaporodó problémákat nem tudta
megszüntetni senki. Azonnal és hatékonyan optimális rendet kell teremteni. Mezőberényi
vagyok, ideköt minden, érzek annyi erőt, és felkészültséget, hogy a jelenlegi
intézményrendszert gyökerestül megváltoztassam. Mit akarok? Jó munkahelyi
körülményeket, alkotó légkört. Minél több nyitva tartást, bábszínházat, mozit, sokkal több
kiscsoportot, énekkart, zenekart, színjátszást, népi együttest, nosztalgiabálat, drog, alkohol és
cigarettamentes diszkót, internetes kávézót, új gyermekkönyvtárat, tájházat és még sok
mindent. Szeretnék könyveket adni minél több ember kezébe, a Madarak házába madarakat, a
múzeumban népi mesterségek tanítását, múltunk, közelmúltunk kutatását, dokumentálását,
képpel, hanganyaggal, videóval. Megmutatni Mezőberényt az interneten az egész világnak. Jó
hírünket vinni a médiumokban, színvonalasabb ünnepségeket, tartalmasabb Berényi Napokat.
Nem feledve gyökereinket, új, korszerű irányt adni a helyi kulturális életnek. Az
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intézményben jó szakemberek dolgoznak. Szükségük van a hitre, a biztatásra, mert ez a
tevékenység nem megélhetési kultúrmunka, hanem küldetés, az emberek mindennapi
szolgálata. Én hiszek a mezőberényiek erejében, még megváltozott világunkban is. Bízok
abban, hogy a képviselők bennem nem csupán azt a szerkesztőt látják, aki mer mást gondolni
és írni, mint amit a hatalom elvárna. Remélem a lokálpatriótát ismerik fel bennem. Azt, aki
sok éves szakmai gyakorlattal, aki megyében és azon kívül sokféle kapcsolattal, ismertséggel
rendelkezik. Kívülről ezért más szemmel, de nem idegenként, nem érzelmek nélkül, nem
passzívan, hanem a vállalkozóval látom a problémákat. Változtatni kell, gyökeresen és
azonnal. Harminc évvel ezelőtt az új művelődési ház megnyitóján a Himnusz után közvetlenül
elsőként szólalhattam meg, és erre most is büszke vagyok. József Attilától mondtam a Hazám
című gyönyörű versét, ebből egyetlen egy sort idéznék önöknek. „Mit bánja sok törvényhozó,
hogy mint pusztul el szép fajunk, Nem akarom elhinni, hogy ez a cinikus közöny itt és most
igaz volna”. Köszönöm figyelmüket.”
Harmati László alpolgármester sajnálta, hogy olyan helyzet alakult ki, hogy mind a három
pályázó jobb, mint a korábbiak voltak, és közülük kell választani. Tomka Mihály nagyon szép
gondolatokat írt le pályázatában, látható az, hogy egy idealista típusú ember. Jól látja, hogy a
kultúra válságban van Magyarország, és településünk is értékközvetítésben. Kérdése, hogy
megválasztása esetén hogyan tudna együtt dolgozni a fenntartóval, hiszen többször jogos és
sokszor jogtalan kritikával élt a testület felé.
Tomka Mihály pályázó először arra adott választ, hogy idealista-e. Nem idealista bizonyos
dolgokban, de álmodni merni kell, mert egyébként semmi sem lesz. Nem idealista, mert
lassan 20 éve úgy tartja el a családját, hogy egy hirdetési lapot ad ki, emellett fizikai munkát
végez, tehát nagyon is közel van a valósághoz. A pályázatba leírt tervek sem idealisták, mert
nem minden pénz kérdése, de azt is meg lehet szerezni. A kultúrában az emberi tényező
számít. Mezőberényben vannak olyan emberek, akiket érdemes bemozdítani, és be is
mozdulnának és cselekednének, és ebből a sok apró sejtből fölépülne a berényi kultúra. Azzal
kapcsolatban amit ír és megjelentett, nem kíván róla beszélni, mert itt, mint népművelés,
könyvtárszakot végzett szakember jelent meg. Az a dolga, hogy ha bizalmat kap a testülettől,
ezt a munkát végezze. Az hogy van egyfajta más tevékenysége, nem tartozik ide, bár valahol
mégis idetartozik, és sokat változtatni nem akar az írói tevékenységén. De ez ne befolyásoljon
senkit sem, úgy érzi a kettő nem zárja ki egymást.
Halász Ferenc képviselő megkérdezte, hogy a Kisváros újságban megjelent álláshirdetése,
amely hirdetésszervezőt keres, hogy fog összeférni megválasztása esetén az OPS Kulturális
Központi tevékenységével?
Tomka Mihály pályázó elmondta, hogy a jogszabályok szerint fog eljárni. A Kisváros kiadója
keres munkatársakat, aminek jelenleg a kiadója, de a jogszabályok szerint lehet, hogy egy
hónap múlva már nem lesz az.
Csávás István képviselő megkérdezte, a művelődési házban lenne-e televízió készülék
elhelyezve, amit napközben figyelemmel kísérnének? Tomka úr is korábban szóvá tette, hogy
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van, aki bridzsezik a számítógépen. Személy szerint nem tartja tetsző dolognak TV
kihelyezését, ki lenne, aki nézni, és mit néznének rajta, milyen információkat gyűjtenének?
Tomka Mihály válaszként közölte, hogy a TV-t elsősorban a kulturális központ látogatói
néznék. Egy munkahelyen szükség van arra, hogy mindenki olvasson újságot és nézzen
híreket. Ha napközben történik egy fontos esemény azt a munkahelyen meg kell nézni. Nem
lehet senki analfabéta a közéletben. Természetesen olyan műsort kell nézni ami a munkához
tartozik, tájékozottnak kell lenni.
Csávás István képviselő további kérdéssel élt. Köztudott, hogy a költségvetés, már a 2009-es
évtől is, még jobban meg lesz „karcsúsítva”, milyen megoldást lát a pályázó?
