
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  2009.  március  30-án 
megtartott üléséről.

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

Jelen  vannak:Harmati  László  alpolgármester,  Babinszki  Szilárd,  Balta  Ádámné,  Barna 
Márton,  Csávás  István,  Debreczeni  Gábor,  Fekete  József,  Halász  Ferenc, 
Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, Lestyán 
Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton képviselők.

                       
                       (Szilágyi Tibor képviselő az első napirend tárgyalása előtt érkezett meg.)

Távolmaradt  az  ülésről  Cservenák  Pál  Miklós  polgármester  (távolmaradásának  okát 
bejelentette)

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Dr. Szabados János aljegyző, meghívottak, 
a  hivatal  osztályvezetője,  csoportvezetők,  intézményvezetők, 
érdeklődők.  A  II.  napirend  tárgyalásánál  Bélmegyerről 
polgármester,  képviselők,  jegyző.  A  IV.  napirendnél  Ladányi 
Zoltán  rendőr-alezredes  kapitányságvezető,  Jakusovszki  Zoltán 
rendőr-őrnagy  őrsparancsnok.  Az  V.  napirendnél  Szota  Róbert 
polgárőr  egyesületi  elnök,  a  VI.  napirendnél  Halász  József  ÖTE 
elnök.

Harmati  László alpolgármester  köszöntötte  a  testület  tagjait,  a  megjelent  érdeklődőket, 
üdvözölte  a  Kábel  TV.  nézőit.  Külön  köszöntötte  Bélmegyer  község  képviselő-testületét, 
valamint  a  fő  napirendek  előadóit.  A  testületi  ülést  megnyitotta.  Az  ülés  lefolytatásának 
törvényi akadálya nincs, a 18 képviselő közül jelen van 16 fő. 

Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

Az alpolgármester javaslatára a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Koncsag Ferenc és Litvai György képviselőket.

Harmati László alpolgármester átadta a szót Dán Márton Bélmegyer polgármesterének, mivel 
a két testület együtt tárgyalja az alábbi előterjesztéseket.
- Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a 

jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata;
-  Közoktatási intézményeink működtetése a 2009/2010-es tanévben;
- A 2008. május 28- i országos kompetenciamérés eredményei.   
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Dán Márton Bélmegyer polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a 
bélmegyeri  képviselő-testület  határozatképes,  a  8  tag  közül  egy  képviselő,  Varjú  Ferenc 
hiányzik  az  ülésről.  Javasolta,  és  szavazást  kért  arról,  hogy  a  jegyzőkönyv  vezetése  a 
mezőberényi jegyzőkönyvvel közösen készüljön, elfogadva a jegyzőkönyvvezetést.

Bélmegyer  Község Önkormányzati  Képviselő-testülete  7  igen szavazattal,  egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta:

6/2009./III.30./sz. határozat:
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületével  együttesen  tartott  ülésen  elfogadja  a  mezőberényi 
jegyzőkönyvvezetést.

(Szilágyi Tibor képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 17 fő.)

Harmati László alpolgármester ismertette az ülés napirendi pontjait annyi módosítással, hogy 
az alábbi előterjesztések kerüljenek le napirendről:
-  a  III/6.  Városi  Közszolgáltató  Intézmény  többfunkciós  gépjármű  beszerzéséhez 

közbeszerzési eljárás megindítása 534/2008./X.27./sz. lejárt határidejű határozat (Pénzügyi, 
Gazdasági  Bizottság  információja  szerint  a  közlejövőben  pályázatot  írnak  ki 
gépbeszerzésre); 

-  a  VII/12.  Előterjesztés  sajtótájékoztató  tartására  (a  polgármester  úr  részvétele  nélkül  ne 
legyen tárgyalva); 

-  a  VII/16.  A  PS  Gimnázium  SZMSZ  és  házirend  módosítása   (további  egyeztetést 
igényelnek) 

Hoffmann Dániel  képviselő kérte,  hogy a zárt  ülés bejelentései  közé kerüljön felvételre  a 
kötvénykibocsátáshoz  kapcsolódó  szerződések  és  módosítások  helyzete.  Látni  szeretné  a 
szerződéseket.

Harmati László alpolgármester szavazásra bocsátotta Hoffmann Dániel képviselő indítványát.

A képviselő-testület  15 igen szavazattal,  2 ellenszavazat  (Lestyán  Ádám, Harmati  László) 
mellett az alábbi határozatot hozta:

96/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Hoffmann Dániel 
képviselő javaslata alapján a zárt ülés 9-ik napirendi pontjaként megtárgyalásra kerüljön a 
kötvénykibocsátáshoz kapcsoló szerződések és módosítások helyzete.

Harmati László alpolgármester szavazást kért az általa ismertetett módosítás elfogadásáról is.

2



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

97/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a napirendi pontok tárgyalási sorrend-
jéből a III/6.  Városi Közszolgáltató Intézmény többfunkciós gépjármű beszerzéséhez közbe-
szerzési eljárás megindítása 534/2008./X.27./sz. lejárt határidejű határozat, a VII/12. Előter-
jesztés sajtótájékoztató tartására, és a VII/16. A PS Gimnázium SZMSZ és házirend módosí-
tása előterjesztések megtárgyalását leveszi napirendről, azokat a mai ülésen nem tárgyalja.

Harmati László alpolgármester a módosított napirendet szavazásra bocsátotta.

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

98/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről          
II./ Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek 

a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata
II/1. Közoktatási intézményeink működtetése a 2009/2010-es tanévben
II/2. A 2008. május 28- i országos kompetenciamérés eredményei   

III./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
III/1.  Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 580/2008./XI.24./sz., 600/2008./XII.1./sz., 

601/2008./XII.1./sz., 602/2008./XII.1./sz.,  615/2008./XII.22./sz.,  631/2008./XII.
22./sz.,  632/2008./XII.22./sz.,  633/2008./XII.22./sz.,  634/2008./XII.22./sz., 
635/2008./XII.22./sz.,  636/2008./XII.22./sz.,  637/2008./XII.22./sz.,  638/2008./XII.
22./,  639/2008./XII.22./sz.,  640/2008./XII.22./sz.,  641/2008./XII.22./sz., 
642/2008./XII.22./sz.,  643/2008./XII.22./sz.,  644/2008./XII.22./sz.,  645/2008./XII.
22./sz.,  646/2008./XII.22./sz.,  647/2008./XII.22./sz.,  648/2008./XII.22./sz., 
649/2008./XII.22./sz.,  650/2008./XII.22./sz.,  651/2008./XII.22./sz.,  652/2008./XII.
22./sz.,  653/2008./XII.22./sz.,  654/2008./XII.22./sz.,  655/2008./XII.22./sz., 
656/2008./XII.22./sz.,  657/2008./XII.22./sz.,  658/2008./XII.22./sz.,  659/2008./XII.
22./sz.,  660/2008./XII.22./sz.,  661/2008./XII.22./sz.,  662/2008./XII.22./sz., 
663/2008./XII.22./sz.,  664/2008./XII.22./sz.,  665/2008./XII.22./sz.,  666/2008./XII.
22./sz.,  667/2008./XII.22./sz.,  668/2008./XII.22./sz.,  669/2008./XII.22./sz., 
670/2008./XII.22./sz.,  671/2008./XII.22./sz.,  672/2008./XII.22./sz.,  673/2008./XII.
22./sz.,  674/2008./XII.22./sz.,  51/2009./I.26./sz.,  62/2009./II.23./sz.,  64/2009./II.
23./sz.,  65/2009./II.23./sz.,  66/2009./II.23./sz.,  67/2009./II.23./sz.,  71/2009./II.
23./sz.,  72/2009./II.23./sz.,  73/2009./II.23./,  75/2009./II.23./sz.,  76/2009./II.23./sz., 
78/2009./II.23./sz.,  79/2009./II.23./sz.,  81/2009./II.23./sz.,  82/2009./II.23./sz., 
84/2009./II.23./sz.,  86/2009./II.23./sz.,  340/2008./VI.30./,  589/2008./XI.24./sz., 
688/2008./XII.22./sz,  89/2009./III.2./sz.,  687/2008./XII.22./sz.,  14/2009./I.26./az., 
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74/2009./II.23./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
III/2.  A 2008.  évi  városi  (MÖK által  támogatott)  városi  rendezvények  és  nemzetközi 

kapcsolatok elszámolásának ellenőrzése     
III/3. A 2009. évi sporttámogatások felosztása
III/4. Alapító okiratok módosítása (OPSKK és Polgármesteri Hivatal) -68/2009./II.23./sz. hat.
          A Mezőberényi Hírmondóval, ill. a Városi honlappal kapcsolatos feladatok ellátásával
          kapcsolatos előirányzat és létszám átcsoportosítás
III/5. Munkaköri leírás intézményvezetőknek (547/2008./X.27./ sz. MÖK hat.)

