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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 29-én
megtartott testületi ülésérıl.

Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem.

Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki
Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor,
Fekete József, Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Lestyán
Ádám, Litvai György, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton,
T.Wagner Márton képviselık.
/ Valentinyi Károly alpolgármester a III. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg
az ülésre./

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, meghívottak, a hivatal osztályvezetıi,
intézményvezetık, érdeklıdık.

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit.
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 18 képviselı közül 17
fı jelen van.
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
jegyzıkönyv-hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Kovács Lászlóné képviselıket.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a tárgyalandó napirendet.

Hoffmann Dániel képviselı kérte, hogy a Zsibrita Pál Mezıberény, Szénáskert u. 41. sz. alatti
lakos levele nyílt ülésen legyen felolvasva, mert nevezett kérte a levél nyilvánosság elıtt
történı felolvasását.

A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Csávás István, Halász Ferenc)
mellett az alábbi határozatot hozta:

420/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Zsibrita Pál Mezıberény, Szénáskert
u. 41. sz. alatti lakos állattartással kapcsolatos levelét nyílt ülésen, a bejelentések 18-ik
pontjaként ismerteti.
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Cservenák Pál Miklós polgármester a módosított napirend tárgyalási sorrendjét bocsátotta
szavazásra.

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

421/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
I./ I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekrıl
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 270/2008./VI.16./sz, 301/2008./VI.30./sz
360/2008./VIII.25./sz.,
361/2008./VIII.25./sz,
384/2008./VIII.25./sz,
385/2008./VIII.25./sz,
389/2008./VIII.25./sz,
390/2008./VIII.25./sz,
395/2008./VIII.25./sz,
400/2008./VIII.25./sz,
401/2008./VIII.25./sz,
402/2008./VIII.25./sz.,
407/2008./VIII.25./sz,
411/2008./VIII.25./sz.,
121/2008./II.25./sz., 122/2008./II.25./sz., 186/2008./IV.28./sz., 487/2007./XI.26./,
74/2007./I.28./sz, 155/2008./III.31./sz., 262/2008./V.26.sz, 274/2008./VI.16./sz,
275/2008./VI.16./sz, 276/2008.VI.16./sz, 286/2008./VI.30./sz, 301/2008./VI.30./sz,
339/2008./VI.30./sz., 344/2008./VI.30./sz., 346/2008./VI.30./sz., 349/2008./VI.30./sz,
350/2008./VI.30./sz,
382/2008./VIII.25./sz,
410/2008./VIII.25./sz,
243/2008./V.26./sz., 306/2008./VI.30./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
II/2. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Támogató Szolgálatuk bıvítése
(396/2008./VIII.25./sz. hat.) - alapító okirat módosítása ; - Szakmai program elfogadása

II/3. Mezıberényi Hírmondó újság megjelenésének gyakorisága (92/2008./II.28./sz. hat.)
II/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl
II/5. A 276/2008./VI.16./sz. hat. módosítása - Békés-Mezıberény közötti kerékpárúthoz
módosított területi részarányok
II/6. Történelmi zászlók győjtése (363/2008./VIII.25.)
III./ A Közszolgáltató Intézmény beszámolója munkájáról
IV./ A csapadékvíz elvezetésének helyzete
V./ Mezıberény Város Esélyegyenlıségi Programja
VI. Bejelentések
VI/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (14 db határozat)
VI/2. Intézményi átcsoportosítások (6 db határozat)
VI/3. A Mezıberényiek Budapesti Baráti Köre támogatás kérése
VI/4. Az Alföldtudás Egyeteme programsorozatában részvétel kérése
VI/5. Jelzırendszeres házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati társulási
szerzıdés, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellátásra kötött társulási
megállapodás módosítása
VI/6. Társulási megállapodások módosítása
VI/7. Értesítés tanulók kedvezményes utazási lehetıségérıl
VI/8. Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület lemondása pályázati
támogatásról
VI/9. Mohácsi Viktória EP képviselı levele
VI/10. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kérelme pályázati elszámolás módosítására
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VI/11. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ támogatási igénye (Idısek Napja)
VI/12. Petıfi Sándor Gimnázium pedagógiai program módosítása
VI/13. A Békési Kistérségi Társulás Közoktatási intézkedési terve
VI/14. A Tessedik Sámuel Fıiskola integrációjával kapcsolatos megkeresés
VI/15. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének módosítása
VI/16. I.ker. Evangélikus Egyházközség kérelme pályázati elszámolásához
VI/17. Münsingen testvérváros megkeresése –történelmi építészet fenntartása
VI/18. Zsibrita Pál Mezıberény, Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos levele
VI/19. Egyéb bejelentés
VII. Zárt ülés
VII/1. Kérelem a TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázaton való részvételre
VII/2. Biogáz-, és brikettüzemi terület (411/2008./VIII.25./sz. hat.)
VII/3. Boldisháti telek fizetési határidejének meghosszabbítására kérelem (Horváth
András)

VII/4. Vételi ajánlat ingatlanvásárlásra -Gutenberg 1/1. (403/2008./VIII.25./sz. hat.)
VII/5. Mezıberény, Áchim u. 69. sz. alatti önkormányzati lakás bérlıinek
ingatlanvásárlási szándéka
VII/6. A Berényi Napok rendezvénnyel kapcsolatos problémák, ötletek felvetése.
VII/7. Fegyelmi tanács tagjainak kijelölése (OPSKK)
VII/8. Ajánlat Mezıberény strandfürdı területén megvalósítandó gyógy-, termálfürdı és
egyéb kapcsolódó idegenforgalmi és közösségi felhasználást szolgáló létesítmények
beruházásában való együttmőködésre

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

Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2008. augusztus 25-i zárt, valamint a szeptember 23-i
rendkívüli zárt testületi üléseken meghozott határozatokat.

A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.

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

422/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2008. augusztus 25-i zárt, és
szeptember 23-i rendkívüli, zárt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul
vette, elfogadta.

I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy két képviselı kért bıvebb tájékoztatást
egy-két témában a két ülés között történt események közül.
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Litvai György írásban kérte, hogy a Halastóról bıvebb tájékoztatást kapjanak.
Csávás István képviselı írásbeli felvetései:
- az OPSKK színháztermének felújítása, akadálymentesítése;
- a gyulai Körös Ökotrend Kft. új zajvédelmi rendelete;
- DAOP pályázatra hány intézmény adott be pályázatot, hogy elfogyott a pályázati forrás;
- új vasúti kirakodó kocsiállás miért kevesebb a kértnél;
- a strandfürdınél fúrt kútnál a vízelvezetı árok tisztítására hívja fel a figyelmet;
- mit jelent a mőködési modellváltás a Vízmővek Zrt-nél;
- mezıberényi méhészeknek nincs szakcsoportja és vezetıje;
- londoni befektetési cég megvenni vagy bérelni akar a strandon;
Tudatta, hogy az „Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színháztermének felújítása,
akadálymentesítése” címő pályázat elsı alkalommal hiánypótlásra visszakerült, a hiánypótlás
megtörtént és most befogadást nyert.

Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként közölte, hogy jogszabályi változások miatt kellett a
zajvédelmi rendelethez hozzányúlni. Megváltozott a hatáskör, a környezetvédelmi
felügyelıség illetve a kistérségi központ jegyzıje a hatáskörnek a címzettje. A jogszabályi
követelménynek meg kell felelni, kötelezı a jogszabály alapján zajszakértıt igénybe venni,
ezért került a gyulai Körös-Ökotrend Kft. felkérésre, akik évek óta ezzel foglalkoznak.
Várhatóan két fordulóban fogja a testület megtárgyalni a rendeletet, mivel jogszabály alapján
lehetıség van külön speciális védendı területek kijelölésére, amihez a testület javaslatokkal
élhet.