Tomka Mihály pályázó kifejtette, hogy mint a pályázatában is leírta, nem kíván „koldulni” a
helyi vállalkozóknál és ezt a munkatársaitól sem várná el. Nem minden a pénz, fel kell újra
építeni apró kis csoportokat, hogy olcsóbban és hatékonyabban tudjanak dolgozni.
Természetesen harcolna a több pénzért, a pályázatokat is meg kell próbálni. Be kell mozdítani
a folyamatokat, és akkor sokkal pezsgőbb kulturális élet lesz, és sokkal színvonalasabb
rendezvényeket lehet tartani, pl. a mostani október 23-i műsornál.
Több kérdés nem hangzott el a pályázóhoz.
Cservenák Pál Miklós polgármester a leendő igazgató bérének megállapítására tett javaslatot.
A Kjt. szerint Fábián Zsolté 228.200 Ft, Onody Gyulánéjé 233.100 Ft, Tomka Mihályé
226.500 Ft. Megkérdezte a pályázókat, megválasztásuk esetén elfogadják- e az illetményt.
Fábián Zsolt, Onody Gyuláné, Tomka Mihály pályázók igen választ adtak.
Cservenák Pál Miklós polgármester a testület jóváhagyását kérte az OPSKK igazgató
bruttóbérének megállapításához, mivel azt a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem tárgyalta.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
500/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ leendő igazgatójának havi illetményként -a Kjt. szerint:
Fábián Zsolt esetében
228.200 Ft/hó;
Onody Gyuláné esetében
233.100 Ft/hó;
Tomka Mihály esetében
226.500 Ft/hó
összeg kerüljön biztosításra.
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Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a közalkalmazotti tanács is véleményezte
a pályázatokat, és úgy ítélte meg, hogy mind a három pályázatban vannak hasznos és
megfontolásra érdemes gondolatok. A kollektíva létszáma 21 fő, szavazásra jogosultak száma
20 fő. 15-en szavaztak ezek közül 13 szavazó Fábián Zsolt pályázatát támogatta.
Barna Márton képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja ismertette, hogy bizottsága
az OPSKK vezetésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket elolvasva és a pályázók
meghallgatása után úgy foglalt állást, hogy mind három pályázó vezetői programját
alkalmasnak tartja. A pályázatokról külön szöveges véleményt a bizottság nem fogalmazott
meg a képviselő-testületnek. A pályázatokat zárt ülésen bizottsági tagonként, egyénenként
rangsorolva az a helyzet alakult ki, hogy az első helyen azonos pontszámot kapott 2 pályázat
(Fábián Zsolt és Onody Gyuláné), második lett Tomka Mihály pályázata.
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a titkos szavazás
lebonyolítása érdekében a jelöltek neve felkerüljön a szavazólapra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
501/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OPSKK
igazgató választás érdekében jelöltként, Fábián Zsolt, Onody Gyuláné, Tomka Mihály neve
felkerüljön a szavazólapra.
Fekete József képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja ismertette a
szavazás rendjét.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
502/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásához az alábbi szavazási módot
határozza meg:
1. a szavazólapra a három érvényesen pályázó neve kerüljön fel (Fábián Zsolt, Onody
Gyuláné, Tomka Mihály)
2. a szavazólapon vízszintes vonallal át kell húzni annak a pályázónak a nevét, aki nem kap
szavazatot
3. a szavazás első körében, amennyiben valamelyik pályázó a képviselő-testület tagjai által
leadott szavazatok minősített többségét (legalább 10 szavazat) megkapja, sikeresen lezárul
a szavazás és a megválasztott pályázó kinevezésre kerül;
4. amennyiben egyik pályázó sem kapja meg a képviselő-testület tagjai által leadott
szavazatok minősített többségét, ismételten szavazásra kerül sor;
5. a szavazás második körében az előző körben legkevesebb szavazatot kapott pályázó neve
már nem kerül fel a szavazólapra, a két legtöbb szavazatot kapott pályázóról történik a
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szavazás (kivéve ha mindhárom pályázó egyenlő szavazatszámot kapott, ebben az esetben
ismételten mindhárom pályázóra lehet szavazni); amennyiben valamelyik pályázó a
képviselő-testület tagjai által leadott szavazatok minősített többségét megkapja, sikeresen
lezárul a szavazás, és a megválasztott pályázó kinevezésre kerül, amennyiben nem,
ismételten szavazásra kerül sor;
6. a szavazás harmadik körében (a pályázók nevei ismételten az előző pontban ismertetettek
szerint kerülnek fel a szavazólapra, kivéve, ha az előző körben két pályázó neve szerepel a
szavazólapon, és egyikük sem kapta meg a szavazatok minősített többségét, ebben az
esetben természetesen nem esik ki a kevesebb szavazatot kapott személy, hanem
ismételten mindkettejükre történik a szavazás), amennyiben valamelyik pályázó a
képviselő-testület tagjai által leadott szavazatok minősített többségét megkapja, sikeresen
lezárul a szavazás, és a megválasztott pályázó kinevezésre kerül;
7. abban az esetben, ha a harmadik körben sem kapja meg egyik pályázó sem a képviselőtestület tagjai által leadott szavazatok minősített többségét, a szavazást eredménytelennek
kell tekinteni, és ismételten kiírásra kerül az igazgatói állásra a pályázat.