      III/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
IV./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről
 V./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
VI./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
VII. Bejelentések

VII/1. Az Önkormányzat SZMSZ-nek módosítása
 VII/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
 VII/3. Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ 

számú rendelet módosításáról/
 VII/4. A Petőfi u. 8. sz. alatti ingatlan védelembe vételének megszüntetése
 VII/5. Mezőberény Város 2009. évi közfoglalkoztatási terve az „Út a munkához” 

program végrehajtására
 VII/6. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására pályázat
 VII/7. A Kálmán Fürdő 2009. évi belépőjegy árainak megállapítása
 VII/8. 2009. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat
            kinevezett magasabb vezetője részére
 VII/9. Tájékoztató a Berényi Napokról
 VII/10. A 8. Drogmentes Magyarországért Maraton
 VII/11. Nemzeti zarándoklat Budapestre
 VII/12. A TV2 ajánlatai
 VII/13. Kihívás Napja verseny
 VII/14. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy
 VII/15. Megbízási szerződésmódosítás: 2008. évi költségvetési beszámoló hitelesítése
              tekintetében
 VII/16. Állampolgári kérdések Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez

Interpelláció kóbor ebek ügyében
VIII. Zárt ülés
       VIII/1. Jelzálogjog bejegyzésének jóváhagyási kérelme
       VIII./2. Telekrészvásárlás (083/3 hrsz.) (83/2009./II.23./ sz. MÖK hat.)
       VIII./3. Számítástechnikai feladatok (Szélessávú internet, iktatóprogram)
       VIII/4. Lakatos Sándor kérelme
       VIII/5. Romániai vízelvezetés
       VIII/6. Üzemen kívüli kutak megszüntetése / területről történő lemondás
       VIII/7. Telekrészvásárlás (4/7 hrsz.) (85/2009./II.23./ sz. MÖK hat.)
       VIII/8. Útépítési munkák
       VIII/9. Kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződések 

Dán  Márton Bélmegyer  polgármestere  testületi  tagjaitól  is  kérte  az  őket  érintő  napirend 
megszavazását.
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Bélmegyer  Község Önkormányzati  Képviselő-testülete  7  igen szavazattal,  egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta:

7/2009./III.30./sz. határozat:
Bélmegyer Község Önkormányzati képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:
1./ Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a 

jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata
2./  Közoktatási intézményeink működtetése a 2009/2010-es tanévben
3./  A 2008. május 28- i országos kompetenciamérés eredményei.   

Harmati  László alpolgármester  jelezte,  hogy  Debreczeni  Gábor  képviselő  napirend  előtti 
hozzászólással kíván élni, amit írásban is kért. Megadta számára a szót.

Debreczeni Gábor képviselő jelezte, emberi kötelességének tartja, hogy megszólaljon, azért 
is, mert jogában áll, mert talán még megteheti, mert nem fél, és nem szeretne olyan közegben 
élni mint demokrata,  ahol bárkinek is a szabadságjogai korlátozva vannak. Megszólásának 
oka Csávás István képviselő egy internetes  közösségi  oldalon tett  írása,  amely véleménye 
szerint átlépte a szabad véleménynyilvánítás határát,  hiszen a "mocsok komcsik",  illetve a 
"nyakatokon  a  hurok"  kifejezések  nem  tekinthetők  számára  elfogadhatónak  semmilyen 
indokkal. Akkor sem, hogy ha valakinek a lelkiállapota éppen zaklatott. Úgy gondolja, hogy 
ezek  a  szavak  visszavonhatatlanok,  gondolatuk  szélsőséges,  kirekesztő  és  fenyegető,  a 
társadalomra semmiféleképpen sincsenek jó hatással.  Ezért mint ember, és mint demokrata 
tiltakozik az ilyen megnyilvánulások ellen, ilyen gondolatoknak nincs helye a demokratikus 
közéletben, Mezőberényben. Méltatlanul hatnak a helyi közösségre, a képviselő-testületre, ezt 
a cselekedetet felháborítónak, elborzasztónak tartotta, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy a 
sugallt  üzenete  rémisztő.  Maga  és  az  MSZP  városi  szervezete  nevében  éppen  ezért 
felszólította Csávás Istvánt,  hogy képviselői  megbiztatásáról mondjon le.  A FIDESZ helyi 
csoportját, megyei és országos szervezeteit pedig megkérte, hogy Csávás István párttagságát 
szüntesse meg. 

Csávás  István képviselő,  mint  érintett,  kifejtette,  hogy  nem pártlistán  került  a  képviselői 
székbe, nem lopott, nem csalt, nem privatizálta a közvagyont, önös érdekeket nem szolgált, az 
önkormányzati munkáját, amit vállalt, és amit rábíztak maradéktalanul, elvégezte és elvégzi. 
A Net-re amit felírt, azt nem képviselőként tette, hanem Csávás Istvánként. Azok a törvények 
amelyeket hoz a Kormány,  nem képviselőknek szólnak, hanem Magyarország lakóinak,  és 
ezek  a  törvények  nagyon  súlyosan  érintik  az  egészségügyben  dolgozókat,  a  betegeket,  a 
krónikus  betegségben  szenvedőket.  Sajnos  személye  is  krónikus  beteg,  és  belegondolt 
mindazon betegtársainak a helyzetébe.  Ez hozta ki  belőle a beírást,  nyílván vannak benne 
nagyon  súlyos  szavak.  Az  nem  párt  oldal,  hogy  valaki  szívbeteg,  magas  vérnyomásban 
szenved. A tisztességes baloldali szavazóktól, akik nem tudják elfogadni ezeket a döntéseket, 
és bárki hova tartozik, és nem listás, azoktól az emberektől bocsánatot kér.

Harmati László alpolgármester, mint a FIDESZ helyi elnöke is tudatta, hogy elítélnek minden 
erőszakot.  A leírt  mondatokat  elsőként  szervezete  ítélte  el,  egymást  segíteni  kell,  egymás 
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mellett élve nincs helye az erőszaknak. Nem lehet erőszakos cselekedetre utaló mondatokat 
feltenni  a  Net-re  sem,  függetlenül  attól,  hogy  az  egészségügyi  reform  révén  milyen 
intézkedések születtek. Egyébként nagyon sok olyan intézkedést hozott ez a Kormány, ami 
másnak sem tetszik, de nincs helye az erőszaknak. Vitát nem kívánt nyitni az ülésen, mert 
egyébként is Csávás István egyéni képviselő, tehát a lemondatásához joga sincs a testületnek. 
Elmondása  szerint  nem kíván  lemondani,  tudomásul  kell  venni,  2010-ben  lesz  választás, 
akkor majd eldőlhet, hogy a szavazók mennyire díjazzák ezeket a mondatokat. 