Öreg István az általános iskola fıigazgatója konkrét választ arra nem tudott adni, hogy hány
pályázat érkezett az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a DAOP-4.2.1/2F szám alatt
az Alapfokú nevelési, oktatási intézmények, és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztési
támogatása rendszerében benyújtható pályázatra a dél-alföldi régióból, de az biztos, hogy
valamennyi települési, illetve társult települési önkormányzat pályázott. Értesülései szerint
elsı körben 40 pályázat lett nyertes.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elmondottakhoz hozzáfőzte, hogy elızetes
információk alapján, mivel újabb forrást biztosítottak, azok a pályázók, akik elérték a
szükséges 60 pontot (Mezıberény is), várhatóan még egy bírálati szakaszon keresztül
mehetnek.
- A vasúti konstrukció során a rakodóvágány hossza a tervek szerint 411 m lesz, ami nem
rövidebb a mostani szakasznál. Aggályként az merült fel a megbeszélésen, hogy ebbıl csak
kb. 3 kocsi szakasznak megfelelı rakodóterület állna egyszerre rendelkezésre a kibepakoláshoz. A kérés az lenne, hogy a 411 m szakaszon teljes egészében építsék ki a
rakodó területet. Értekezlet lesz még összehívva, több egyeztetésre van még szükség. Az
önkormányzatnak pl. módosítani kell majd a területfejlesztési, szabályozási tervet.
- A strandfürdınél a kútfúrás utáni, bevezetett fúrási iszaptól történı vízelvezetı
ároktisztításra a figyelemfelhívást köszönettel vette, biztosan oda fognak figyelni erre az
átadásnál.
- A Békés Megyei Vízmővek Zrt.-nél a mőködési modellváltás azt jelenti, hogy az európai
uniós szabványnak megfelelıen szigorú önköltségszámítást kell alkalmazni. A Békéscsabai
Árpád Fürdı veszteségét nem lehet a víz és szennyvízdíjakból befizetett összegekbıl
finanszírozni. Igényként jelentkezik az érintett települések részérıl, hogy Békéscsaba minél
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hamarabb vigye ki a fürdıjét, és a veszteségét saját maga próbálja kezelni. A modellváltás
azt is jelenti, hogy a keresztfinanszírozás megszőnik, a szennyvíznek és a vízdíjnak a
költségeinél a szolidaritási elv 3 év alatt megszőnik. Az igénybevevı települések esetében
az önköltség alakulásának függvényét 3 kategóriában állapítják meg. A testület által
szeptember 23-i ülésen adott konstrukciókat a közgyőlésen több-kevesebb sikerrel tudta
érvényesíteni, nagyobb része nem lett elfogadva. Az a rész, hogy az Árpád Fürdıt vigye ki
Békéscsaba város, azzal a kitétellel, hogy amennyiben nem sikerül neki a mőködési
engedélyeket beszerezni január 1-ig, akkor január 1-tıl a felmerülı összes veszteségeiket
Békéscsaba magára vállalja, meg lett szavazva. Nem sikerült keresztül vinni a szponzorálás
leállítását, egyesek úgy ítélték meg, hogy erre szükség van, csak Szarvas és Mezıberény
ellenezte.
- A mezıberényi méhészek helyzetérıl a testület az októberi testületi ülésen tárgyalni fog az
állattartási rendelettel kapcsolatos felvetéseik miatt. Az valóban segítené a méhészek
együttmőködését, ha volna közös képviselıjük.
- Arra a kérdésre, hogy a londoni befektetı megvenni vagy bérelni akarja a strandot, még nem
kíván a nyilvánosság elıtt válaszolni, zárt ülésen ez elıvezetésre kerül.
Litvai György képviselınek válaszolva, tudható, hogy megtervezésre került Mezıberénynek a
csapadékvíz-elvezetési terve 1-es, 2-es üteme, ami a Petıfi, Vésztıi úttól keletre esı résznek a
víztelenítését jelenti. Egy következı ütemben, az említett területtıl nyugatra esı rész fıgerinc
vezetékének megtervezése is megtörtént olyan mértékben, hogy a fıgyőjtı árkokat próbálták
beszintezni. A nyugati résznek a fıgyőjtıje a Halastó, ez is megtervezésre került olyan
megoldással, hogy a tó egyben csapadékvíz-tározó lenne, de más turisztikai, kulturális
funkció is biztosításra kerülne, felhasználva szabadidıs-központi célra. Ezek a tervek még
nincsenek meg, de a készítı Duplex Kft. rövidesen az önkormányzat részére bocsátja.
Beszámolójából kiemelte még, hogy a mezıberényi mazsorettek augusztus 29-31. között a
lengyelországi Opole-ben Európa bajnokságon vettek részt, ahol szépen szerepeltek.
Beruházásokkal kapcsolatban említést érdemel, hogy földterületi problémák voltak még a
Békés-Mezıberény közötti kerékpárút építéssel. A testület felhatalmazta arra, hogy bírósági
úton szerezze meg a lehetıséget a telekmegosztásra. Mezıberényben vannak olyan emberek,
akik nem túlzottan tekintik sajátjuknak a város ügyes-bajos dolgait. Az érintett két tulajdonos
10eFt-ban állapította volna meg a m2 árat, ez annyit jelent, hogy 100 millió Ft-ot kértek volna
hektáronként. Az európai unióban nincsenek ilyen magas árak, aki ennyit kér az nem is akarja
eladni az ingatlanát. Nincs más lehetıség, bírói úton kell közérdekbıl kisajátítani. Ahhoz
ragaszkodni fog, hogy ha ebbıl bármilyen kára jelentkezik az önkormányzatnak, azt majd a
bírói döntés után kérni kell.
A strandnál a kútfúrás folyamatban van, a 190 m talpmélységő kút fogja biztosítani a strand
hideg vizes ellátását, halad a 20 m2-es gyermekmedence építése is. Ezek a beruházások a
LEKI pályázat keretében valósulnak meg.
Útépítésre nyert pályázat eredményeként a COLAS Rt. megkezdte a Sas, Hattyú, Óvodaköz
utjainak munkálatait. A Deák F., Puskin utcák útszélesítéseit, valamint a Madách utca
aszfaltozását végzik a beruházók.

Litvai György képviselı megköszönte a kapott választ, örül annak, hogy a Halastóval
kapcsolatosan felújítások, fejlesztések lesznek.

Csávás István képviselı is elfogadta a válaszokat. A kulturális központ színházterem
világításának felújítását továbbra is szorgalmazná, korábban a testület 2007. augusztusi ülésén
napirenden volt már ez az ügy, ott le van írva mik a hiányosságok.
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta
felülvizsgálni az SZMSZ-t, a két ülés közötti beszámoló napirend megtárgyalása az ott
megfogalmazottak szerint történjen meg. Arra a kérdésre, hogy tudomásul veszik-e a
válaszadást az érintett képviselık, igen vagy nem a válasz, újabb hozzászólás ne legyen.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának tudomásulvételét.

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

423/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.

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

II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 270/2008./VI.16./sz, 301/2008./VI.30./sz
360/2008./VIII.25./sz.,
361/2008./VIII.25./sz,
384/2008./VIII.25./sz,
385/2008./VIII.25./sz,
389/2008./VIII.25./sz,
390/2008./VIII.25./sz,
395/2008./VIII.25./sz,
400/2008./VIII.25./sz,
401/2008./VIII.25./sz,
402/2008./VIII.25./sz., 407/2008./VIII.25./sz, 411/2008./VIII.25./sz., 121/2008./II.25./sz.,
122/2008./II.25./sz.,
186/2008./IV.28./sz.,
487/2007./XI.26./,
74/2007./I.28./sz,
155/2008./III.31./sz., 262/2008./V.26.sz, 274/2008./VI.16./sz, 275/2008./VI.16./sz,
276/2008.VI.16./sz, 286/2008./VI.30./sz, 301/2008./VI.30./sz, 339/2008./VI.30./sz.,
344/2008./VI.30./sz., 346/2008./VI.30./sz., 349/2008./VI.30./sz, 350/2008./VI.30./sz,
382/2008./VIII.25./sz, 410/2008./VIII.25./sz, 243/2008./V.26./sz., 306/2008./VI.30./sz.
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.

Észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el.

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

424/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény
Város
Önkormányzati
Képviselı-testülete
a
270/2008./VI.16./sz,
301/2008./VI.30./sz 360/2008./VIII.25./sz., 361/2008./VIII.25./sz, 384/2008./VIII.25./sz,
385/2008./VIII.25./sz, 389/2008./VIII.25./sz, 390/2008./VIII.25./sz, 395/2008./VIII.25./sz,
400/2008./VIII.25./sz, 401/2008./VIII.25./sz, 402/2008./VIII.25./sz., 407/2008./VIII.25./sz,
411/2008./VIII.25./sz., 121/2008./II.25./sz., 122/2008./II.25./sz., 186/2008./IV.28./sz.,
487/2007./XI.26./,
74/2007./I.28./sz,
155/2008./III.31./sz.,
262/2008./V.26./sz,

7
274/2008./VI.16./sz,
275/2008./VI.16./sz,
276/2008.VI.16./sz,
286/2008./VI.30./sz,
301/2008./VI.30./sz, 339/2008./VI.30./sz., 344/2008./VI.30./sz., 346/2008./VI.30./sz.,
349/2008./VI.30./sz, 350/2008./VI.30./sz, 382/2008./VIII.25./sz, 410/2008./VIII.25./sz,
243/2008./V.26./sz., 306/2008./VI.30./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta

II/2.Városi

Humánsegítı

és

Szociális

Szolgálat

Támogató

Szolgálatuk

bıvítése

(396/2008./VIII.25./sz. hat.) - alapító okirat módosítása ; - Szakmai program elfogadása

Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Kiemelte, hogy a bıvítésre azért
volt szükség, hogy pályázatot tudjanak benyújtani a mőködési költségekre. A bıvítést az
elmúlt ülésen már megszavazta a testület azzal, hogy a mostani testületi ülésre a szükséges
átvezetéseket végezze el az intézmény. Az alapító okirat módosításával egyidejőleg az
igazgatónı a szakmai program elfogadását is kéri a képviselıktıl Az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság támogatta a határozati javaslatok megszavazását.

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megköszönte
Kovács Edina igazgatónı által elkészített szép munkát.

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

425/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális
Szolgálat 55/2008./I.28./sz. határozattal elfogadott alapító okiratát a jegyzıkönyvhöz
csatoltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalva határozza meg.
Felelıs: Kovács Edina igazgatója
Határidı: azonnal
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
426/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális
Szolgálat Szakmai Programját elfogadja.

II/3. Mezıberényi Hírmondó újság megjelenésének gyakorisága (92/2008./II.28./sz. hat.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy a
képviselı-testület februári határozata alapján, az OPSKK akkori igazgatójának kérésére a
Mezıberényi Hírmondó 2008. április 1-jétıl havonta kétszer jelent meg. Akkor az a határozat
született, hogy fél év elteltével az igazgató számoljon be a tapasztalatokról, és annak alapján
hoz újabb döntést a képviselı-testület a megjelentetésrıl. Fábián Zsolt megbízott igazgató
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már május hónapban kérte az újság havonta történı megjelenését, a testület akkor úgy döntött,
legyen megvárva a fél év letelte. Ez az idıszak most lejárt, és újra beadta a kérelmét. A leírt
tapasztalatok, érvek alapján bizottsága az egyszeri megjelentetést támogatta.