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tagjait, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítsák le a titkos szavazást. A szavazás idejére
szünetet rendelt el.
Fekete József képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja ismertette a
szavazás eredményét. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint 15
képviselő szavazott, a 15 érvényes szavazatból Fábián Zsolt 1 igen, Onody Gyuláné 9 igen,
Tomka Mihály 5 igen szavazatot kapott. Egyik pályázó sem kapta meg a minősített többségi,
10 igen szavazatot, második forduló tartására van szükség.
A szavazásról készült jegyzőkönyv alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
503/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK igazgatóválasztás titkos
szavazás eredménye alapján megállapította, hogy az I. választási forduló eredménytelen volt,
II. választási fordulót tart.
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete./
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért, hogy a két legtöbb szavazatot kapott
pályázók (Onody Gyuláné és Tomka Mihály) neve felkerüljön a szavazólapra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

26
504/2008./X.27./sz. határozat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OPS
Kulturális Központ igazgatójának jelöltjeként Onody Gyuláné és Tomka Mihály pályázók
neve kerüljön fel a szavazólapra a II. forduló megtartása érdekében.
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tagjait, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítsák le a titkos szavazás II. fordulóját. A
szavazás idejére szünetet rendelt el.
Fekete József képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja ismertette a II.
forduló szavazás eredményét. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint
15 képviselő szavazott, a 15 érvényes szavazatból, Onody Gyuláné 14 igen, Tomka Mihály 1
igen szavazatot kapott.
A szavazásról készült jegyzőkönyv alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
505/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete titkos szavazással, Onody Gyulánét az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatójának megválasztotta
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete./
Cservenák Pál Miklós polgármester gratulált Onody Gyulánénak megválasztásához. A másik
két pályázónak megköszönte részvételét. Onody Gyuláné kinevezését az illetmény
megállapításával együtt bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
506/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Onody Gyuláné Mezőberény, Szabó
Árpád u. 26. szám alatti lakost a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
magasabb vezető (igazgatói) állására 2008. november 1-jétől 2013. október 31-ig kinevezi.
A Képviselő-testület Onody Gyuláné igazgató illetményét – pótlékokkal és
illetménykiegészítéssel együtt – összesen havi 233.100,-Ft-ban állapítja meg a következő
részletezés szerint:
- alapilletmény (Kjt „F” fizetési osztály, 11. fizetési fokozat)
188.100,-Ft
+ további szakképesítés miatti illetmény (8%)
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225 %-a)
45.000,-Ft
Összesen:
233.100,-Ft
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
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/Onody Gyuláné visszatért helyére, a munkában résztvevő képviselők száma: 16 fő./
IV./ napirend
Tárgy: Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata, ingatlanadó
.bevezetésének helyzete
- a gyermekvédelem helyi rendszeréről (bölcsődei étkeztetés int.térítési díja)
- Kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabása
- 2009. évi piaci és vásári helypénzek, díjak emelése
- 2009. évi temetői díjak emelése
- 2009. évi lakbérek emelése
- 2009. évi közterület használati díjak emelése
- önkormányzati adók felülvizsgálata, ingatlanadó bevezetésének helyzete
T.Wagner Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette az írásos
előterjesztést az önkormányzat által bevezetett helyi adók mértékének felülvizsgálatáról.
2006. évben valamennyi adónem, 2007. évben pedig a magánszemélyek kommunális adója
tekintetében került sor adómérték emelésére. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága olyan
javaslattal élt, hogy a jelenlegi adónemek összegén ne történjen változtatás.
Harmati László alpolgármester kiemelte, hogy az ingatlanadó bevezetésére majd rá fognak
kényszerülni a közeljövőben az önkormányzatok.
Cservenák Pál Miklós polgármester a helyi adók tekintetében javasolta a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság által határozati javaslatait megszavazni.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
507/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelenlegi önkormányzati adónemek Helyi iparűzési adó, Ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó, Gépjárműadó,
Magánszemélyek kommunális adója, Vállalkozók kommunális adója, Idegenforgalmi adó,
Építményadó, Telekadó- összegén nem kíván változtatni.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
508/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. január 1-től nem kívánja
bevezetni az Ingatlanadót.
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- a gyermekvédelem helyi rendszeréről (bölcsődei étkeztetés int.térítési díja)
Dr. Baji Mihály jegyző a bölcsődei térítési díj megállapítása (350 Ft) érdekében kérte a
rendelet megalkotását, valamint elfogadni azt, hogy a szociális ellátások intézményi térítési
díjait a 2009. februári testületi ülésen tárgyalja a testület, amikor már a költségvetési törvény
számai ismertek lesznek.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2008.(X.28.) számú rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet
(a továbbiakban: R) módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete./
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
509/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális ellátások intézményi
térítési díjait a 2009. februári testületi ülésen tárgyalja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Kovács Edina Humáns. és Szoc. Szolg igazgatója
Határidő: 2009. februári testületi ülés
- Kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabása
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette írásos
előterjesztést, kérte határozati javaslatuk elfogadását. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
tárgyalta, és egyetértett vele.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
510/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény
kezelésében lévő közösségi busz 2008-2009. évre vonatkozó díjszabását 96 Ft/km-ben
fogadja el.
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%-kal növekszik, mértéke 115 Ft/km
A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal
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kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás
elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni.
Az intézmény a felmerült (lekönyvelt) költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni a következő díjtételt.
Felelős: Fekete József igazgató
Határidő: értelem szerint
- 2009. évi piaci és vásári helypénzek, díjak emelése
- 2009. évi közterület használati díjak emelése
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a
helyi díjak esetében A., B. variációt terjesztett elő intézménye a díjtétel emelésére. A
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a piaci, vásári helypénzeknél a bérleti díjat, helypénzdíjat az
„A” variáció szerint javasolja megállapítani.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
511/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a
bérleti díjakat az „A” változat szerint fogadja el.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
512/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a
helypénz díjakat az „A” változat szerint fogadja el.
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a parkolási díjak esetében azt javasolta, hogy maradjanak meg
a jelenlegi díjak.
Csávás István képviselő kérte, hogy a motorkerékpár és kerékpár után ne legyen parkolási díj
fizettetve.
Cservenák Pál Miklós polgármester a módosító indítványt szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület Csávás István képviselő indítványát 6 igen szavazat (Szekeres Józsefné,
Wagner Márton, Barna Márton, Csávás István, Halász Ferenc, Litvai György) és 10
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ellenszavazat (Onody Gyuláné, Harmati László, Lestyán Ádám, Cservenák Pál Miklós,
Debreczeni Gábor, Babinszki Szilárd, Kovács Lászlóné, Valentinyi Károly, Fekete József,
T.Wagner Márton) eredményeként az alábbi határozatot hozta:
513/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csávás István képviselő indítványát az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott
piaci, vásári helypénzek esetében a motorkerékpár, kerékpár után parkolási díjat ne kelljen
fizetni- nem támogatja.
Cservenák Pál Miklós polgármester a parkolási díjak megállapítását a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság javaslata szerint bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Wagner Márton, Barna Márton,
Csávás István, Halász Ferenc) mellett az alábbi határozatot hozta:
514/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a
parkolási díjakat a jelenlegi érvényben lévő díj szerint fogadja el.
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a hirdetési díjakat az „A” variáció szerint javasolja
megállapítani.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
515/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a
hirdetési díjakat az „A” változat szerint fogadja el.
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a közterület díjakat a „B” variáció szerint javasolja
megállapítani, így az emelés mértéke a 9-10%-os nagyságrendet is elérheti egyes tételeknél.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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516/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott közterület használat díját a „B”
változat szerint fogadja el.
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozatok alapján megállapított díjakkal a rendelet
megalkotását szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2008.(X.28.) számú rendelete
Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz.
rendelet (a továbbiakban:R.) módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete./
- 2009. évi temetői díjak emelése
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója közölte, hogy
intézménye a temetői díjaknál is „A”, „B” variáció lett kidolgozva a jelenlegi díjtételek
mellett. Ezek rendre 5, 7, 10%-os emelési javaslatot tartalmaznak, mindössze a kerekítési
szabályok figyelembevétele történt meg ahol ez ellent mond. A Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság az „A” oszlop szerinti díjemelést javasolja.
Cservenák Pál Miklós polgármester eredeti előterjesztésként kezelve az „A” variáció szerinti
összegekkel bocsátotta szavazásra a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet
módosítását.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2008.(X.28.) számú rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú
rendelet (a továbbiakban: R.)módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete./
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- 2009. évi lakbérek emelése
Fekete József képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a
lakbérek köztudottan olyan bevételi forrást jelentenek az intézménynek, illetve az
önkormányzatnak, melyből a későbbiek során az épületek állagára, a lakásokra is majd
valamikor vissza kell forgatni. A lakbéremelés a korábbi gyakorlatnak megfelelően lett
előterjesztve, három verzió van 5; 7,5; 10%. Az intézmény és a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság részéről is 7,5%-os emelés javasolt.
Cservenák Pál Miklós polgármester eredeti előterjesztésként kezelve a „B” variáció (7,5%)
szerinti összegekkel bocsátotta szavazásra az önkormányzati lakások lakbéréről és a
lakbértámogatásáról szóló rendelet módosítását.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2008.(X.28.) számú rendelete
az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásáról szóló 13/2006./IV.3./ MÖK sz.
rendelet (a továbbiakban:R) módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete./
V./ napirend
Tárgy: 2009. évi ellenőrzési terv elfogadása
Dr. Baji Mihály jegyző előadta, hogy jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az
önkormányzat, mert a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény rendelkezése
alapján minden év november 15-ig el kell fogadni a 2009. évi ellenőrzési tervet. A belső
ellenőr a javaslatát megtette, amihez a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság fűzött kiegészítést is.
T.Wagner Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja elmondta, hogy bizottsága
megtárgyalta a naprendi pontot, javasolják, hogy az OPSKK ellenőrzése is történjen meg, a
kistérségi általános iskola és a gimnázium tekintetében az intézmény vezetők kérésének
megfelelően az évi kétszeri ellenőrzés, ami technikailag egymást nem üti, legyen egyszerre.
Tarné Marosvölgyi Anita belső ellenőr tájékoztatásként előadta, hogy három átfogó ellenőrzés
történne meg a jövő évben, mely a két iskolát és a polgármesteri hivatalt érinti. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság kérésének megfelelően pedig téma ellenőrzés történik az OPS Kulturális
Központnál, a szabályzatokat fogja felül vizsgálni. A Városi Közszolgáltató Intézményt az
ingatlan bérbeadásokból származó bevételek elszámolása tekintetében kell vizsgálni. A
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a szociális otthoni befizetések elszámolását kell
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átnézni, illetve a Petőfi Sándor Gimnázium és a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola házipénztárát kell ellenőrizni.
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata által
átdolgozott ellenőrzési terv elfogadását bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
517/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény
Város
Önkormányzati
Képviselő-testülete
Mezőberény
Város
Önkormányzatának 2009. évi éves ellenőrzési tervét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
elfogadja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
belső ellenőr
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2009. évi zárszámadás időpontja
/Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete./
VI. napirend
Tárgy: Bejelentések
VI/1. Polgármesteri Hivatal, önkormányzati intézményvezetők vagyonnyilatkozat-kezelési
szabályzatai, SZMSZ módosítás
Dr. Baji Mihály jegyző tudatta, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz
eleget a határozatok és rendelet meghozatalával. Jogszabály bővítette a vagyon-nyilatkozat
tételre kötelezettek körét azokra a közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekre,
elsősorban intézményvezetőkre, akik önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban döntési
jogosultsággal is rendelkeznek. A testület fogadja el a vagyonnyilatkozat-kezelési
szabályzatot is, ami jogszabályi előírásokra épül, valamint az SZMSZ módosítását.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
518/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Városi Önkormányzati
intézmények vezetőinek vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzatát a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint elfogadja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
/A szabályzat a jegyzőkönyv 13. sz.melléklete./
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A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
519/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzatát a jegyzőkönyvhöz
csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: intézkedésre azonnal
/A szabályzat a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete./
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2008. (X.28.) számú rendelete
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló11/2007. (V. 23. ) számú
rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete./
/Valentinyi Károly alpolgármester eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 15 fő./
VI/2. Zajvédelmi rendelet-tervezet
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy jogszabályi változások miatt a régi rendeletet
hatályon kívül kellett helyezni, a hatáskör címzettje a kistérségi székhely szerinti települési
önkormányzat jegyzője lett, valamint a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség az eljáró hatóság. Zajszakértőt kell az új
rendeletalkotásba bevonni, aki a szakmát képviseli. A Körös-Ökotrend Kft. részéről Tóth
Ferenc vesz részt a rendelet előkészítésében. A határozati javaslat elfogadását kérte ahhoz,
hogy a novemberi testületi előterjesztésre kerüljön a rendelet.
Csávás István képviselő megkérdezte, hogy a zajterhelési értékek uniós, vagy magyarországi
értékek? A rezgésterhelés határértékei nincsenek feltüntetve, a rezgésterhelés vonatkozik-e
közúti közlekedésre vagy csak a vasútra értendő?
Tóth Ferenc zajvédelmi szakértő válaszként elmondta, hogy eu szabályozás a zajterhelési
értékben nincs. A helyi rendeletben rezgésterhelés határérték nincs, mert az nem kötött
rendezéstervi besoroláshoz, hanem építmény használatához kötött, és az országos rendelet
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határértékei élnek. A helyi rendeletnek arra sincs hatásköre, lehetősége, hogy a közlekedési
létesítményekkel kapcsolatban szabályokat alkosson. Csak új közlekedési létesítményekre
vonatkoznak határértékek, vagy pedig a meglévők jelentős korszerűsítésére. A közlekedésben
nem lehet helyileg szabályokat alkotni.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az előterjesztett határozati javaslatot
szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
520/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös-Ökotrend Kft., mint szakértő
által előkészített zajvédelmi rendelet-tervezetet további tárgyalásra elfogadja, felkéri Dr. Baji
Mihály jegyzőt a rendelet novemberi testületi ülésre való elkészítésére.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: novemberi testületi ülés
VI/3. A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázati támogatásának elszámolása