Hoffmann Dániel képviselő ügyrendi kérdést kívánt előterjeszteni. Azért teszi ezt napirend 
előtt,  mert  véleménye  szerint  több hónapos késésben van a  testület  a  testületben  fennálló 
összeférhetetlenség okán. Az elmúlt hónapokban a város lakossága és képviselő-testülete előtt 
egyértelművé vált,  hogy Onody Gyuláné  miután pályázattal  elnyerte  az OPSKK igazgatói 
címét, összeférhetetlenségbe került beosztását és a képviselő-testületi tagságát illetően. Azért 
nem  kívánt  eddig  foglalkozni  a  kérdéssel,  mert  gyakorlatilag  nem  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbiztonsági Bizottságot illeti elsősorban a döntési jogosítvány, hanem a polgármester urat. 
Az önkormányzati törvény úgy szól, hogy abban az esetben, ha tudomására jut bárkinek, hogy 
valaki a képviselő-testületből  összeférhetetlenségben van, akkor ezt  a polgármester  úr felé 
jelezni kell, és azt is, hogy ezt hogyan kívánja megszüntetni, amire 30 nap áll rendelkezésre. 
Ez január 22-én megtörtént, de a feloldására vonatkozóan javaslat nem történt. A következő 
lépés, hogy amennyiben a polgármester úr ki akarja vizsgáltatni, akkor az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági  Bizottságot  kell  ez  ügyben megbízni,  és  a  bizottság kivizsgálását  követően 
meg  kell  hozni  a  döntést,  a  képviselő-testülettel  meg  kell  szavaztatni,  hogy  az 
összeférhetetlenség fenn áll-e vagy nem? Ezt a polgármester úr elmulasztotta, most már 60 
napja egyértelműen tudott, és a mai napig nem történt ez irányban döntés előkészítés, ezért 
kénytelen előterjeszteni, azt, hogy a képviselő-testület mondja ki az összeférhetetlenséget, és 
ennek következményeként a polgármester vagy a jegyző intézkedjen.

Dr. Baji Mihály jegyző ügyrendi kérdésként vetette fel, hogy ha Hoffmann Dániel képviselő 
napirend előtti hozzászólást tett,  akkor azt szóban vagy írásban jelezte-e az alpolgármester 
úrnak? Egyébként a mai ülésen kerül módosításra a két érintett intézmény alapító okirata, ott 
hozzá lehet szólni, illetve a február 23-i ülésén a testület hozott döntést, ahol az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke is jelen volt.

Hoffmann  Dániel képviselő  közölte,  hogy  szóban  jelzéssel  élt  az  alpolgármester  úr  felé 
hozzászólása érdekében.  Kihangsúlyozta,  hogy nem az alapító  okiratról  beszélt,  hanem az 
összeférhetetlenségről. A törvény egyértelműen elmondja, és jó lenne, ha nem próbálnák a 
törvényt megkerülni,  össze-vissza „flik-flakban” járni. Összeférhetetlenségről beszél, tessék 
elolvasni a törvényt, abban pontosan benne van, hogy mi a teendő. A teendő az, hogy köteles 
megszavazni a képviselő-testület, vagy nem veszi tudomásul, hogy összeférhetetlenség van. 
De az, hogy nem szavaz róla, nem teheti meg. 

Harmati  László alpolgármester  megjegyezte,  hogy a  68/2009.(II.23.)  számú határozattal  a 
testület kimondta, hogy a lapkiadást átvette a polgármesteri hivatal.

Hoffmann  Dániel képviselő  kiemelte,  hogy  nem  a  lapkiadással  foglalkozik,  hanem  az 
összeférhetetlenséggel, ami az OPSKK-nál a mai napig megvan.
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Harmati László alpolgármester véleménye szerint az összeférhetetlenség az OPSKK-nál nem 
áll fenn, februárban ki lett mondva, hogy a lapkiadás átadásra került a hivatalhoz. A határozat 
úgy szól, hogy annak a technikai, pénzügyi oldala, személyi feltételei a mai testületi ülésen 
lesz rendezve.

Hoffmann Dániel képviselő rákérdezett, hogy az alapító okirat módosítás megtörtént?

Dr. Baji Mihály jegyző reagált az elhangzottakra. Az összeférhetetlenséget bárki bejelentheti, 
és nem objektív határidő van, hanem szubjektív, tehát a bejelentéstől számított 30 nap. Január 
26-án  és  február  23-án  is  tárgyalta  a  képviselő-testület,  és  február  23-án  döntött  az 
összeférhetetlenség kérdésben. A polgármester úr, amikor értesült az összeférhetetlenségről, a 
törvény szerint és az SZMSZ-ben meghatározattak szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságnak kiadta tárgyalásra. A bizottság tárgyalta ezt a kérdést, és döntött is benne, amit 
biztos, hogy ismer Hoffmann Dániel elnök úr is.

Harmati László alpolgármester javasolta visszatérni a testületi ülés napirendjéhez, a III/4. sz. 
napirendnél tárgyalva lesz az alapító okiratok módosítása.

I/1. napirend

Tárgy: I/1.Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette a február 23-i zárt ülésen, valamint a március 2., és március 
18-i rendkívüli ülésen hozott határozatokat.

A határozatokkal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.

Hoffmann Dániel képviselő jelezte, hogy a február 23-án hozott határozatok elfogadásánál 
nem vesz részt a szavazásban, mivel nem volt jelen az ülésen.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Hoffmann 
Dániel képviselő nem vett részt a szavazásban)

99/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselőtestülete  a  2009.  február  23-i  zárt  testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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100/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselőtestülete  a 2009. március 2-i,  valamint  2009. 
március  18-i  rendkívüli  testületi  üléseken hozott  határozatok  kihirdetését  tudomásul  vette, 
elfogadta.

I/2.    Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről      

Harmati László alpolgármester az írásos beszámolóhoz kiegészítésként még elmondta, hogy 
februárban a Békés Megyei Orvosi Kamara kiváló orvosa díjat kapta meg Dr. Hegyi Ibolya 
fül-, orr-, gégész főorvos szaktudásáért, áldozatos munkájáért. Gratulált, további munkájához 
jó erőt, egészséget kívánt. Az ÁNTSZ értesítése szerint Békés megye lakóinak egészségéért 
nívódíj 2008. kitüntetésben három háziorvos részesül, Dr. Dóczy Balázs, Dr. Hegyesi Péter, 
Dr. Zuberecz Zoltán. Ők április 8-án veszik át a kitüntetést. Nekik is gratulált, jó egészséget 
kívánt további munkásságukhoz a képviselő-testület nevében.
Kiemelte a leírtakból:
-  a  belvízrendezés  az  élhetőbb  településekért  projekt  konzorciumi  együttműködési 

megállapodást  a  polgármester  úr  megbízása  alapján  aláírta.  A  kondorosi  önkormányzat 
kiválasztja majd a közbeszerzés lebonyolítóját, utána elindulhat a közbeszerzés lefolytatása, 
év  vége  fele  gyakorlatilag  már  "kapavágás"  is  történhet.  Előreláthatóan  2012-ben  fog 
befejeződni a munka, amely Mezőberényben a város keleti részét érinti. 

- Békés Megye Képviselő-testülete kihelyezett ünnepi ülést tartott Mezőberényben március 
13-án.  Az ünnepi  beszédet  Erdős  Norbert  országgyűlési  képviselő  tartotta.  Az  általános 
iskola tanárai és tanulói, valamint a Leg a láb táncosai által adott műsor nagyon színvonalas 
volt. Az ünnepi ülés költségeit a megyei testület állta. 

A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester kérte beszámolójának 
elfogadását.

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

101/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselőtestülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette.