Szekeres Józsfené képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja bizottsága álláspontja
szerint megerısítette, hogy az újság havonta egy alkalommal, 12 oldalon jelenjen meg.

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

427/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 92/2008.(II.
25.) sz. határozatát és a Mezıberényi Hírmondó újságot 2008. októberétıl a korábbi gyakorlat
szerint jelenteti meg (havonta 1 alkalommal 12 oldalon).
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Fábián Zsolt az OPSKK mb. igazgatója
Határidı: értelem szerint

II/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl

Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette a
kimutatást. Az idıarányos felhasználás teljesülése jónak mondható.

Cservenák Pál Miklós polgármester a saját hatáskörben hozott döntésekrıl elmondta, hogy
azok is arányban állnak az elvárásokkal. Kérte a beszámoló elfogadását.

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

428/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott
döntésekrıl szóló beszámolókat elfogadta.

II/5. A 276/2008./VI.16./sz. hat. módosítása - Békés-Mezıberény közötti kerékpárúthoz
módosított területi részarányok

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy a határozat meghozatala idején még
körülbelüli értékek voltak meghatározva. Az adás-vételiszerzıdések alapján az
elıterjesztésben szereplı összeget kérte véglegesíteni határozattal.
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

429/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. június 16.-ai
rendkívüli testületi ülésen hozott 276/2008.VI.16./.számú határozatban szereplı 335.310,- Ft
fedezetet 345.410,- Ft-ra módosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós
Határidı: Intézkedésre azonnal

II/6. Történelmi zászlók győjtése (363/2008./VIII.25.)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıvezette, hogy a
testület 363/2008./VII.25./sz. határozatával döntött úgy, hogy 2008. évben egy történelmi
zászló kerül beszerzésre. Bizottsága azzal a javaslattal él, hogy a lebonyolítással az OPS
Kulturális Központ legyen megbízva, az anyagi fedezetet, a 200 eFt-ot pedig a testület
biztosítsa részükre.

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel) mellett az alábbi
határozatot hozta:

430/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 363/2008.(VIII.25.) sz.
határozatában szereplı megrendelés (történelmi zászló) 2008. évi lebonyolítására megbízza
az OPS Kulturális Központot. Megbízza a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályát, hogy a
megvalósításhoz szükséges 200.000,-Ft
dologi elıirányzat kerüljön az OPSKK-hoz
biztosításra.
Felelısök:Dr. Baji Mihály jegyzı
Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója
Határidı: értelem szerint

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként közölte, hogy a Jobbik Magyarországért
Mozgalom a zászló beszerzésének kiadásához 10%-al hozzá kíván járulni.

/Valentinyi Károly alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 18 fı./

III. napirend
Tárgy: A Közszolgáltató Intézmény beszámolója munkájáról
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Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója írásos anyagához
kiegészítéssel nem élt. Köszönetet mondott kollégáinak az áldozatos munkájukért, de nem jött
volna létre mindaz, ami megvalósult az elmúlt évben, az együttmőködı intézmények, a
lakosság építı észrevételei nélkül. A beszámolóban leírásra került, hogy az intézmény
gondolkodik egy gépbeszerzésben, mert az egyre növekvı követelményeknek a jövıben is
szeretnének megfelelni. Kérte a képviselıket, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
javaslatát figyelembe véve, támogassák ez irányú törekvésüket.

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja, mint a bizottsági ülés
levezetıje, kiemelte, hogy egy igen gazdag és színvonalas beszámoló került a bizottság elé.
Részleteiben megtárgyalták az anyagot, és kérték az igazgatót, mérje fel milyen igényük lenne
a gépek pótlásánál, arra milyen anyagi forrást tudnának biztosítani. Ennek ismeretében a
testület megtárgyalja az igényt, keresve a legjobb megoldást. A bizottság elfogadásra
javasolta a beszámolót azzal a kitétellel, hogy a 4. oldal utolsó mondatából törlésre kerüljön
„és a vásárlást a beszámoló elfogadása mellett kezdeményezi, illetve végrehajtja” szövegrész.
Megköszönte az igazgató úrnak, az intézmény dolgozóinak a szép beszámolót.

Cservenák Pál Miklós polgármester is egyetértett azzal, hogy valóban úgy lehet
eredményesen dolgozni, ha megfelelı gépek állnak rendelkezésre. A bizottsági ülésen annak
adtak hangot, hogy több funkciós gép helyett inkább két alapgépet kellene venni.

Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint az intézményvezetınek ahhoz joga van, hogy
kezdeményezze a gépbeszerzését, az más kérdés, hogy csak testületi döntés birtokában tudja
azt megvásárolni. Kérdése az intézményvezetı felé, hogy év végére várhatóan hogy
teljesülhet a június 30-ig kimutatott bevételek és kiadások egyensúlytalansága, illetve a
harmadik negyedév végére megtervezhetı-e az éves valós kiadás, hogy ezáltal a
képviselıtestület még bevonhassa a gazdálkodásba a fennmaradó összeget.

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályának vezetıjétıl, mennyire játszik szerepet a lakbérek alakulása a költségvetésben?

Hidasi Zoltán a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetıje válaszként közölte, hogy
a bevételek alakulásánál a jóváhagyott pénzmaradvány nagy szerepet játszik, a jóváhagyott
pénzmaradványon belül pedig az elkülönített lakásalap számlák. Nagyságrendje most kb. 60
millió Ft. A 2008. évi költségvetésben a 2008. évi lakbérbevétel volt beállítva, illetve a
kiadás. Ami pedig az évek során a számlákon már felhalmozódott ilyen célra, az
pénzmaradványként lett beállítva, és pénzmaradványként lett az elıirányzat meghatározva. A
jóváhagyott pénzmaradvány 71 millió Ft, ennek 100%-os a teljesítése, összegben is nagyon
jelentıs, és a %-ot is nagy mértékben megemelte. A dologi kiadásoknál is elkülönítetten
szerepel mind módosított elıirányzatban, mind teljesítésben az elkülönített lakásnak a kiadási
összege. Konkrétabb választ az intézmény gazdasági vezetıje tud adni.

Szabó Lajosné a Városi Közszolgáltató Intézmény gazdasági vezetıjének véleménye szerint a
strandnak a bevétele és kiadása a harmadik negyedévben fog túlnyomóan jelentkezni, a
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harmadik negyedéves teljesítésnél már biztos, hogy arányosabb lesz a kimutatás. A féléves
beszámolónál az elkülönített lakások nélkül is kimutatta, hogy mennyi a %-os teljesítés
bevételben is kiadásban lakásokkal együtt és lakások nélkül. Az elkülönült lakásoknál kiadás
nagyon kevés teljesül, csak ha építés történik.

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy az önkormányzatnak 10 évig a lakásokra
sokat nem kell költeni, addig a bevétel akkumulálódik. Arra jó ez az összeg, hogy a likviditási
gondokat megoldja.

Wagner Márton képviselı elmondta, hogy régebben több helyen kivágtak fákat úgy, hogy a
tuskó a földben maradt. Kérdése, hogy a lakosok házuk elıtt kiszedhetik-e ezeket, vagy a
közszolgáltató végzi el a feladatot?

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként közölte,
hogy intézménye gyakorlatilag fát nem vág ki, engedélyt sem adhatnak erre. A fásítási terv
alapján létezik egy olyan engedély korábbról, ami gyakorlatilag az élet, vagyon,
közlekedésbiztonságot veszélyeztetı fákat, illetve a beteg fákat engedi kivágni fapótlással.
Egyébként a fakivágás engedélyezése jegyzıi hatáskör. Az intézmény technikai
felkészültsége sem minden esetben alkalmas a feladatra. Jó kapcsolatot ápolnak a
Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel, minden évben ısszel, amikor a vegetáció
megengedi, próbálnak rendet tenni a fák kérdésében. Általában a kivágott fát be kell
szolgáltatni az intézményhez. Adott esetekben, amikor a munkát másképpen nem tudják
kifizetni, van arra megegyezés alapján lehetıség, hogy esetleg a fát viszik el. Ott ahol
kivágják a fát tıben, az lenne a tiszta dolog, ha a tuskó is kikerülne. Amennyiben a lakos
vállalja ezt, minden esetben megengedik.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
ülésén a csapadékvíz elvezetésének helyzete napirendhez megfogalmazott határozat
elfogadásáról most dönthetne a testület.

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja felolvasta a bizottság
határozati javaslatát, kérte annak megszavazását.

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

431/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
közterületen az átjárók, átereszek kialakítása építési engedély köteles, illetve a közterületen a
fa kivágása engedélyköteles. Az engedélyezés elmulasztása bírság kiszabását vonja maga
után.
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı
Határidı: értelem szerint
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Csávás István képviselı megkérdezte, hogy a játszóterek rendben tartása a közszolgáltató
intézményhez tartozik-e, a szakfeladatok felsorolásánál nem talált erre utalást. Személy
szerint a gépbeszerzést támogatja, a meglévık „romokban hevernek”, ezekkel nem lehet
minıségi munkát végezni.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként elmondta, a
játszótér gondozása beletartozik a zöldfelületek, parkfenntartás felsorolásba, de az alapító
okiratukban nevesítve is vannak. Gondolkoznak azon, hogy úgy, mint a strandot és a Pik-Nik
Parkot, a sportpályát és a játszótereket is külön kiemelik a jelenlegi győjtıfogalmakból.