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az ÖTE
elszámolását. Bizottsága kéri, hogy az elszámoláshoz képest különbözetként jelentkező
25.000 Ft-tal a 2009. évi városi rendezvények támogatási alapja kerüljön megemelésre.
T.Wagner Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja jelezte, bizottsága a
25.000 Ft-tal a költségvetés általános tartalékát javasolja megemelni.
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta
szavazásra.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Wagner Márton, Debreczeni Gábor,
Onody Gyuláné) mellett az alábbi határozatot hozta:
521/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület pályázati elszámolását a Határon túli testvértűzoltók találkozója rendezvényről. A
támogatásként megítélt és fel nem használt 25.000,-Ft összeggel a költségvetés általános
tartalékát megemeli.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
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VI/4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (11 db határozat)
Bereczki Ivett a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának dolgozója ismertette az első
átcsoportosítást, határozati javaslatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
522/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
A.) - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát
csökkenti: „-„ 10 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül,
Felhalmozási kiadások előirányzatát,
megemeli:
10 eFt-tal
- „Közlekedés, biztonsági kerékpárutak építésének, tervezésének támogatására”
Mezőberény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás közös G.K.M. pályázathoz
(Gyomaendrőd város gesztorságával), Mezőberény Város Önkormányzata által
korábban biztosított saját forrásához kiegészítésként 10 eFt biztosítása.
B.) – 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül,
Felhalmozási kiadások előirányzatán belül:
- A tervezési munkálatok fedezetére biztosított előirányzatot csökkenti: „-„ 372 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- A Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges
tervezési, és igazgatási szolgáltatási kiadások fedezetére
biztosított előirányzatot
megemeli:
372 eFt-tal
- Vízjogi létesítési engedélyterv (Duplex Kft.) fedezetére:
300 eFt
- Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj fedezetére: 72 eFt.
(Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
Cservenák Pál Miklós polgármester a további tíz átcsoportosítás határozati javaslatait is kérte
elfogadni, mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
523/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
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Intézményi működési bevétel
- VÖK Lakossági csatornamű számla kamatbevétel előirányzatát
megemeli: 438 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül,
- a 751845-9 Város és Községgazdálkodás – VÖK lakossági csatornamű
számla, dologi kiadási előirányzatát,
megemeli: 438 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
524/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
--7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
Normatív hozzájárulások előirányzatát
megemeli 1.211 eFt-tal
Kv. tv.:
- 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján:
15.b(1) sorsz. 1-2. évfolyam
„-” 170.000 Ft ~ „-” 170 eFt (állami).
15.b(2) sorsz. 3. évfolyam
„-” 170.000 Ft ~ „-” 170 eFt (állami)
15.b(3) sorsz. 4. évfolyam
85.000 Ft ~
85 eFt (állami)
15.b(4) sorsz. 5-6. évfolyam
„-” 85.000 Ft ~
„-” 85 eFt (állami).
15.b(5) sorsz. 7-8. évfolyam
„-”170.000 Ft ~
„-” 170 eFt (állami)
- 3. sz. mell. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók
16.2.1.d (3) Általános Iskola
3.648.000 Ft ~ 3648 eFt (állami)
- 3. sz. mell. Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
16.2.1.e A 2008. évi költségvetési tv. alapján
16.2.1.e(3) Általános Iskola
„-„ 2.160.000 Ft ~„-„ 2160 eFt (állami)
- 3. sz. mell. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi
oktatás. Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma
kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás.
16.3 (3) Általános Iskola
45.000 Ft ~
45 eFt (állami)
- 3. sz. mell. Intézményi társulás óvodájában, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók
támogatása 16.6.2.a A 2008. évben alakuló társulások esetén
16.6.2.b A már működő társulások esetén
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16.6.2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam
30.000 Ft ~
30 eFt (állami)
16.6.2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam
180.000 Ft ~
180 eFt (állami)
16.6.2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam
„-„ 15.000 Ft ~ „-„ 15 eFt (állami)
- 3. sz. mell. 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása
17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
„-„ 7.000 Ft ~ „-„7 eFt (állami)
és ezzel egyidejűleg
- 2B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát
megemeli 1.211 eFt-tal
Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát
890e Ft-tal
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
328e Ft-tal
- Ellátottak juttatása előirányzatát
-7e Ft-tal
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
Normatív hozzájárulások előirányzatát
megemeli 3.291 eFt-tal
Kv. tv.:
- 3. sz. mell. Óvoda 15.a A 2008. évi költségvetési tv. alapján. Napi órát meghaladó nyitva tartás
15.a(3) 1-2. nevelési év
1.530.000 Ft ~
1530 eFt (állami)
15.a(4) 3. nevelési év
765.000 Ft ~
765 eFt (állami)
- 3. sz. mell. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók
16.2.1.d A 2008. évi költségvetési tv. alapján.
16.2.1.d(2) Óvoda
128.000 Ft ~ 128 eFt (állami)
- 3. sz. mell. Intézményi társulás óvodájában, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók
támogatása 16.6.2.a A 2008. évben alakuló társulások esetén
16.6.2.a(2) Óvodában
465.000 Ft ~
465 eFt (állami)
- 3. sz. mell. 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 2008. évi
költségvetési tv. alapján
17.1.a (2) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
403.333 Ft ~
403 eFt (állami)
A Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát
megemeli 16 eFt-tal
- 8.sz.mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív,
kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény
8. számú melléklete szerint)
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
I.1. sorsz. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű
érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
2008/2009-es tanév
15.600 Ft ~ 16 eFt (állami).
és ezzel egyidejűleg
- 2.A cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát
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megemeli 3.307 eFt-tal
Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát
2196
e Ft-tal
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
708
e Ft-tal
- Dologi kiadások előirányzatát
403
e Ft-tal
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül,
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
Normatív hozzájárulások előirányzatát
csökkenti „-” 2.541
eFt-tal
Kv. tv.:
- 3. sz. mell. 11.c. Szociális étkeztetés
11.ca 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban
„-„ 492.000 Ft ~ „-„492 eFt (állami)
11.cb. A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén
185.000 Ft ~ 185 eFt (állami)
11.cc. A nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén
246.000 Ft ~ 246 eFt (állami)
11.cd. A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén
65.000 Ft ~
65 eFt (állami)
- 3.sz.mell. 11.e. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
11.ea. 2006. december hónapban részesült hozzájárulásban
„-„ 60.000 Ft ~ „-„60 eFt (állami)
11.eb. Új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5. B)b) pontja szerint (50%)
30.000 Ft ~
30 eFt (állami)
- 3. sz. mell. 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
12.a. Fokozott ápolást gondozást igénylő ellátás
12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
„-„ 4.000.000 Ft ~„-„ 4000 eFt (állami)
12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó szociális intézményekben 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
12.bcaa 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban
„-„ 4.900.000 Ft ~ „-„ 4900 eFt (állami)
12.bcab A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén
785.000 Ft ~
785 eFt (állami)
12.bcac A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén
5.600.000 Ft ~
5600 eFt (állami)
és ezzel egyidejűleg
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát
csökkenti „-” 2.541 eFt-tal
Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát
„-” 23 e Ft-tal
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
„-” 7 e Ft-tal
- Dologi kiadások előirányzatát
„-” 2515 e Ft-tal
- Ellátottak juttatása
+
4 e Ft-tal
-- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei bevételi előirányzatán belül:
Átengedett központi adók: SZJA bevétel előirányzatát
csökkenti „-„ 19 990 eFt- tal
(A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése)
és ezzel egyidejűleg
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- Helyi adó bevételek – Iparűzési adó bevételek előirányzatát
„ 19 990 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