II./ napirend 

Tárgy:  Az  önkormányzati  intézményfenntartó  társulás  tapasztalatai  Bélmegyer  községgel, 
tervek a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata

Harmati László alpolgármester felkérte Öreg István főigazgatót, hogy a két testület együttes 
ülésén az igényesen összeállított, tartalmas anyagot ismertesse.
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Öreg  István  a  Mezőberény-Bélmegyer  Kistérségi  Általános  Iskola  főigazgatója  ismertette, 
hogy  közel  négy  éve  alakult  meg  a  Mezőberény-Bélmegyer  Kistérségi  Általános  Iskola 
Mezőberény  város  és  Bélmegyer  község  önkormányzati  képviselő-testületeinek 
létrehozásával. A tájékoztató, mely rendhagyó módon készült, elsősorban nem csak a szakmai 
munkát kívánja bemutatni, hanem mindazon változásokat és folyamatokat, amelyek az eltelt, 
közel  négy  év  alatt  megtörténtek.  Azt  hozzá  kell  tenni,  és  ki  kell  emelni,  hogy  minden 
értékelés  nem  lehet  objektív,  hiszen  nagyon  sok  változás  történt,  és  nagyon  sok 
bizonytalansági  tényező  van  az  elmúlt  időszakban,  amit  egyszerűen  nem  lehet 
belekonvertálni,  hogy  teljesen  reális  képet  mutasson.  Mindenesetre  arra  törekedtek,  hogy 
megpróbálják bemutatni a tájékoztatóban, milyen változások történtek, milyen előnyei vannak 
az összevonásnak, illetve a társulásban való működésnek, mik a hátrányai és természetesen a 
jövőre vonatkozóan néhány tervet is megfogalmaztak. Mint előnyök öt terület lett kiemelve, 
amely  az  anyagból  követhető.  2006-tól  2009-ig  a  normatíva  csökkenése  24%-os, 
természetesen ezzel párhuzamosan a tanulólétszám is csökkent 12%-kal, a dolgozói létszám 
14%-kal,  a  kiadás 5 %-al.  Az önkormányzati  támogatást  vizsgálva az összevonás évében, 
illetve 2009-ben, 28 és 31% között mozog, úgy gondolja ez a szám árul el mindent arról, hogy 
gazdasági szempontból eredményes volt-e az összevonás. Kiemelte az eredmények tükrében 
Bélmegyer  szempontjából,  hogy  mivel  2005-ben  megtörtént  az  összevonás,  szinte  már 
majdnem  az  egyedülálló  kistelepülés  a  környéken,  ahol  még  mindig  a  8  évfolyammal 
működhet  az általános  iskola.  Természetesen voltak nehézségek és hátrányok is, ezeket is 
leírták a beszámolóban. A vizsgálat során több esetben azt mondták, hogy az önkormányzati 
fenntartó társulásban való működtetésnek van ami az előnye, akkor másik oldalról közelítve, 
ugyanaz  a  hátránya  is  lehet.  2005-ben  egyedülálló  volt  a  megyében  az  intézmény 
megalakulása,  ma  már  a  kisebb  intézmények,  közé  tartozik.  Úgy  gondolja,  hogy  egy 
beszámoló  akkor  kerek  egész,  ha  a  jövőre  vonatkozóan  is  próbál  megállapításokat  tenni. 
Kiemelt  feladatnak  kell  tekinteni  a  jövőben  a  neveltség  javítását,  kihasználva  az 
együttműködéseket a szülőkkel és egyéb társintézményekkel együtt. Nagyon fontosnak tartják 
azt, hogy nem csak a nevelés-oktatás területén, hanem más területeken is erősíteni szükséges a 
körzetközponti  szerepet  Mezőberény  tekintetében.  Fontosnak  tartják  továbbá,  hogy 
Bélmegyer kérdésében egy hosszú távon megnyugtató megoldást kell keresni. Nem szabad 
megfeledkezni  a kompetencia  alapú programcsomag minél  szélesebb bevezetéséről,  amely 
remélhetőleg  pályázat  megnyerésével  sikerülhet,  fejleszthető  lesz  ez  a  terület.  A 
tájékoztatóval  párhuzamosan  vizsgálták  a  2005-ben,  a  két  önkormányzat  által  megkötött 
társulási megállapodást. Oka, hogy az óta eltelt 4 év, törvényi változások történtek, amit át 
kell  vezetni.  Minden  évben  ki  kell  kérni  a  közigazgatási  hivatal  álláspontját  arról,  hogy 
jogosult  az  intézmény  a  kistérségi  kiegészítő  normatíva  igénybevételére.  A  közigazgatási 
hivatal  a  menetközben  törvényi  változásokból  adódó  észrevételeket  írta  le,  ezeket 
mindenféleképpen  bele  kellett  dolgozni  a  társulási  megállapodásba.  A  társulási 
megállapodással  kapcsolatban  még  fontos  gondolat  volt,  hogy  hogyan  tudnak  a 
legracionálisabban  és  időben  mindig  naprakészen  működni,  természetesen  ehhez  az 
egyeztetéseknek meg kell történni, határozatokat meg kell alkotni. Nem könnyű négy év van 
az iskola mögött,  ha nem egy olyan  csapat,  tantestület,  vezetés áll  az intézményben,  akik 
alkalmasak  arra,  hogy  a  változásokat  felismerje,  mindez  nem  valósulhatott  volna  meg. 
Természetesen vannak problémák, lesznek is még, de véleménye szerint jó úton haladnak. 
Még nagyon sok teendő van.  Ezért  a munkáért  munkatársainak köszönetet  mond.  Kérte a 
tájékoztató elfogadását, illetve a társulási megállapodás jóváhagyását.
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Harmati László alpolgármester tartalmasnak tartotta a beszámolót. Az összevonást, a társulást 
a kényszer szülte, gyakorlatilag a pénzügyi, gazdasági helyzet indikálta.

Dán Márton Bélmegyer polgármestere kifejtette, hogy kb. 4 évvel, ezelőtt kezdtek el tárgyalni 
az  intézményi  csatlakozásról.  Számukra  akkor  ténylegesen  a  kényszer  hozta  a  megoldást, 
hiszen folyamatosan csökkent a gyereklétszám, a normatívák igényléséhez pedig meg kellett 
felelni.  Keresték  azt  a  megoldást,  hogy  tudnák  megtartani  az  iskolát,  miként  tudnának 
Bélmegyeren tovább működni. A két testület közös együttgondolkodásának köszönhetően lett 
létrehozva a kistérségi iskola. Az akkori döntés jó döntés volt, náluk így életben maradt az 
iskola. Nagyon sok pénzt kell fordítani a működésre, de a cél kivárni azt, hogy a parlament 
döntsön, hogy mit akar a kistelepülési iskolákkal. Az első időszakban a testületek között is 
volt egyeztetés, úgy gondolja, hogy ezt a feladatot az intézmény vezetése nagyon jól oldotta 
meg. Egy működő, apró hibákkal meglévő intézménye van a társulásnak, erre majdhogy nem 
a megyében büszkék is lehetnek. Nem sok módosításra volt szükség, kiállta az idő próbáját. 
Bízik  a  további  működtetésben.  Véleménye  szerint  Mezőberénynek  is  a  kistérségi 
normatívával,  és  az  intézményfenntartó  társulási  normatívával  többlet  lehetősége  volt.  Az 
intézmények  összevonásával  pedig  jobb  színvonalon,  gazdaságosabban  tud  oktatni  az 
intézmény, mint korábban.