T.Wagner Márton képviselı kiemelte, hogy az önállóságot kapott intézmény jól végzi
munkáját. Munkájukkal a város összes lakója találkozik, és borzasztó nehéz feladat, hogy
mindenhol megfeleljenek. A mőködési költségek is mindig emelkednek. A közszolgáltató
intézménytıl csak úgy lehet elvárni a feladatok végrehajtását, ha pénzt is ad az önkormányzat
hozzá, arra természetesen figyelni kell, hogy ezzel a pénzzel jól gazdálkodjanak. A
beszámolót elfogadásra ajánlotta, tudva azt, hogy mindig van mit javítani, hogy szebb legyen
a város. Gépbeszerzés fontos, alapgép megléte után lehet különbözı köztisztasági
pályázatokon keresztül kiegészítıket megszerezni. Az önkormányzati lakások bérletébıl
befolyó pénzek Mezıberény város költségvetését speciálisan támogatják, amit jelenleg más
célra nem lehet felhasználni.

Onody Gyuláné képviselı gratulált a tartalmas beszámolóhoz, megköszönte az intézmény
dolgozóinak munkáját, bármilyen kéréssel fordult hozzájuk mindig meghallgatásra talált és
igyekeztek megoldani a problémát. A városban valahol mindig dolgoznak, virágot ültetnek,
stb. Augusztusban a külföldi vendégek is nagyon elismerıen szóltak a város rendezettségérıl.
Kérte a lakosságot, hogy vigyázzanak a kiültetett virágokra, fákra, kerékpárút melletti
korlátokra.

Balta Ádámné képviselı is gratulált a szép beszámolóhoz, sokrétő feladat megoldása vár
rájuk. Tapasztalata, hogy a város tiszta, nincs olyan kérés, amit ne tudnának teljesíteni. A
gépvásárlást támogatja, hogy minél hamarabb modernebb eszközzel tudják feladataikat
ellátni, hogy még szebb legyen a város.

Harmati László alpolgármester az intézmény sokrétő munkájának végrehajtásáról elismerıen
szólt. A sportpálya létesítménye miatt sajnos még mindig „pironkodni„ kell, és sajnos a
futballpálya talaja is kezd aggályos lenni, amin segíteni kellene szakember bevonásával.

Cservenák Pál Miklós polgármester kiemelte, hogy a strandfürdı kihasználtsága,
látogatottsága is visszaállt 20 ezer fölötti létszámra az új medencék kialakításának
köszönhetıen. Most készül a negyedik medence, így a következı szezonban várhatóan még
tovább fog nıni a fürdızık száma.
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Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását javasolta.

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

432/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény
munkájáról szóló beszámolóját -a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság módosítási javaslatának
figyelembevételével: 4. oldal utolsó mondatából törölve „és a vásárlást a beszámoló
elfogadása mellett kezdeményezi, illetve végrehajtja”- elfogadta.

IV. napirend
Tárgy: A csapadékvíz elvezetésének helyzete

Valentinyi Károly alpolgármester az írásos elıterjesztését ismertette a jelenlévık, a Kábel TV.
nézık tájékoztatása érdekében. A belvízrendezési program projektben Békés megye tizenhat,
legkritikusabb helyzetben lévı települései indultak, az uniós projekt támogatási szerzıdését
augusztusban kellett volna aláírni, ami a mai napig nem történt meg. A város, illetve a
képviselı-testület a rendelkezésre álló pénzügyi források, valamint a jogszabályi elıírások
keretei között minden olyan elıkészítı munkát elvégzett, amely szükséges ahhoz, hogy a
lakossági igényeknek megfelelıen végre a belvíz program kivitelezése 2009 tavaszán
elkezdıdjön. Természetesen az elmúlt években Mezıberényben lévı árkokat a Közszolgáltató
Intézmény jól karban tartotta és a szélsıséges idıjárás sem állított bennünket olyan feladat
elé, mint 2000-ben. Mindazonáltal megállapítható, hogy a település és a lakosság hiába tesz
meg mindent annak érdekében, hogy a csapadékvíz elvezetést megoldja, ha a település vizet
befogadó Körösi Vízgazdálkodási Társulat csatornái nem képesek elvezetni a belvizeket a
rossz mőszaki állapotuk és elsısorban a gazzal és gyomnövénnyel, náddal, gyékénnyel való
benıttségük miatt. A mindenkori város vezetésének a Társulattal állandó kapcsolatban kell
lennie a kivezetı csatornák jó karbantartása érdekében. Információink szerint a Társulat is
beadott pályázatot a belvízelvezetı csatornáinak rekonstrukciójára, ami érinti a
Mezıberénybıl kivezetı három csatornát is. A társulat igazgatónıjével történt egyeztetés
alapján döntés még nem született a pályázatról.
A lakosságot pedig arra kérnénk, hogy mielıtt bejárót épít, vagy leburkolja a már meglévıt,
kérjen engedélyt rá, mert ez építése engedélyköteles. Az engedélyben kell az építéshatóságnak
meghatározni a csıáteresz átmérıjét és fenékszintjét, amihez az adatok az elkészült, illetve a
jelenleg készítés alatt alá tervek alapján megadhatók.
Az elkövetkezı években a szélsıséges idıjárás hatására jelentkezı vízgazdálkodási
problémákat csak a három partner, a lakosság, az Önkormányzat és a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat együttmőködésével lehet megoldani. Mindenkinek megvan a szerepe és feladata az
esetlegesen jelentkezı belterületi belvizek elvezetésével kapcsolatban.
A program 2009-ben kezdıdik el, remélhetıleg Mezıberény azon települések között lesz,
ahol rögtön a legelején megkezdıdnek a munkák. A 16 település sajnos nem egyforma anyagi
lehetıségekkel, nem egyforma mőszaki tartalommal, tervekkel rendelkezik, de miután ez
egyedi közös projekt, csak együtt lehet megvalósítani.
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Harmati László alpolgármester az elıterjesztést tartalmasnak, látványosnak, konkrétumokra
utaló anyagnak ítélte meg. A programba Mezıberény a legkritikusabb pontjait (város 1/3-ad
része- Petıfi u., Vésztıi úttól keletre esı rész) tette bele, és remélhetıleg 2010-ben ez a
beruházás kész lesz.

Debreczeni Gábor képviselı történelmi jelentıségőnek ítélte meg a kiemelt projektek. 20072008-ban 650 millió Ft állt rendelkezésére az operatív programnak ahhoz, hogy különbözı
kisebb területi önkormányzati jelentıségő belvízvédelmi munkálatok elvégezhetıek legyenek.
A 2009-2010-es pályázatokon nem lehet még tudni mennyi pénz áll majd rendelkezésre,
hiszen az a regionális akcióterv, amely ezzel kapcsolatban ad iránymutatást, még társadalmi
vitán van, de kb. nagyságrendileg annyit tud mondani, hogy 780 millió Ft fog rendelkezésre
állni arra, hogy kisebb önkormányzati települési jelentıségő projekteket beadjanak. A
második határozati javaslathoz,- miszerint a testület 2008-ban nem kíván részt venni a Délalföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvízelvezetése”
címő, DAOP-2007-5.2.1./A pályázaton, ezért a 94/2008.(II.25.) számú határozatát
visszavonja- annyi észrevétellel élt, hogy ez a pályázat már lezárult júniusban, és nem is
valószínő, hogy ebben az évben kiírják, így ebbıl a szempontból oka fogyott a visszavonás.
Az alpolgármester úr elıterjesztését nagyon jónak tartotta, remélhetıleg a beruházás nagy
része meg is fog valósulni.

Csávás István képviselı véleménye szerint csak köszönet illetheti meg a 16 település és a
projektet készítık összefogását.

Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, hogy a 16 településbıl kinek nincs meg a vízjogi
engedélyterve?

Valentinyi Károly alpolgármester válaszként közölte, hogy a vízjogi létesítési engedélyes
dokumentációja és a vízjogi létesítési engedélye meg van minden településnek. A saját erı
jelentette elsısorban a problémát, de a megyei közgyőlés kötelezettséget vállalt a
kistelepülések önerejére is, így a pénzügyi akadály is elhárult. Most már valóban csak az
hiányzik, hogy alá kellene írni a finanszírozási szerzıdést.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, amennyiben a szerzıdés alá is lenne írva,
akkor is jó, ha tavasszal elkezdıdnek a munkák, hiszen még közbeszerzési eljárást is le kell
folytatni.

Barna Márton képviselı megkérdezte az anyag elıterjesztıjétıl, hogy az árkok, átereszek
szintezéséhez a tervek csak elméletben készülnek, vagy gyakorlatban is megtörténik azok
felmérése?
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Valentinyi Károly alpolgármester kihangsúlyozta, nem véletlenül a Duplex Kft.-vel készítteti
az önkormányzat a tervet. A Kft. azon kevesek közé tartozik, akik a helyszínen végig mérnek
mindent. Lehet, hogy egy kicsit drágábbak, de nincsenek pl. 50 cm-es tévedések az általuk
benyújtott tervdokumentációban. A lakosok által, saját felelısségükre készített bejárók,
amennyiben nem felelnek meg a szintnek, korrigálni kell.

Wagner Márton képviselı megkérdezte, nyújt-e segítséget az önkormányzat, esetlegesen
megbízás alapján a közszolgáltató intézmény, felmérés alapján, hogy milyen átmérıjő
átereszek kellenek, annak beszerzése szervezetten történik-e, mert az átereszek megvásárlása
korábban a lakosok feladata volt.

Valentinyi Károly alpolgármester válaszként elmondta, hogy a beruházási programban
szerepelnek a csıátereszek is. Az érintett lakóknak szerencséjük van, mert ennél a
beruházásnál nem kell nekik azt megvenni, része a beruházási programnak. Azt az
önkormányzat eldöntheti, hogy mégis valamilyen formában hozzájárulást kér, mert eddig még
a szennyvízberuházásnál volt lakossági hozzájárulás.