megemeli „+

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
525/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát
csökkenti: „-„ 3307 eFt-tal
Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát:
- 2196 eFt-tal
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: - 708 eFt-tal
- Dologi kiadások előirányzatát:
- 403 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- 7-3. cím: PH. Int folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
- Támogatás értékű bevételek Működési célra:
Bélmegyeri Községi Önkormányzattól átvétel az intézményi működési
bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére
(Bélmegyeri tagóvoda után: Normatív állami támogatás és Normatív kötött
felhasználású állami támogatás igénybevétele következtében korrekció.)
előirányzatát
csökkenti: „-„ 3307 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
526/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 2/A. cím: Összevont Óvodák Dologi kiadási előirányzatát
2007. évi normatíva visszafizetés: -218 eFt
kamatfizetés: - 7 eFt

az

alábbi

előirányzat

csökkenti: „-„ 225 eFt-tal

- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
Dologi kiadási előirányzatát
megemeli:
124 eFt-tal
2007. évi normatíva elszámolás igénybe vehető előirányzata.
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Dologi kiadásai előirányzatát
csökkenti: „-„ 114 eFt-tal
2007. évi normatíva visszafizetés: -111 eFt
kamatfizetés: - 3 eFt
és ezzel egyidejűleg
- 7-4. cím: PH. Igazgatási és egyéb kiadások, Dologi kiadási
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előirányzatát
2007. évi Normatív támogatás felülvizsgálata alapján
visszafizetési kötelezettség:
205 eFt
kamat fizetési kötelezettség:
10 eFt
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

megemeli:

215 eFt-tal

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
527/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított előirányzat - Vizitdíj visszafizetésének támogatása bevételi előirányzatát
megemeli 1 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra
- Vizitdíj visszafizetésének támogatása - kiadási előirányzatát
1 e Ft-tal
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított előirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás)
bevételi előirányzatát
megemeli 153 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra
BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében - Helyi közösségi közlekedés
normatív tám. előirányzatának biztosítása- kiadási előirányzatát
153 e Ft-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
528/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra,
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút Közös G.K.M.
pályázat Mezőberényt érintő támogatási összege
(Közlekedésbiztonsági kerékpárutak tervezési támogatása)
bevételi előirányzatát
megemeli: 1.245 eFt-tal
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és ezzel egyidejűleg
7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül,
Felhalmozási célú kiadások,
- „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására”
Mezőberény-Gyomaendrőd-Csárdaszállás
közös
G.K.M.
pályázathoz
(Gyomaendrőd Város gesztorságával) sajátforrás biztosítása, és pályázati
támogatás igénybevétele (1.245 eFt saját forrás biztosítása, 1.245 eFt pályázati
támogatás igénybevétele)
kiadási előirányzatát
megemeli: 1.245 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
529/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül,
Felhalmozási célú kiadások,
- „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására”
Mezőberény-Gyomaendrőd-Csárdaszállás
közös
G.K.M.
pályázathoz
(Gyomaendrőd Város gesztorságával) sajátforrás biztosítása, és pályázati
támogatás igénybevétele (1.245 eFt saját forrás biztosítása, 1.245 eFt pályázati
támogatás igénybevétele)
kiadási előirányzatát
csökkenti: 1.245 eFt-tal

előirányzat

és ezzel egyidejűleg
7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék
megemeli: 1.245 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
530/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül,