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy 
bizottsága  megtárgyalta  a  beszámolót,  megállapították,  hogy  igen  alapos  munka  készült. 
Főigazgató úr igyekezett teljességre törekedni. Az összevonást nagyon sok harc és dilemma 
előzte  meg.  Az  biztos,  hogy  a  legnehezebben  megoldható  probléma  az  emberek,  a 
személyiségek kezelése volt. A vezetés ezt a problémát is próbálta kezelni, és a két település 
is próbált közelíteni egymáshoz. Természetesen nem könnyű kimutatni, hogy ennek anyagi 
haszna  mekkora  volt,  hiszen  annyi  tényező  közrejátszott  a  négy év  alatt.  Nagyon  sok új 
kihívásnak is  meg kellett  felelni  az  intézménynek  azon túl  is,  hogy magát  az összevonás 
tényét egyáltalán elfogadtassa, és összerázza a kollektívát. Véleménye szerint az a szakmai 
haszon ami az összevonásból származott, anyagiakban nem mérhető. Csatlakozva Bélmegyer 
polgármesteréhez, azt mondja, talán mégis csak jó döntés volt, és talán el kell fogadni azt a 
tényt, hogy az összevonást meg kellett tenni, és most már azt vizsgálni és nézni, hogy ennek 
milyen  haszna  van.  Véleménye  szerint  szakmailag  mindenféleképpen  hasznos  volt. 
Főigazgató úr megpróbálta  bemutatni,  hogy a beszerzéseket,  fejlesztéseket  illetően milyen 
hasznot hozott az új rendszer, úgy gondolja, hogy Bélmegyernek is hasznos volt  a szakos 
ellátást  illetően.  Nyílván,  hogy  azok  a  kollégák,  akik  az  egyik  településről  a  másikra 
kénytelenek menni tanítani, több áldozatot hoznak, viszont a gyerekek a nyertesei ennek a 
dolognak, mert a szakos ellátás, a megfelelő szakmai munka így sokkal jobban biztosítható. 
Bizottsága  javasolja  a  beszámoló  elfogadását,  megköszönve  a  beszámoló  elkészítését, 
valamint a kollektíva végzett munkáját.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  megállapította, 
hogy a  néhány évvel  ezelőtt  kemény munkával  létrehozott  közös  iskolát  nem a kényszer 
szülte,  hanem talán  inkább az  előrelátás.  Elindítója  az  volt,  hogy talán  később többe fog 
kerülni,  és  nem  lesz  elég  pénze  sem  Mezőberénynek,  sem  Bélmegyernek  az  iskola  jó 
színvonalú  működtetésére.  A  mostani  dokumentum  a  bizonyíték  rá,  hogy  jó  színvonalon 
történt meg az összevonás megszövegezése, hisz alig kell módosítani az együttműködési és 
társulási szerződésben. Úgy gondolja, ha a jövőben nem lesznek törvényi változtatások, akkor 

10



Bélmegyer abban gondolkodhat, hogy még egy néhány évig lesz iskolája, önálló iskolája lesz 
még akkor is, ha ez kistérségi iskolaként működik. Mezőberény is úgy gondolkodhat erről az 
intézményről, hogy a technikai eszközök, amik rendelkezésre állnak, jól fogják szolgálni a két 
települést, és diákjaik érdekeit. Elfogadásra ajánlotta a beszámolót, jó munkát kívánt a további 
megvalósításhoz.

Balta Ádámné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága is 
támogatta  a  nagyon  szép,  tartalmas  beszámoló  elfogadását.  Az  eredmények  magukért 
beszélnek,  mindenütt  szaktanárok  segítik  a  gyerekek  munkáját,  ami  meglátszik  az 
eredményekben is. 

Harmati  László alpolgármester ismertette,  hogy az egyik előnye az összevonásnak, hogy a 
31% helyett most 28%-al kell támogatni az intézményt. Véleménye szerint ilyen jó társulást 
kevés helyen tudtak kialakítani. Érdekesnek tartotta azt a kimutatást, amit a pedagógusok a 
tanulók és a szülők között végeztek. Mindannyian azt írták le, hogy nagyobb fegyelem kellene 
az  iskolában.  Ez  sajnos  az  egész  magyar  oktatásban  probléma.  Nem lehet  tudni,  hogy a 
normatíva hogyan fog alakulni, a kistelepüléseknél hogyan tovább, ezt a bizonytalanságot jó 
lenne megszüntetni. A beszámolót támogatásra ajánlotta.

Wagner Márton képviselő, mint a Mezőberény Német Önkormányzat elnöke elmondta, hogy 
részükről is  némi kis  tanácskozás  volt,  hogy az összevonással vajon a német  nemzetiségi 
oktatás hogyan fog tovább működni.  Sikerült közös nevezőre jutni,  igaz, hogy elveszítette 
önkormányzatuk az egyetértési jogát, de magmaradt a vélemény-nyilvánítási joguk, és így is 
kellőképpen tudják érvényesíteni szándékaikat. A nemzetiségi oktatás semmilyen formában 
nem  szenvedett  csorbát,  sőt  azt  lehet  mondani,  hogy  egy  kicsit  talán  intenzívebb  is.  A 
továbbiakban is jó eredményeket kívánt az iskolának.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Baji Mihály jegyző felhívta mind a két település képviselőinek figyelmét, hogy mindkét 
részéről 2-2 határozat elfogadására van szükség.

Dán Márton Bélmegyer polgármestere javasolta a bélmegyeri képviselő-testületnek, hogy az 
összevont iskolák beszámolóját, valamint a társulási megállapodást a módosításokkal együtt 
fogadják el.

Bélmegyer  Község Önkormányzati  Képviselő-testülete  7  igen szavazattal,  egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta:

8/2009./III.30./sz. határozat:
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
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Szakszolgálat intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dán Márton polgármester
Határidő: értelem szerint

Bélmegyer  Község Önkormányzati  Képviselő-testülete  7  igen szavazattal,  egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta:

9/2009./III.30./sz. határozat:
Bélmegyer  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  31/2005.  (V.  31.)  számú 
határozatával  Mezőberény Várossal  jóváhagyott  Társulási  Megállapodást  az  alábbi  pontok 
módosításával elfogadja:
A) I/2. pont: A társulás székhelye

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 
B) II. pont: A társulás célja

Az első bekezdés utolsó két mondata törlődik.
C) III/2. pont: A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye

Hivatalos elnevezése:
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Az intézmény rövid, illetve rövidített elnevezéseit az alapító okirat tartalmazza.
Székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

D) IV/1. pont: A társulás ülésrendje
A társulás szükség szerint, de évente legalább egy soros ülést tart, melyet Mezőberény 
polgármestere  hív  össze.   Bármelyik  képviselőtestület  indítványára,  Mezőberény 
polgármestere köteles az ülést összehívni.

E) III/4. pont: Az intézmény szervezeti felépítése
Az  intézmény  élén  főigazgató,  intézményvezető-helyettesek  (igazgató,  gazdasági 
igazgató), az intézményegységek élén intézményegység-vezetők (igazgatóhelyettesek) 
a tagintézmények élén tagintézmény-vezetők állnak. 
Tagintézmények: 

Bélmegyeri Általános Iskola Tagintézmény
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29.
Zene- és Művészetoktatási Tagintézmény
5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.

Intézményegységek:
Általános Iskola (5-8. évfolyam) = székhely
5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
Általános iskola (1-4. évfolyam)
5650 Mezőberény, Luther tér 1.
Általános iskolai és sajátos nevelési igényű oktatásban részesülők kollégiuma
5650 Mezőberény, Petőfi út 18.
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata
5650 Mezőberény, Martinovics u. 25.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
5650 Mezőberény, Liget tér 5.

F) III/5. pont: A közös intézmény fenntartással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása

12



a) A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei külön- kü-
lön ülésen - minősített többséggel - hozott döntése szükséges a társulási megálla-
podás jóváhagyásához,  a megállapodás módosításához,  a társulási  megállapodás 
megszüntetéséhez,  a  társuláshoz más  önkormányzat  csatlakozásához,  a  társulási 
megállapodás év közbeni felmondásához.

b) A felügyeleti jogokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete gya-
korolja.

c) A közösen fenntartott intézmény élén főigazgató áll, akire vonatkozóan a kiemelt 
munkáltatói  jogokat (kinevezés,  fegyelmi  eljárás,  felmentés)  Mezőberény Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  gyakorolja.  Mezőberény  Város  Önkor-
mányzati Képviselő-testülete a döntés előtt Bélmegyer Község polgármesterének 
véleményét az előzetes eljárás keretében köteles kikérni. 
A kinevezés pályázat útján történik. Az egyéb munkáltatói  jogokat a főigazgató 
vonatkozásában  Mezőberény  Város  polgármestere  gyakorolja,  de  a  jutalmazás 
kérdésében Bélmegyer Község polgármestere véleményét ki kell kérni.

d) Az  intézmény  dolgozói  vonatkozásában  a  munkáltatói  jogkört  a  főigazgató 
gyakorolja.  A  Bélmegyeren  működő  tagintézmény-vezető  kinevezéséhez, 
megbízásához Bélmegyer Község polgármesterét egyetértési jog illeti meg.