Cservenák Pál Miklós polgármester fontosnak tartotta a városon belüli igazságosságot szem
elıtt tartani. A pályázat megnyerése után vissza kell térni a kérdésre, de az bizonyos, hogy
akik ebben a projektben benne vannak, részükre kedvezményes áron lehet majd biztosítani az
átereszeket.

Litvai György képviselı véleménye szerint az átereszek elhelyezése több helyen megfelelı,
mint nem. Közriadalom ne alakuljon ki.

Valentinyi Károly alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy itt európai uniós pénz
felhasználása fog megtörténni, nagyon sokan fogják ellenırizni a végrehajtást. A vízjogi
létesítési engedélyekben adott mőszaki tartalom szerepel, abban benne van az a beton, csı
minıség, amit be kell építeni. Amennyiben a kivitelezés nem felel meg, visszaveszik a
támogatást, nincs pénz. Sokkal szigorúbban járnak el, mint a magyar hatóságok, nem lehet
semmiféle ígéretet adni arra, hogy a megvalósítás során milyen kompromisszumokat lehetne
kötni.

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja tolmácsolta bizottsága
elismerését, köszönetét az elkészített tartalmas anyagért, elfogadását javasolják. Megkérdezte,
hogy a visszavonást tartalamzó határozatról kell-e dönteni?

Cservenák Pál Miklós polgármester mind a két határozatot szavazásra bocsátotta, ha egy
érvényben lévı határozatot vissza akar vonni a testület, arról döntés szükséges.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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433/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a csapadékvíz elvezetésének
helyzetérıl szóló elıterjesztést elfogadja.

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

434/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2008-ban nem kíván
részt venni a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és
belvízelvezetése” címő, DAOP-2007-5.2.1./A pályázaton, ezért a 94/2008.(II.25.) számú
határozatát visszavonja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

V.napirend
Tárgy: Mezıberény Város Esélyegyenlıségi Programja

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke röviden elıvezette az
elıterjesztésben leírtakat. Ahhoz hogy pályázni lehessen, illetve, hogy a közoktatás területén
bizonyos címzett támogatásokat kapjon a város, szükséges egy esélyegyenlıségi programmal
rendelkezni. A települési esélyegyenlıségi program a 2003. CXXV. tv. szellemében született,
több fejezetbıl áll, közremőködött benne a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság, az Oktatási és Kulturális bizottság, és az intézményvezetık
is. Munkájukért köszönet illeti meg ıket. Véleménye szerint mindegyik fejezet elég alaposan
bemutatja a maga területét, mindegyik fejezet végén ott vannak a megoldásra váró feladatok
is, amiket meg kellene valósítani. Véleménye szerint Mezıberényben az esélyegyenlıség
kérdése nem áll rosszul, ahhoz képest, hogy milyen anyagi feltételeket biztosít hozzá a
központi költségvetés. A mozgáskorlátozottak számára halad a legjobban az
akadálymentesítés, ami az egyéb érzékszervi fogyatékosok számára még megoldatlan. A
program elsı és legnagyobb része az oktatási esélyegyenlıségi program. Ennek elsı részét, a
helyzetelemzést a testület már tavaly ısszel elfogadta, a második része az akció terv most
került aláírásra, szakértıvel egyeztetve.
Egy-két kiegészítést ismertetett a továbbiakban, amit eredeti elıterjesztésként kért kezelni:
- 11 old.: „Az itt élı gyermekek többsége hátrányos helyzető, illetve halmozottan hátrányos
helyzető”.- a mondat többi része kimarad;
- 66. oldalon bekerül a sportegyesületek, sportszervezetek felsorolása;
- 68. oldalon kiegészül az akadálymentesítettségi kimutatás, mert kimaradt néhány intézmény;
- 72 oldalon a táblázatban a határidıknél meg kellett határozni rövid, közép és hosszú távú
határidıt. Megpróbálták úgy összeállítani, hogy lehetıleg a nagyobb költségigényőeket
hosszútávra tervezték. Minden bizottság egyetértett azzal, hogy évente legyen számba véve
mit sikerült teljesíteni és mi lesz a következı évi feladat. Nyilvánvaló, hogy valamilyen
léptékő összegeket a költségvetésbıl hozzá kell tervezni, illetve a pályázatokat kell
figyelemmel kísérni, mert egyébként nem megvalósítható.
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Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint a testület minden év novemberében tudna
tárgyalni a finanszírozásról.

Csávás István képviselı a 69. oldalon leírtakat kérte értelmezni. A mozgáskorlátozott
közlekedés érdekében egyszer a szegélyeket süllyeszteni, egyszer fölemelni akarják?

Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke válaszként
közölte, hogy az út, átkelıhely elkülönítést nem kiemelésként kell érteni, hanem egy erıteljes
sárgavonallal történik meg a két terület elválasztása. Az útszegély lesüllyesztése arra szolgál
az átjáróknál, hogy akár rokkant-kocsival, babakocsival könnyebben tudjanak közlekedni.

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja bizottsága határozati
javaslatát ismertette a napirend elfogadása érdekében.

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

435/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város Esélyegyenlıségi
Programját elfogadja azzal a módosítással, hogy a mindenkori éves költségvetésében az
Esélyegyenlıségi Tervet felülvizsgálja, és a rendelkezésre álló források függvényében a
Programot végrehajtja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

/Wagner Márton eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık szám: 17 fı./

VI. napirend
Tárgy: Bejelentések
VI/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (14 db határozat)

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos
anyagot a jelenlévık tájékoztatása érdekében. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a határozati
javaslatokat elfogadásra ajánlotta.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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436/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
-7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék áll elıirányzatát
csökkenti: „-” 14 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-3. cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
Felhalmozási kiadások – A Holcim Hungaria Otthon által meghirdetett Önkormányzati
bérlakás növelésére... pályázathoz kapcsolóan: A Mezıberény, Békési út 17. sz. alatti iroda
kommunikációs rendszerének kialakítása, /informatikai hálózat (internet és telefon) riasztó
kialakításának elıirányzatát
megemeli:
14 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
437/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
-7-3 cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül
Felhalmozási kiadások, a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola Petıfi utcai tornatermének átalakítási munkálatai elıirányzatát
csökkenti: „-” 561 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-4 cím: PH. Igazgatási kiadások Dologi kiadások elıirányzatát
megemeli:
561 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

438/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
-7-3 cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül
Felhalmozási kiadások, a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola Petıfi utcai tornatermének átalakítási munkálatai elıirányzatát
csökkenti: „-” 561 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 7-4 cím: PH. Igazgatási kiadások Dologi kiadások elıirányzatát
megemeli:
561 eFt-tal
Cservenák
Pál
Miklós
polgármester
Felelıs:
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

439/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra kiadási
elıirányzatán belül:
Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt. 37/A § (1) bek.
a)pont.
-853.311 szakfeladat: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások elıirányzatát
csökkenti: „-„ 1159 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
- 853.333 szakfeladat: Munkanélküli ellátások elıirányzatát
megemeli:
1159 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

440/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát
csökkenti: „-„ 20 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
-7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadás,
a Körösök Völgye Nonprofit Kft alapításához törzstıke biztosítás elıirányzatát
megemeli:
20 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

441/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzaton belül,
az Intézményi mőködési bevételek – Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n
kívül ( Mezııri telefon + lakossági telefon kiadások továbbszámlázása)

elıirányzat
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bevételi elıirányzatát
megemeli: 350 eFt-tal
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát
csökkenti: „-„ 318 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
-7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
749.914-1 Közvetített szolgáltatás AHT-n kívül. Mezııri ırszolgálat
+ lakossági telefon kiadások továbbszámlázása (Pannon) Dologi kiadási
elıirányzatát
megemeli:
668 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

442/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
-7-3 cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül az
Önkormányzatok költségvetési támogatása - Központosított elıirányzatok
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
/Feladatellátás racionálisabb megszervezésébıl adódó, önkormányzati szintő
álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési döntésekhez
kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése./
bevételi elıirányzatát
megemeli: 20522 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli:
- 2/B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatát: 20522
eFt-tal
2008-as létszám leépítés pénzügyi elszámolása alapján
ezen belül: - Személyi juttatások elıirányzatát:
15526 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát:
4996 eFt-tal
- 2/B. cím: Mezıberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatát
2008-as létszám leépítés pénzügyi elszámolása alapján
csökkenti: „-„ 3594 eFt-tal
ezen belül: - Személyi juttatások elıirányzatát:
„-„ 2699 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát: „-„ 895 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli:
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát:
3594
eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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443/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül,
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány elıirányzatát
csökkenti: „-„ 823 eFt-tal
-6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül,
Felújítási kiadások: Petıfi u. 27. sz. épület felújítása elıirányzatát
csökkenti: „-„1119 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg:
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,
Felhalmozási kiadások: - A DARFT által kiírt „Akadálymentesítés
támogatására (Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
– DAOP. 2007.4.3.1. pályázat) Akadálymentesítés saját forrás
kiegészítése elıirányzatát
megemeli: 1942 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Cservenák Pál Miklós polgármester felhívta a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat
vezetıjének figyelmét, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság olyan kikötést tett, amennyiben
a 823 eFt pénzmaradvány lesz, el lesz vonva.