alábbi

előirányzat
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Véglegesen átvett pénzeszközök , Átvett pénzeszközök fejlesztési célra
- DARFT által kiírt „Akadálymentesítés” támogatására (Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz- DAOP. 2007.4.3.1. pályázat)
(Fejlesztési előleg) bevételi előirányzatát
megemeli: 2.500 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül,
Felhalmozási célú kiadások
- DARFT által kiírt „Akadálymentesítés” támogatására (Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz- DAOP. 2007.4.3.1. pályázat)
(Fejlesztési előleg) kiadási előirányzatát
megemeli: 2.500 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
531/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
átcsoportosítási határozatának megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosítást tudomásul
veszi:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
-9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Végleges pénzeszköz átadások
Működési célra kiadási előirányzatát
megemeli:
58 eFt-tal
Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére. (sátorvásárlás)
és ezzel egyidejűleg
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások előirányzatát
csökkenti: „-„ 58 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
532/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül,
Intézményi működési bevételek – Kamat bevételek előirányzatát
megemeli:
6300 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül
Dologi kiadások előirányzatát
megemeli:
6300 eFt-tal
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- Mezőberény kötvény egyszeri díja
5.500 eFt
- Kötvény kibocsátási díj
200 eFt
- Mezőberény kötvény kamatfizetési kötelezettség
585 eFt
- ISIN kód befizetési kötelezettség
15 eFt
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
VI/5. Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okirat módosítása
Dr. Baji Mihály jegyző az írásos előterjesztés szerint tájékoztatásként ismertette, mit kellett
módosítani. Egységes szerkezetben van az alapító okirat, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság korrekcióinak beépítésével. Kérte a testület jóváhagyását.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
533/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény
alapító okiratának módosítását jóváhagyja, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza meg, és egyidejűleg az
56/2008.(I.28.) sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Fekete József igazgató
Határidő: azonnal.
/Az alapító okirat a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete./
VI/6. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme kommunális gépjármű beszerzéséhez
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy a közszolgáltató intézmény gépparkjának
bővítésére szükség van, hogy ha hatékony munkát vár el tőlük a város. A kérelmet a
gazdasági helyzet miatt – kerékpárút előfinanszírozása- az önkormányzat most nem tudja
felvállalni.
T.Wagner Márton képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja elmondta, hogy az
intézményvezető a testület kérésére nézte meg, hogy milyen kommunális járművek vannak.
Az előterjesztését megtette, de a pénzügyi helyzet miatt most nincs mód a gépvásárlásra.
Köszönet illeti meg az intézményt, hogy közel 10 millió Ft-ot önerőként biztosítani tud, át tud
vinni 2008. évről 2009-re. Ez a pénz akár megrendelésnél az önerő lehet, és a 2009.
költségvetésben szerepeltetni kell mint beruházás. Javaslatuk elfogadását kérte.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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534/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény
többfunkciós kommunális gépjármű beszerzéséhez önkormányzati támogatás biztosítása iránti
kérelmét 2008. évben fedezethiánya miatt nem támogatja, de azt a 2009. évi költségvetésben
támogatja, és a szükséges közbeszerzési eljárás folyamatát elindítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: 2009 évi költségvetés tervezése
VI/7. Az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségébe való belépés
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság álláspontját
támogatandónak tartja, nem indokolt, hogy évi 60 ezer Ft tagsági díj megfizetése mellett az
önkormányzat a szövetség tagja legyen.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
535/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Energiahatékony Önkormányzatok
Szövetségébe nem kíván belépni.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
VI/8. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola osztálylétszámai
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az általános
iskola igazgatójának kérelmét. Az igazgató a Közoktatási törvényben rögzített maximális
osztálylétszámtól való eltérést kérte a kérelemben részletezett osztályokban. Köztudott, hogy
az esélyegyenlőségi programban elfogadott feltételeknek meg kellett felelni az osztályoknak,
illetve nagyon sok olyan gyermek van, aki szakértői véleménnyel rendelkezik, és őket a
számított létszámnál két főként kell figyelembe venni. Ezek a tények hozzájárultak ahhoz,
hogy meghaladta a számított létszám bizonyos csoportokban, osztályokban a megengedett
létszámot. A közoktatási törvény úgy szól, hogy 20%-os eltérésnél a fenntartó, 30%-os
eltérésnél pedig az oktatási hivatal engedélye szükséges abban az esetben, hogy ha az
iskolában maximum két iskolai osztály indul. Mezőberényben ennél több osztály van, de
azonos tantervvel haladó osztály nincs kettőnél több. Tulajdonképpen elég lenne e szerint a
szempont szerint, a fenntartó engedélye is, de a bizottsága azt javasolja, hogy mindenképpen
engedélyezze a képviselő-testület ezt az eltérést, és utána szükségesnek tartaná az engedély
jóváhagyását az Oktatási Hivatalnál is.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
536/2008./X.27./sz. határozat:
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola maximális osztálylétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az ún.
számított maximális létszámnál magasabb létszámtól való eltérést (az érintett szervezetek
véleményét figyelembe véve) támogatja (engedélyezi), de szükségesnek tartja ezen engedély
jóváhagyását az OKM Oktatási Hivatalánál.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
VI/9 Az Összevont Óvodák csoportlétszámai
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy az
Összevont Óvodák esetében ugyanaz a probléma áll fenn, mint az általános iskolánál.
Javaslatuk elfogadását kérte.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
537/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák maximális
csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az ún. számított maximális
létszámnál magasabb létszámtól való eltérést (az érintett szervezetek véleményét figyelembe
véve) támogatja (engedélyezi), de szükségesnek tartja ezen engedély jóváhagyását az OKM
Oktatási Hivatalánál.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
VI/10 Gimnázium 2009. január 1-től alkalmazandó étkezési térítési díj megállapítása
novemberi testületi ülésre kerül előterjesztésre
Cservenák Pál Miklós polgármester a gimnázium kérelmét javasolta támogatni, felelősen csak
november hónapban tudnak adatot szolgáltatni a 2009. január 1-től alkalmazandó étkezési
térítési díjakról.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
538/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor
Gimnázium a közétkeztetési központjában 2009. január 1-től alkalmazandó étkezési térítési
díjakat a novemberi testületi ülésre terjeszti elő.
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató
Határidő: 2008. novemberi testületi ülés
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VI/11. Erdős Norbert országgyűlési képviselő tájékoztatása Szűcs Erika szociális és
munkaügyi miniszter megkeresése – normatíva kiesés pótlása – tárgyában
Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatásként ismertette, hogy 2008. január 1-től megváltozott a
szociális intézményekbe való beutalás rendje. Gyakorlatilag egy háromtagú bizottság dönt a
kérdésben, amely bizottságba 1 főt a polgármesteri hivatal, kettőt pedig az állam delegál.
Ezen bizottság felállítása késedelmet szenvedett, 2008. márciusában kezdték meg
munkájukat, és 2008. április 1-től sikerült úgy ahogy az üres helyeket a berényi idősek
otthonában betölteni. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatónőjével kérték fel
Erdős Norbert országgyűlési képviselőt, hogy interpelláljon abban a kérdésben, hogy azon
időszakban amikor ez a bizottság Mezőberény hibáján kívül nem ülésezett, munkáját nem
végezte, beutalás nem történt, emiatt normatíva kiesést kellett elszenvedni az intézménynek,
áttételesen az önkormányzatnak. Egy előzetes felmérés a minisztérium részéről történt. A
miniszter asszony válasza megerősíti, hogy ez a felmérés megtörtént, valamint hogy pályázat
útján lehet majd a hiányt pótolni. A pályázati feltételek kidolgozása megtörtént és ez a
felhívás előreláthatóan 2008. szeptemberében jelenik meg. A kollégák figyelik majd a kiírás
megjelenését, és ahogy lehet benyújtásra kerül a pályázat. Természetesen a pályázat nem azt
jelenti, hogy az összes kiesett normatívát megkapja a város.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
539/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette Erdős Norbert
országgyűlési képviselő tájékoztatását Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter
megkereséséről, normatíva kiesés pótlása tárgyában.
VI/12. Intézményi átcsoportosítás
Bereczki Ivett a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály dolgozója ismertette a gimnázium
által tett átcsoportosítási javaslatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra
ajánlja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
540/2008./X.27./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:
- Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát
megemeli
1.458 eFt-tal
- OKM „Útravaló” program pályázat szem.juttatás teljesítéséhet: 1.326 eFt
- HBLF – Romaster program pályázat szem.juttatás teljesítéséhez:
132 eFt
és ezzel egyidejűleg megemeli
- Személyi juttatások előirányzatát
1.326 eFt-tal
- Ellátottak juttatását
110 eFt-tal
- Dologi kiadások előirányzatát
22 eFt-tal
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3. cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:
- Dologi kiadást csökkenti:
és ezzel egyidejűleg
- Felhalmozási kiadást növelni:
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor igazgató Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

220 eFt-tal
220 eFt-tal.

VI/13. Egyéb bejelentések
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a 491/2008./X.27./sz. határozat felhatalmazása
alapján az állattartási rendelet elkészítésre került az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság által javasolt módosításokkal - a laposi kertekben engedélyezzék a méhek tartását;
maximum 100 méhcsaládig, a tervezett módosítás 2009. január 1. nappal lépjen hatályba.
Kérte a rendelet megalkotását a képviselőktől.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2008. (X.28.) számú rendelete
az állatok tartásáról szóló 49/2005. (XI. 28. ) számú
rendeletének(továbbiakban: R.)módosításáról
/A rendelet szó szerinti a jegyzőkönyv 17. sz.melléklete./
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a következő testületi ülés időpontja:
november 24. Napirendje: 1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
2./ Mezőberény Város 2009. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet, az ülést
befejezettnek nyilvánította. A képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
k.m.f.

Cservenák Pál Miklós
polgármester
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