G) IV/2. pont: A társuláshoz való csatlakozás rendje
Bármely kistérséghez tartozó önkormányzat csatlakozhat a társuláshoz. A csatlakozási 
szándékát minden év november 30-ig, költségvetési koncepció elkészítésének idejéig 
köteles jelezni. Csatlakozni a következő tanévkezdés előtt július 1-ig lehet.
A  társuláshoz  csatlakozás  szakmai,  törvényességi  feltételeinek  megteremtését  a 
társulás és intézményei,  valamint a belépő új tag és intézménye számára a társulás 
kibővülésekor a csatlakozás évének március 31. napjáig kell biztosítani.

H) IV/4. pont: A társulásból való kilépés rendje
A társulási  megállapodást  felmondani  a  tanév  utolsó  napjával  lehet,  de  a  társulást 
felmondani  szándékozó  képviselőtestület  a  felmondásról  szóló  Képviselő-testületi 
döntést  február  28-ig  meg  kell,  hogy  hozza,  és  ezt  a  társulás  tagjával  ugyanezen 
időben  közölni  kell.  A társulási  megállapodás  módosítását,  felmondását  a  társulás 
bármely tagja kezdeményezheti. E kezdeményezéséről annak megküldését követő 30 
napon belül a társulás tagjai döntenek.

I) IV/5. pont: A társulás megszűnése
a) a bíróság jogerős döntése alapján,
b) ha valamennyi tag elhatározza a társulás megszüntetését,
c) ha egyik tag él a felmondás jogával,
d) ha a felek nem tudnak megállapodni a működtetés feltételeiről. 
A  társulás  megszűnése  esetén  a  tagok  az  éves  költségvetési  beszámoló  alapján 
számolnak el egymással.

J) IV/7. pont: Az ellenőrzés rendje
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményt a tagok, szakmai, törvényességi, 
célszerűségi  és  gazdasági  szempontból  ellenőrizhetik.  Az  intézmény  pedagógiai 
szakmai  ellenőrzésének  biztosítása  Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-
testülete  feladata,  az  illetékes  önkormányzati  szakmai  bizottságok  bevonásával.  A 
közös  fenntartású  intézmény  tevékenységéről  a  polgármesterek  a  közös  intézmény 
szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetőjével és a vezetőségével 
együtt legalább évente egyszer beszámolnak, társult képviselő-testületeknek. 
Mezőberény Város jegyzője látja el az intézményben megjelenő törvényességi kérelem 
és egyes felülvizsgálati kérelem másodfokú döntését jogkörét. 

K) IV/8. pont: A társulás által fenntartott intézmény jellemzői
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A  közösen  fenntartott  intézmény  tevékenységének  jellege  alapján  közszolgáltató 
közintézmény,  feladatellátó  funkciója  szerint  önállóan  működő  és  gazdálkodó, 
maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint 
végzi.  Az  intézmény  önálló  bankszámlával  rendelkezik,  finanszírozása  kiskincstári 
rendszeren keresztül történik. Az intézmény ellátja az Összevont Óvodák pénzügyi, 
gazdasági,  személyzeti  feladatait  az  Alapító  Okiratban  és  a  két  intézmény  közötti 
külön megállapodásban rögzítettek szerint.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumen-
tumait és azok módosításait  (Pedagógiai  Program, Házirend, IMIP, stb.,  kivéve az  
Alapító Okirat és SZMSZ) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ha-
tározatával hagyja jóvá Bélmegyer Község polgármesterének egyetértésével. Az Alapí-
tó Okirat módosítása, az SZMSZ módosítása, jóváhagyása a fenntartó önkormányza-
tok  Képviselő-testületeinek  határozataival  történik.  A  gazdálkodás  dokumentumait  
(költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társult önkormányzatok saját ülésein  
hagyják jóvá.

L) V/1. pont: A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei
a) Az egyes intézményegységek/tagintézmények által használt ingatlanok tulajdonjo-

ga a tag önkormányzat tulajdonában marad. A Mezőberényben már meglévő ingó-
ságok a mezőberényi önkormányzat tulajdonában, a mezőberényi intézményegysé-
gek/tagintézmények használatában maradnak, a Bélmegyeren már meglévő ingó-
ságok a bélmegyeri önkormányzat tulajdonában, a bélmegyeri tagintézmény hasz-
nálatában maradnak. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási köte-
lezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.

b) Az intézményegységek/tagintézmények használatában lévő ingó vagyontárgyakról  
a társulás létrejöttének napja szerinti eszmei időponttal készített mérleg és az azt  
alátámasztó analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárt kell felvenni. 

c) Az egyes  intézményegységeknél/tagintézményeknél  a  nevelés-oktatás  biztosításá-
hoz, fejlesztéséhez szükséges tan- és segédeszközök beszerzése, pótlása a helyi ön-
kormányzatok által nyújtott támogatásból, a közösen fenntartott intézmény kötele-
zettsége és költsége, erről a költségvetési évet lezáró intézményi zárszámadás mel-
lékletében analitikus kimutatást kell csatolni.

d) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő ingó és ingatlan vagyongyarapodás  
a társulás megszűnése esetén, az előző pontokban leírt kimutatás, valamint a vo-
natkozó szabályozók szerint kerül megosztásra.

e) Külső forrásból keletkezett vagyonnövekmény, vagyonszaporulat a társult önkor-
mányzatok közös tulajdonát képezik tanulólétszám arányosan.

M) V/2/d. pont: A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzesz-
közöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják
d) A vállalt  pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén,  kétszeri  eredménytelen fi-

gyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától 15 napon belül azonnali be-
szedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapka-
mat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dán Márton polgármestert, hogy a módosított, és egysé-
ges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Bélmegyer Község Önkormányzata  
nevében.
Felelős: Dán Márton polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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Harmati László alpolgármester a mezőberényi képviselőktől kérte megszavazni az iskola által 
beterjesztett határozati javaslatokat.

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

102/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

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

103/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  268/2005.  (V.  26.)  számú 
határozatával  Bélmegyer  Községgel  jóváhagyott  Társulási  Megállapodást  az alábbi  pontok 
módosításával elfogadja:
A) I/2. pont: A társulás székhelye

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 
B) II. pont: A társulás célja

Az első bekezdés utolsó két mondata törlődik.
C) III/2. pont: A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye

Hivatalos elnevezése:
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Az intézmény rövid, illetve rövidített elnevezéseit az alapító okirat tartalmazza.
Székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

D) IV/1. pont: A társulás ülésrendje
A társulás szükség szerint, de évente legalább egy soros ülést tart, melyet Mezőberény 
polgármestere  hív  össze.   Bármelyik  képviselőtestület  indítványára,  Mezőberény 
polgármestere köteles az ülést összehívni.

E) III/4. pont: Az intézmény szervezeti felépítése
Az  intézmény  élén  főigazgató,  intézményvezető-helyettesek  (igazgató,  gazdasági 
igazgató), az intézményegységek élén intézményegység-vezetők (igazgatóhelyettesek) 
a tagintézmények élén tagintézmény-vezetők állnak. 
Tagintézmények: 

Bélmegyeri Általános Iskola Tagintézmény
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29.
Zene- és Művészetoktatási Tagintézmény
5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.