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

444/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
A)
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Támogatás értékő bevételek mőködési célra, Szakértıi Bizottság támogatása elıirányzatát
megemeli:
450 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási elıirányzatát
(Szakértıi Bizottság támogatása)
megemeli:
450 eFt-tal
ezen belül:
− Dologi kiadások elıirányzatát
90 E Ft
− Személyi juttatások elıirányzatát
285 E Ft
− Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát 75 E Ft
B)
7-3.cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
(Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)
4.546 eFt-tal
megemeli:
és ezzel egyidejőleg
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7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül:
Végleges pénzeszközátadások Mőködési célra
– 853355 szakfeladat (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)
elıirányzatát
megemeli:
4.546 eFt-tal
C)
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül,
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
megemeli:
686 eFt-tal
/Oktatási Minisztériumtól 2008. évi érettségi vizsgák
lebonyolítási, szervezési költségekhez /
és ezzel egyidejőleg megemeli
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási elıirányzatán belül
- Személyi juttatások elıirányzatát
520 e Ft-tal
- Munkaadói járulékok elıirányzatát
166 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

445/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított elıirányzat
Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok
feladatalapú támogatása bevételi elıirányzatát
megemeli 560 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
560 e Ft-tal
Támogatásértékő kiadások Mőködési célra kiadási elıirányzatát
/Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám.,
ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

446/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat
tudomásul veszi:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül:
- Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát megemeli 211 eFt-tal
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
támogatása
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és ezzel egyidejőleg
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
megemeli
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
támogatása
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül:
Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát megemeli
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
támogatása
és ezzel egyidejőleg
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
megemeli
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
támogatása
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül:
Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát megemeli
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
támogatása
és ezzel egyidejőleg
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
megemeli
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú
támogatása
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

211 eFt-tal

171 eFt-tal

171 eFt-tal

178 eFt-tal

178 eFt-tal

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

447/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
A)
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított elıirányzatát
megemeli
224 e Ft-tal
(2006. év tavaszán kialakult árvíz és
belvíz miatti károk enyhítése)
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai,
Végleges Pénzeszközátadások elıirányzatát /Fejlesztési célú./
224 e Ft-tal
(2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése
B)
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított elıirányzatát
megemeli
1.565 e Ft-tal
oktatás
támogatása)
(Alapfokú mővészet
és ezzel egyidejőleg megemeli
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2.B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül
(Alapfokú mővészet oktatás támogatása)
- Dologi kiadások elıirányzatát
1.565 e Ft-tal
C)
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított elıirányzatát
megemeli
853 e Ft-tal
(Kieg.tám. nemzetiségi nevelési, oktatási faladatokhoz. Nemzetiségi tankönyv beszerzés
támogatás.)
és ezzel egyidejőleg megemeli
2.B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül
(Kieg.tám. nemzetiségi nevelési, oktatási faladatokhoz. Nemzetiségi tankönyv beszerzés
támogatás.)
- Dologi kiadások elıirányzatát
853 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
448/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, - Végleges pénzeszköz átadások –
kiadási elıirányzatán belül:
- Hivatalos Városi szintő kapcsolatok finanszírozása elıirányzatát csökkenti: „-„ 4381 eFt-tal
- Városi rendezvény „kiemelt” elıirányzatát
csökkenti: „-„ 1217 eFt-tal
- 7-3. cím: PH. Intézményi folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi
elıirányzatán belül, Intézményi mőködési bevételek,
bevételi elıirányzatát
megemeli: 1500 eFt-tal
K&H Banktól reklám szolgáltatási szerzıdés alapján
(logó, molinó elhelyezése a Rendezvényen)
/Rendezvény: Berény Napok, idıpont: 2008.08.20-23./
ebbıl: - Reklám szolgáltatás szerzıdés alapján:
1250 eFt
- Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ja: 250 eFt
és ezzel egyidejőleg:
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül,
a Dologi kiadások elıirányzatát
megemeli: 3190 eFt-tal
- XII. Berény Napok és a Münsingen-Mezıberény 15 éves testvérvárosi találkozó
szervezési és lebonyolítási feladatainak teljesítéséhez.
(Rendezvényi kiadások, ill. egyéb szervezési, lebonyolítási kiadások.)
(Szervezés: 723.316,- ~723 eFt. Rendezvények: saját forrás (meglévı
fedezet kieg.:702.802,- ~703 eFt. Egyéb kiadásokra: 1.763.913,- ~1764 eFt)
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül, a
Dologi kiadások elıirányzatát
megemeli: 3908 eFt-tal
- Testvérvárosi találkozó, hivatalos városi szintő kapcsolatok: 3658 eFt
kiadásai: - szállás
1388 eFt
- étkezés
1570 eFt
- utaztatás (szállás ktgek.) 700 eFt
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- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

250 eFt

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
449/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításról, fedezetbiztosításról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb mőködési bevételek, bevételi elıirányzatán belül,
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív kötött felhasználású állami támogatás – Önkormányzat által szervezett
foglalkoztatás támogatása bevételi elıirányzatát
csökkenti: „-„ 1070 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg
-7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, a
751845-7 szakfeladat, Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás (Közcélú
csökkenti: „-„ 1070 eFt-tal
foglalkoztatás kiadási elıirányzatát
ezen belül: - Személyi juttatások elıirányzatát
„-„793 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulék elıirányzatát „-„ 277 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg, a Polgármesteri Hivatal – Közcélú-közhasznú foglalkoztatás
engedélyezett dolgozói létszámát – 2008. évi éves átlagos állomány létszámát 1 fıvel
csökkenti.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

VI/2. Intézményi átcsoportosítások (6 db határozat)

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje az intézményi
átcsoportosításokat az írásos elıterjesztés szerint ismertette, a határozatokat támogatta a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
450/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat átcsoportosítást
tudomásul veszi:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadási elıirányzatát
csökkenti 2.800 e Ft-tal
és ezzel egyidejőleg
- Felújítási kiadási elıirányzatát
megemeli 2.800 e Ft-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

451/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése:
- 2/B cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli 5.740 eFt-al
- kamatbevétel
60 eFt
- bérleti díj
600 eFt
- tankönyv
3.328 eFt
- áfa
1.752 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 2/B cím Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül:
- Felhalmozási kiadási
2.352 eFt-al
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
3.388 eFt-al
- 2/A cím Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli 100 eFt-al
- kamatbevétel
100 eFt
megemeli 315 eFt-al
- Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
- Átvett pénzeszközök bevételek mőködési célra elıirányzatát megemeli 478 eFt-al
- pályázati bevétel
478 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 2/A cím Az Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
315 eFt-al
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
578 eFt-al
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Öreg István fıigazgató
Gubis Andrásné óvodavezetı
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

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

452/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 3 cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül:
- Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát
megemeli
3.988 eFt-tal
- Intézmény szállás, ill. nyári szociálisétkezés bevétele:
3.988 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
3 cím Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül:
- Személyi kiadás elıirányzatát
90 e Ft-tal
- Járulék kiadás elıirányzatát
29 eFt-tal
- Dologi kiadások elıirányzatát
3.369 eFt-tal
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- Felhalmozási kiadás elıirányzatát
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

500 eFt-tal

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
453/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi átcsoportosításról
rendelkezik:
- Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül:
- Támogatás értékő bevételek Mőködési célra bevételi elıirányzatát megemeli 84 eFt-tal
/Munkaerıpiaci alap (közhasznú támogatás)/
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
62 eFt-tal
22 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül:
- Berényi Napok rendezvénysorozata bevétele alapján bevételi elıirányzatát megemeli 390
eFt-tal
- vásározók által fizetett bevétel
353 eFt-tal
- reklám bevétel
37 eFt-tal
és ezzel egyidejőleg megemeli
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül:
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát
390 eFt-tal
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgatója
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
454/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi saját hatáskörő elıirányzat
módosításokról rendelkezik.
Mezıberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése:
6 cím:Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül:
Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát
megemeli 2524 eFt
- Közhasznú fogl. tám.
606 eFt
- OFA „Kapu Program” pályázat
1918 eFt
és ezzel egyidejőleg megemeli
6 cím:Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül:
- Személyi juttatások elıirányzatát
megemeli
558 eFt-tal
- Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
megemeli
164 eFt-tal
- Dologi kiadások és folyó kiadások elıirányzatát
megemeli
1802 eFt-tal
Felelıs: Kovács Edina igazgató
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

455/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi saját hatáskörő elıirányzat
módosításokról rendelkezik (Felújítási kiadáson belüli átcsoportosítás)
A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Petıfi u. 27. sz. alatti épületének felújítására
jóváhagyott 6571 eFt intézményi pénzmaradványából Mezıberény Város Önkormányzati
Képviselı-testülete 3168 eFt átcsoportosításához hozzájárul a Petıfi u. 27. sz. alatti
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentesítésének, elektromos- és
főtéskorszerősítésének, valamint a mőszaki ellenır díjazása céljából.
(A fenti összegbıl a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 1119 eFt-ot a Polgármesteri
Hivatal
által
megvalósított
DAOP-2007-4.3.1.
pályázati
programon
belüli
akadálymentesítésre átad.)
Felelıs: Kovács Edina igazgató
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés

VI/3. A Mezıberényiek Budapesti Baráti Köre támogatás kérése

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette, hogy a
Mezıberényiek Budapesti Baráti Köre a Mezıberényi Hírmondó postázásához kért anyagi
támogatást. Bizottsága ezt nem támogatta, javasolják, hogy a Hírmondó újság postázása a
korábbi évek gyakorlatának megfelelıen történjen.

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

456/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Hírmondó újság
postázása a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen történjen.
Felelıs: Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgató
Határidı: értelem szerint

VI/4. Az Alföldtudás Egyeteme programsorozatában részvétel kérése

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, hogy a Tisza
Nemzetközi Nyári Egyetem Alapítvány a Mindentudás Egyeteme mintájára elıadássorozatot
kíván megvalósítani, erre hívták fel Mezıberény figyelmét is. Ennek a költsége 2x188 eFt
lenne. Bizottsága pozitívan értékeli az ilyen törekvéseket, de az anyagi helyzetet ismerve, nem
javasolták a részvételt.
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

457/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem kíván részt venni az Alföldtudás
Egyeteme elıadássorozaton.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós
Határidı: értesítésre azonnal

VI/5. Jelzırendszeres házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati társulási
szerzıdés, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellátásra kötött társulási
megállapodás módosítása

Dr. Baji Mihály jegyzı elmondta, hogy Békés Város Önkormányzata jogszabályi
kötelezettségének tett eleget, amikor a társulási megállapodások módosítását kezdeményezte.
A megfogalmazott határozati javaslat elfogadását az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság támogatta. Személy szerint annyi kiegészítést kért, hogy a képviselı-testület
hatalmazza fel Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásokat aláírhassa Mezıberény Város Önkormányzata
nevében.

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

458/2008./IX.29./sz. határozat:
1.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés, Mezıberény,
Köröstarcsa, Murony, Kamut, Bélmegyer és Tarhos települések között a pszichiátriai
betegek közösségi ellátására 2007. január 17-én kötött társulási megállapodás
kiegészítését, az alábbi 9/A.) ponttal elfogadja:
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı
pénzintézet felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a
fizetési határidıt követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett
önkormányzatnak. A fizetési felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett
írásban részletfizetést kérhet. A kérelem beérkezését követı társulási ülésen a társulás
egyedi elbírálás alapján, részletfizetést engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére
maximum 12 hónapra. Amennyiben a végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre,
úgy kezdeményezni kell az adott településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból
való kizárást és a bírósági végrehajtást.
2.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény és környéke
Jelzırendszeres házi segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Mezıberény,
Csárdaszállás, Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Tarhos, Gyomaendrıd,
Hunya, Kétsoprony települések között 2007. január 15-én létrejött társulási megállapodás
kiegészítését, az alábbi 9/A.) ponttal elfogadja:
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör
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gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı
pénzintézet felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a
fizetési határidıt követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett
önkormányzatnak. A fizetési felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett
írásban részletfizetést kérhet. A kérelem beérkezését követı társulási ülésen a társulás
egyedi elbírálás alapján, részletfizetést engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére
maximum 12 hónapra. Amennyiben a végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre,
úgy kezdeményezni kell az adott településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból
való kizárást és a bírósági végrehajtást.
A képviselı-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a módosított és
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja Mezıberény Város
Önkormányzata nevében.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

VI/6. Társulási megállapodások módosítása

Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, hogy a határozati javaslat megszavazásával Mezıberény
Város Önkormányzata tesz eleget jogszabályi kötelezettségének. A megfogalmazott határozati
javaslat elfogadását az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta. Annyit tudni
kell, hogy az érintett társulási megállapodásokat valamennyi önkormányzat képviselıtestületének el kell fogadnia, ekkor lehet egységes szerkezetbe foglalni, amirıl majd
Mezıberénynek kell intézkednie. Ennél a döntésnél is kérte, hogy a képviselı-testület
hatalmazza fel Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásokat aláírhassa Mezıberény Város Önkormányzata
nevében.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
459/2008./IX.29./sz. határozat:
1.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Közoktatási Intézmény közös
fenntartására kötött Társulási Megállapodás „V. A társulás vagyoni viszonyai” cím alatti
2. bekezdést, az alábbi d) ponttal egészíti ki:
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen
figyelmeztetést követıen a fizetési határidı lejártától számított 15 napon belül azonnali
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat
mértékével megegyezı késedelmi kamattal együtt.
2.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a családsegítı szolgálati
feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerzıdésrıl kötött megállapodást az alábbi
9/A.) ponttal egészíti ki:
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen
figyelmeztetést követıen a fizetési határidı lejártától számított 15 napon belül azonnali
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat
mértékével megegyezı késedelmi kamattal együtt.
3.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a gyermekjóléti szolgálati
feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerzıdésrıl kötött megállapodást az alábbi
9/A.) ponttal egészíti ki:
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A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen
figyelmeztetést követıen a fizetési határidı lejártától számított 15 napon belül azonnali
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat
mértékével megegyezı késedelmi kamattal együtt.
4.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a házi segítségnyújtási feladatokat
ellátó önkormányzati társulási szerzıdésrıl kötött megállapodást az alábbi 9/A.) ponttal
egészíti ki:
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen
figyelmeztetést követıen a fizetési határidı lejártától számított 15 napon belül azonnali
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat
mértékével megegyezı késedelmi kamattal együtt.
5.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális törvényben szabályozott
nappali ellátás kötelezı önkormányzati szociális feladat közös ellátására kötött társulási
megállapodás „III. A társulás gazdálkodása, költségvetési és vagyoni kérdések
szabályozása” cím alatti felsorolását az alábbi 9. ponttal egészíti ki:
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen
figyelmeztetést követıen a fizetési határidı lejártától számított 15 napon belül azonnali
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat
mértékével megegyezı késedelmi kamattal együtt.
6.) A társulási megállapodások módosítása valamennyi részes önkormányzat képviselıtestületének elfogadásával lép hatályba. A társulási megállapodások módosításának
hatályba lépését követıen Mezıberény Város Önkormányzata haladéktalanul
gondoskodik a megállapodások egységes szerkezetbe foglalásáról, és az érintett
települések polgármesterei általi aláírásáról.
A képviselı-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a módosított és
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja Mezıberény Város
Önkormányzata nevében.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı:intézkedésre azonnal

VI/7. Értesítés tanulók kedvezményes utazási lehetıségérıl

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy Békés
Megyei Önkormányzat elnöke levélben értesítette polgármester urat és bizottságát, hogy 151
tanuló számára biztosítanának ingyenes utazási lehetıséget a Tatárjárás címő kiállítás
megtekintésére. Bizottsága örömmel vette ezt a lehetıséget, és felkéri az oktatási intézmények
vezetıit, hogy lehetıség szerint vegyenek részt a programban. Ennek a részletes
kivitelezésérıl lesz még tájékoztató a megye részérıl.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
460/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete örömmel veszi tudomásul a
kedvezményes utazási lehetıséget a Tatárjárás címő kiállítás megtekintésére.
Felkéri az oktatási intézmény vezetıit, hogy lehetıség szerint vegyenek részt a programban.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint
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VI/8. Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület lemondása pályázati támogatásról

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az egyesület
által beadott pályázati támogatás lemondását. Bizottsága szokásától eltérıen most nem kéri a
2009. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati alapját megemelni az összeggel, kéri az
önkormányzat számlájára visszafizetni, vagy ha még nem vették igénybe, akkor nem átutalni
számukra.

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja közölte, hogy bizottsága a
2008. évi költségvetés általános tartalékát javasolta a 40 eFt-tal megemelni.

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

461/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az elmaradt
Magyar anyanyelvő testvérvárosok pedagógusainak továbbképzése, amellyel a Mezıberényi
Városszépítı és Városvédı Egyesület pályázott az önkormányzatnál, a támogatásként
megítélt és a fel nem használt 40.000,-Ft összegrıl lemond. A Képviselı-testület 40.000 Ft-tal
a 2008. évi költségvetése általános tartalékát megemeli.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

VI/9. Mohácsi Viktória EP képviselı levele

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy bizottsága
megtárgyalta az európai bizottsági képviselı asszony levelét, és bizottsága is az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslatának elfogadását támogatja azzal a
kiegészítéssel, hogy a képviselı-testület elutasít minden szélsıséges megnyilvánulást.

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Valentinyi Károly/ mellett az alábbi
határozatot hozta:

462/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mohácsi Viktória Európai parlamenti
képviselı levelében foglaltakat tudomásul veszi, azonban a levél tárgyát illetıen nem kíván
állást foglalni, a képviselı-testület elutasít minden szélsıséges megnyilvánulást.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal
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VI/10. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kérelme pályázati elszámolás módosítására

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásban
benyújtott kérelmet, a módosított elszámolásukat kérik elfogadni. Bizottságuk azt javasolja,
hogy a rendezvényre a tervezett és a tényleges költségek arányában legyen felhasználható a
kapott támogatás. A bizottság kéri, hogy a visszafizetendı összeg a 2009. évi városi
rendezvények támogatási alapját emelje meg.

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja bizottsága döntése szerint
azt kérte megszavazni, hogy fizesse vissza az intézmény az önkormányzat számlájára a
pénzt,de ne a 2009. évi városi rendezvények támogatási alapja legyen ezzel megemelve, nem
lehet még tudni, hogy a 2009. évi költségvetés hogy fog alakulni.

Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát
bocsátotta szavazásra.

A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Onody Gyuláné, Debreczeni Gábor,
Valentinyi Károly) mellett az alábbi határozatot hozta:

463/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ részére városi rendezvény támogatására Amerika ıslakóinak bemutatása címmel
biztosított pályázati elszámolás módosítására vonatkozó kérelmét nem támogatja, a
rendezvényre a tervezett és tényleges költségének arányában módosítja a felhasználható
támogatás összegét.
Tervezett összes költség:310.000,-Ft, ténylegesen elszámolt költség: 135.000,-Ft.
A pályázathoz megítélt támogatás: 100.000,-Ft, melynek felhasználható része így ezen összeg
135.000/310.000-ed része, mely tízesekre kerekítve 43.550,-Ft.
A különbözetként jelentkezı összeget (56.450,-Ft) - amely lehívásra került – az OPSKK
fizesse vissza az önkormányzatnak.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Fábián Zsolt OPSKK megbízott igazgató
Határidı: értelem szerint

VI/11. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ támogatási igénye (Idısek Napja)

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke felolvasta a kérelmet, az
intézmény 50 eFt-ot kérne az október 1-jén megtartandó idısek napja rendezvényéhez. Errıl
azt kell tudni, hogy a kulturális központ év elején a városi rendezvények támogatására
pályázatot nyújtott be, azonban az Oktatási és Kulturális Bizottság kénytelen volt elutasítani,
mert a pályázat nem tartalmazott önerıt. Kérték az akkori igazgatót, Csabay Károlyt, hogy
módosítsa a pályázatot, lehetıséget adva az újbóli beadásra. Ezt nem tette meg, így az
intézmény elesett ettıl a támogatástól, a mostani vezetés nem tehet errıl. Bizottsága azzal a

34
javaslattal él a testület felé, hogy azt a 40 eFt-ot, amelyrıl, mint támogatás, lemondott a
Városszépítı és Városvédı Egyesület, kapja meg a kulturális központ az idısek napi
rendezvényre.