Intézményegységek:
Általános Iskola (5-8. évfolyam) = székhely
5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
Általános iskola (1-4. évfolyam)
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5650 Mezőberény, Luther tér 1.
Általános iskolai és sajátos nevelési igényű oktatásban részesülők kollégiuma
5650 Mezőberény, Petőfi út 18.
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata
5650 Mezőberény, Martinovics u. 25.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
5650 Mezőberény, Liget tér 5.

F) III/5. pont: A közös intézmény fenntartással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása
a) A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei külön- kü-

lön ülésen - minősített többséggel - hozott döntése szükséges a társulási megálla-
podás jóváhagyásához,  a megállapodás módosításához,  a társulási  megállapodás 
megszüntetéséhez,  a  társuláshoz más  önkormányzat  csatlakozásához,  a  társulási 
megállapodás év közbeni felmondásához.

b) A felügyeleti jogokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete gya-
korolja.

c) A közösen fenntartott intézmény élén főigazgató áll, akire vonatkozóan a kiemelt 
munkáltatói  jogokat (kinevezés,  fegyelmi  eljárás,  felmentés)  Mezőberény Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  gyakorolja.  Mezőberény  Város  Önkor-
mányzati Képviselő-testülete a döntés előtt Bélmegyer Község polgármesterének 
véleményét az előzetes eljárás keretében köteles kikérni. 
A kinevezés pályázat útján történik. Az egyéb munkáltatói  jogokat a főigazgató 
vonatkozásában  Mezőberény  Város  polgármestere  gyakorolja,  de  a  jutalmazás 
kérdésében Bélmegyer Község polgármestere véleményét ki kell kérni.

d) Az  intézmény  dolgozói  vonatkozásában  a  munkáltatói  jogkört  a  főigazgató 
gyakorolja.  A  Bélmegyeren  működő  tagintézmény-vezető  kinevezéséhez, 
megbízásához Bélmegyer Község polgármesterét egyetértési jog illeti meg.

G) IV/2. pont: A társuláshoz való csatlakozás rendje
Bármely kistérséghez tartozó önkormányzat csatlakozhat a társuláshoz. A csatlakozási 
szándékát minden év november 30-ig, költségvetési koncepció elkészítésének idejéig 
köteles jelezni. Csatlakozni a következő tanévkezdés előtt július 1-ig lehet.
A  társuláshoz  csatlakozás  szakmai,  törvényességi  feltételeinek  megteremtését  a 
társulás és intézményei,  valamint a belépő új tag és intézménye számára a társulás 
kibővülésekor a csatlakozás évének március 31. napjáig kell biztosítani.

H) IV/4. pont: A társulásból való kilépés rendje
A társulási  megállapodást  felmondani  a  tanév  utolsó  napjával  lehet,  de  a  társulást 
felmondani  szándékozó  képviselőtestület  a  felmondásról  szóló  Képviselő-testületi 
döntést  február  28-ig  meg  kell,  hogy  hozza,  és  ezt  a  társulás  tagjával  ugyanezen 
időben  közölni  kell.  A társulási  megállapodás  módosítását,  felmondását  a  társulás 
bármely tagja kezdeményezheti. E kezdeményezéséről annak megküldését követő 30 
napon belül a társulás tagjai döntenek.

I) IV/5. pont: A társulás megszűnése
a) a bíróság jogerős döntése alapján,
b) ha valamennyi tag elhatározza a társulás megszüntetését,
c) ha egyik tag él a felmondás jogával,
d) ha a felek nem tudnak megállapodni a működtetés feltételeiről. 
A  társulás  megszűnése  esetén  a  tagok  az  éves  költségvetési  beszámoló  alapján 
számolnak el egymással.

J) IV/7. pont: Az ellenőrzés rendje
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményt a tagok, szakmai, törvényességi, 
célszerűségi  és  gazdasági  szempontból  ellenőrizhetik.  Az  intézmény  pedagógiai 
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szakmai  ellenőrzésének  biztosítása  Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-
testülete  feladata,  az  illetékes  önkormányzati  szakmai  bizottságok  bevonásával.  A 
közös  fenntartású  intézmény  tevékenységéről  a  polgármesterek  a  közös  intézmény 
szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetőjével és a vezetőségével 
együtt legalább évente egyszer beszámolnak, társult képviselő-testületeknek. 

Mezőberény Város jegyzője látja el az intézményben megjelenő törvényességi kérelem 
és egyes felülvizsgálati kérelem másodfokú döntését jogkörét. 

K) IV/8. pont: A társulás által fenntartott intézmény jellemzői
A  közösen  fenntartott  intézmény  tevékenységének  jellege  alapján  közszolgáltató 
közintézmény,  feladatellátó  funkciója  szerint  önállóan  működő  és  gazdálkodó, 
maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint 
végzi.  Az  intézmény  önálló  bankszámlával  rendelkezik,  finanszírozása  kiskincstári 
rendszeren keresztül történik. Az intézmény ellátja az Összevont Óvodák pénzügyi, 
gazdasági,  személyzeti  feladatait  az  Alapító  Okiratban  és  a  két  intézmény  közötti 
külön megállapodásban rögzítettek szerint.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumen-
tumait és azok módosításait  (Pedagógiai  Program, Házirend, IMIP, stb.,  kivéve az  
Alapító Okirat és SZMSZ) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ha-
tározatával hagyja jóvá Bélmegyer Község polgármesterének egyetértésével. Az Alapí-
tó Okirat módosítása, az SZMSZ módosítása, jóváhagyása a fenntartó önkormányza-
tok  Képviselő-testületeinek  határozataival  történik.  A  gazdálkodás  dokumentumait  
(költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társult önkormányzatok saját ülésein  
hagyják jóvá.

L) V/1. pont: A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei
a) Az egyes intézményegységek/tagintézmények által használt ingatlanok tulajdonjo-

ga a tag önkormányzat tulajdonában marad. A Mezőberényben már meglévő ingó-
ságok a mezőberényi önkormányzat tulajdonában, a mezőberényi intézményegysé-
gek/tagintézmények használatában maradnak, a Bélmegyeren már meglévő ingó-
ságok a bélmegyeri önkormányzat tulajdonában, a bélmegyeri tagintézmény hasz-
nálatában maradnak. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási köte-
lezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.

b) Az intézményegységek/tagintézmények használatában lévő ingó vagyontárgyakról  
a társulás létrejöttének napja szerinti eszmei időponttal készített mérleg és az azt  
alátámasztó analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárt kell felvenni. 

c) Az egyes  intézményegységeknél/tagintézményeknél  a  nevelés-oktatás  biztosításá-
hoz, fejlesztéséhez szükséges tan- és segédeszközök beszerzése, pótlása a helyi ön-
kormányzatok által nyújtott támogatásból, a közösen fenntartott intézmény kötele-
zettsége és költsége, erről a költségvetési évet lezáró intézményi zárszámadás mel-
lékletében analitikus kimutatást kell csatolni.

d) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő ingó és ingatlan vagyongyarapodás  
a társulás megszűnése esetén, az előző pontokban leírt kimutatás, valamint a vo-
natkozó szabályozók szerint kerül megosztásra.

e) Külső forrásból keletkezett vagyonnövekmény, vagyonszaporulat a társult önkor-
mányzatok közös tulajdonát képezik tanulólétszám arányosan.

M) V/2/d. pont: A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzesz-
közöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják
d) A vállalt  pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén,  kétszeri  eredménytelen fi-

gyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától 15 napon belül azonnali be-
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szedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapka-
mat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt.