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

464/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ részére a 2008. október 1-jére szervezett Idısek napja városi rendezvény
lebonyolításához 40.000 Ft pótelıirányzatot biztosít a 2008. évi költségvetése általános
tartalékának terhére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgató
Határidı: értelem szerint

VI/12. Petıfi Sándor Gimnázium pedagógiai program módosítása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a
gimnázium a pedagógiai programjának módosítását kéri, amely majd 2009. szeptember 1jétıl lép hatályba. Azért kell elfogadni most a programot, hogy idıben meglehessen hirdetni a
következı évre, hogy melyik osztályba milyen képzés indulna. A nevelıtestület elfogadta,
szakértıi vélemény is mellékelve van az anyaghoz. Bizottsága elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy az esélyegyenlıségre vonatkozó egy mondat (3.2. pont) kerüljön ki az
anyagból, ezt majd részletesen ki kell dolgoznia a gimnáziumnak, és ezt újra be kell nyújtani.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
465/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium
pedagógiai programjának 2009. szeptember l-jével hatályba lépı módosításait elfogadja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

VI/13. A Békési Kistérségi Társulás Közoktatási intézkedési terve

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy az
intézkedési terv elfogadását javasolja a bizottság. Tóth Imre a polgármesteri hivatal vezetı
fıtanácsosa kiegészítéseket javasolt, Öreg István az általános iskola fıigazgatója
hozzásegített. Bedolgozásra kerültek a javaslatok a programba, így elfogadásra ajánlják az
intézkedési tervet.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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466/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Békési Kistérségi Társulás
2008-2012 közötti idıszakra készített Közoktatási intézkedési tervét az általa kezdeményezett
észrevételekkel, pontosításokkal, javításokkal kiegészítetten.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

VI/14. A Tessedik Sámuel Fıiskola integrációjával kapcsolatos megkeresés

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a megkeresést,
bizottsága határozati javaslatát.

Valentinyi Károly alpolgármester megjegyezte, nem összevonásról van szó, a fıiskola rektori
tanácsa döntött úgy, hogy Gödöllıhöz kívánnak tartozni. Személy szerint nem ért egyet az
összevonással.

Harmati László alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a szenátusnál nyílt szavazás
történt a kérdésben, így a Békés megyeiek nem mertek ellene szólni, nehogy káros
retorziónak legyenek kitéve. A megyei testület nem lát garanciát arra, hogy a fıiskola itt
maradna, nincsenek az integrációba olyan pontok beépítve, hogy 5-10 év múlva is a fıiskolák
Szarvason, Békéscsabán lesznek.

Cservenák Pál Miklós polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát bocsátotta
szavazásra.

A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Debreczeni Gábor, Hoffmann
Dániel) mellett az alábbi határozatot hozta:

467/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békés Megye Képviselıtestülete 271/2008.(IX.12.) KT. sz. határozatában felvetettekkel, a Tessedik Sámuel Fıiskola
integrációjával kapcsolatban. A képviselı-testület aggályosnak tartja a tervezett intézményi
összevonást.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal.
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VI/15. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének módosítása

Dr. Baji Mihály jegyzı kiegészítést kért az elıterjesztett SZMSZ-hez. A harmadik oldalon a
12. pontban mőködési terület van meghatározva, és mivel a támogató szolgálatnál döntés
született ennek bıvítésérıl, így be kell kerülnie a települések nevei közé Köröstarcsának is.
Eredeti elıterjesztésként kérte kezelni a módosítást.

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

468/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális
Szolgálat módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti Mőködési Szabályzatát
jóváhagyja.
Felelıs: Kovács Edina igazgató
Határidı: értelem szerint

VI/16. I.ker. Evangélikus Egyházközség kérelme pályázati elszámolásához

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az
egyházközség kérelmét. Nem tudták megvalósítani teljes költségvetéssel a rendezvényt, a
tervezett összes költség 650 eFt volt, a ténylegesen elszámolt összeg 449.883 Ft, a
pályázathoz megítélt támogatás pedig 120 eFt. Méltányossági alapon kérnék, hogy a 120 eFtot teljes egészében felhasználhassák. Bizottsága javaslata, hogy a rendezvényre tervezett és a
tényleges költségek arányában legyen felhasználható a kapott támogatás. Kéri a bizottság azt
is, hogy a visszafizetett összeggel a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok támogatási alapja
kerüljön megemelésre.

Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja bizottsága javaslatát
vezette elı. Egyetértenek az összeg mértékével, de annak visszafizetését az általános tartalék
javára kérik.

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

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Valentinyi Károly/ mellett az alábbi
határozatot hozta:

469/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény I. kerületi Evangélikus
Egyházközség részére az egyéb külkapcsolatok támogatására Mezıberényi Nemzetközi
Rézfúvós Egyházi Tábor megrendezéséhez biztosított pályázati elszámolás módosítására
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vonatkozó kérelmét nem támogatja, a rendezvényre a tervezett és tényleges költségének
arányában módosítja a felhasználható támogatás összegét.
Tervezett összes költség:650.000,-Ft, ténylegesen elszámolt költség: 449.883,-Ft.
A pályázathoz megítélt támogatás: 120.000,-Ft, melynek felhasználható része így ezen összeg
449.883/650.000-ed része, mely tízesekre kerekítve 83.060,-Ft. A különbözetként jelentkezı
összeget (36.940,-Ft) 8 napon belül fizesse vissza az önkormányzatnak.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

VI/17. Münsingen testvérváros megkeresése –történelmi építészet fenntartása

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elsıként a münsingeni
polgármester köszönı szavait tolmácsolta, nagyon jól érezték magukat az augusztusi
rendezvényen. Részt vettek egy városnézı sétán, és ott felvetıdött bennük az a gondolat, hogy
érdemes lenne egy történelmi körsétát megvalósítani Mezıberényben, amihez némi segítséget
is felajánlottak. A bizottság nem tudta eldönteni, konkrétan mire gondoltak, ezért a levélben
leírtakkal kapcsolatban további információkat tartanak szükségesnek. Határozati javaslatuk
kérte megszavazni.

Kovács Lászlóné képviselı ismertette, hogy augusztus 23-án a német egyháznál beszélgetett
errıl a témáról Münsingen polgármesterével. İ úgy képzelte el, hogy a védett házakról,
épületekrıl a térképen számozva, teljes felméréssel (kora, történelme, alap, falazat) készüljön
kimutatás fényképpel. Táblával kívánná felszereltetni ezeket az épületeket. A beszélgetésük
félbe szakadt, többet nem tudott meg. A Városszépítı és Városvédı Egyesület korábban már
ebben végzett munkát, nagyon sok ház le van fényképezve, a győjteményben megtalálható.
Kmetykó János is segített, amikor a települési rendezési tervet készítette. Csete Gyula a
győjtemény vezetıje a mezıberényi népi építészetnek a kutatója, ebbıl írta szakdolgozatát.
Természetesen az egyesület tagjai is minden segítséget megadnak.

Cservenák Pál Miklós polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát jónak
tartotta, elfogadását kérte.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
470/2008./IX.29./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Mike Münzing
polgármester úrnak a felajánlott segítségért. A képviselı-testület a történelmi séta
Mezıberényben témájú levelében leírtakkal kapcsolatban további információkat tart
szükségesnek, ezek beszerzésére az OPS Kulturális Központot bízza meg. Münsingen város
polgármestere kapjon tájékoztatást arról, hogy Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete 25/2003. (XII.22.) MİK sz. rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével
összefüggı szabályokról és önkormányzati támogatásról melléklete tartalmazza 47 épület
címét is.
Felelıs: Fábián Zsolt megb.igazgató
Határidı: intézkedésre azonnal
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VI/18. Zsibrita Pál Mezıberény, Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos levele

Dr. Baji Mihály jegyzı Zsibrita Pál Mezıberény, Szénáskert u. 41. szám alatti lakos
jegyzıkönyvhöz csatolt levelét felolvasta, ami az állattartási rendelettel kapcsolatban, a
méhészeket érintıen fogalmazódott meg.
/A levél a jegyzıkönyv 2 sz. melléklete./

Cservenák Pál Miklós polgármester nem nyitott vitát az üggyel kapcsolatban, az októberi
testületi ülésen kerül elıvezetésre az állattartási rendelet, a méhészektıl kért konkrét
javaslatok birtokában.

VI/19. Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja:
október 27. Napirendje: 1./ Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tevékenységérıl
beszámoló, 2./ A lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata, az
ingatlan adó helyzete.

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

k.m.f.

Cservenák Pál Miklós
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyzı

Debreczeni Gábor
képviselı
jkv.hitelesítı

Kovács Lászlóné
képviselı
jkv.hitelesítı