A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a módosított, 
és egységes szerkezetbe foglalt  Társulási Megállapodást  aláírja Mezőberény Város Önkor-
mányzata nevében.
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő:intézkedésre azonnal

II/1. Közoktatási intézményeink működtetése a 2009/2010-es tanévben

Onody Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette  az  írásos 
anyagot.  A  2008.  évi  CV.  törvény  szerint  az  önkormányzatoknak  át  kell  tekinteni  a 
közfeladatok ellátását, illetve az 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a fenntartó legkésőbb 
az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig hozhat a nevelési-
oktatási  intézmény  átszervezésével,  fenntartói  jogának  átadásával,  megszüntetésével 
összefüggő döntést. A 2008. évi CV. törvény több intézkedéséhez a végrehajtási rendeletek 
még nem jelentek meg, így az intézményfenntartótól várt intézkedések, pl. az alapító okiratok 
átdolgozása, csúszni fog valamennyit. A képviselő-testület az elmúlt hónapban döntött arról, 
hogy az oktatási intézményeit 2009-ben változatlanul (fenntartóként is) kívánja működtetni, 
nem  kívánja  átadni  a  megyei  önkormányzatnak.  Bizottsága  az  előterjesztett  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlotta. 

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta?

104/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  közoktatási  feladatait  a  következő 
(2009/2010-es) tanévben a közoktatási közintézményei átszervezése nélkül, változatlanul kí-
vánja ellátni. A közoktatási intézményei alapító okiratát érintő változtatást – a magasabb szin-
tű jogszabályokban meghatározottakon túl – nem kezdeményez.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
                Közoktatási intézmények vezetői
Határidő: értelem szerint.

Dán  Márton Bélmegyer  polgármestere  közölte,  hogy  a  bélmegyeri  képviselő-testület  is 
tárgyalta  az anyagot,  nem akarnak változtatni a jelenlegi felálláson, maradnának társulásos 
viszonyban Mezőberény város intézményével. 

Bélmegyer  Község  Önkormányzati  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta:

10/2009./III.30./sz. határozat:
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Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, és támogatja hogy Me-
zőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  közoktatási  feladatait  a  következő 
(2009/2010-es) tanévben a közoktatási közintézményei átszervezése nélkül, változatlanul lás-
sa el. 
Felelős: Dán Márton polgármester
Határidő: értelem szerint.

II/2. A 2008. május 28- i országos kompetenciamérés eredményei   

Szilágyi  Tibor képviselő, mint a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója elmondta, hogy egy 
fajta  táblázat  nem  található  meg  az  anyagban,  mégpedig  az,  ami  a  családi  hátterek 
tekintetében vizsgálja az iskoláknak az eredményességét. Ez mutatja azt az elvárható értéket, 
amit  a  diákok  összetétele  alapján  az  iskoláknak  teljesíteni  kell  ahhoz,  hogy  elmondható 
legyen,  jó  iskola.  A  gimnáziumnál  az  eddigi  kompetenciamérések  mindegyikében  az 
elvárható  érték  felett  teljesít  az  iskola,  ugyanez  jellemző  a  2008-as  értékekre  is.  Tehát  a 
diákok családi hátterének függvényében felülteljesít az iskola, a hozzáadott érték, amit tudnak 
produkálni, átlagon felüli, és ez az egyik legrelevánsabb mérőszám ebben a kutatásban.

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 2008. 
május 28-án megrendezett mérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 6., 8., 10. 
évfolyamos  tanulók  csoportjának  gyakorlatilag  teljes  körén  felmérte  a  szövegértési 
képességeket és a matematikai eszköztudást. Azt kell tudni erről a kompetenciamérésről, hogy 
nem az eszköztudást méri, hanem a kompetenciákat, azt, hogy amit megtanulnak a gyerekek a 
gyakorlatban  hogyan  tudják  alkalmazni,  illetve  értelmezni.  Tájékoztatásként  ismertette  az 
anyagból  a  táblázatos  kimutatást.  A  2008.-as  eredmények  ismeretében  a  fenntartónak 
kezdeményeznie  kell  egy  intézkedési  terv  elkészítését  a  következő  időszakban  várható 
eredmények javításához. Bizottsága határozati javaslatát kérte elfogadni.

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

105/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  elmúlt  évi  kompetenciamérés 
eredményeinek ismeretében felhívja a Mezőberény-  Bélmegyer  Kistérségi Általános Iskola 
főigazgatóját  a  közoktatásról  szóló  törvény  99.§-a  szerint  szabályozott  intézkedési  terv 
elkészítésére és annak jóváhagyásra történő benyújtására.
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester
                   Öreg István főigazgató
Határidő: 2009. június 29-i  képviselő-testületi ülés.

Dán Márton Bélmegyer polgármestere a bélmegyeri képviselő-testületet kérte szavazni arról, 
az intézkedési terv elkészítése megtörténjen.

Bélmegyer  Község  Önkormányzati  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag  az 
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alábbi határozatot hozta:

10/2009./III.30./sz. határozat:
Bélmegyer  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy az  elmúlt  évi 
kompetenciamérés eredményeinek ismeretében Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskola  főigazgatója,  a  közoktatásról  szóló  törvény  99.§-a  szerint  szabályozott  intézkedési 
tervet készítése el és azt jóváhagyásra nyújtsa be a testület felé. 
Felelősök: Dán Márton polgármester 
                   Öreg István főigazgató
Határidő: 2009. június hó.

Bélmegyer község polgármestere, jegyzője, képviselői eltávoztak az ülésről.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta az 
ülés elején elfogadott napirendet módosítani annyiban, hogy a III. főnapirend előtt kerüljön 
megtárgyalásra  a IV.,V.,  valamint  a VI.,  főnapirend,  hogy a meghívott  vendégek ideje ne 
legyen túlzottan igénybe véve.

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

106/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy a III.  napirend 
-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről- előtt kerüljenek megtárgyalása a:
IV./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről;
 V./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról;
VI./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
előterjesztett beszámolók.

IV./ napirend 

Tárgy: A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről

Harmati László alpolgármester köszöntötte Ladányi Zoltán rendőr-alezredes kapitányságveze-
tőt, Jakusovszki Zoltán rendőr-őrnagy őrsparancsnokot. Nagyon szép, tanulságos, olvasható, 
grafikákkal színezett anyagot adott a rendőrőrs. Megkérdezte a készítőktől, van-e kiegészíte-
nivalójuk az írásos beszámolóhoz?

Jakusovszki Zoltán rendőr-őrnagy őrsparancsnok összefoglalta az írásos anyagot a jelenlévők, 
Kábel TV. nézők tájékoztatása érdekében. A Mezőberényi Rendőrőrs 2008. évben is végre-
hajtotta azokat a feladatokat, amelyeket számunkra a különböző jogszabályok kötelezően elő-
írtak, amelyet parancsnokaik meghatároztak, valamint azt a feladatot, amit a lakosság tőlük el-
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várt. 2008. év volt az első olyan év, amikor a határőrséggel történő integrálást követően a ha-
tárőrségtől  a  Mezőberényi  Rendőrőrs  állományába  érkező kollégákkal  közösen látták  el  a 
szolgálati feladatokat. A beszámolóban részletesen kitért arra, hogy milyen változások követ-
keztek be, mi jellemzi ma a Mezőberényi Rendőrőrs teljes illetékességi területén belül a rend-
őrőrs köz-, és közlekedésbiztonsági helyzetét. Grafikonokkal még jobban áttekinthetővé pró-
bálta tenni a beszámolót. Kiderült például, hogy valamelyest csökkent a közlekedési bűncse-
lekmények száma. Az tagadhatatlan, hogy 2008. évben a korábbi évhez hasonló bűncselekmé-
nyek közül az un. személyelleni cselekmények száma kisebb mértékben, a rablás bűncselek-
mény pedig jelentősen nőtt. Azonban a hatékony és gyors rendőri intézkedés következtében 
minden egyes rablás bűncselekmény elkövetőinek felderítése eredménnyel járt. Azóta számít-
va hasonló bűncselekmény nem történt. Mezőberényben több olyan fiatalkorú és gyermekko-
rú  személy  található,  akik  potenciális  áldozatok  vagy  potenciális  bűnelkövetők  lehetnek. 
Ezeknek a köröknek a felderítése érdekében jelentősen megnövelték a közterületi gyalogos-
szolgálatot. A képbe került fiatalok ellen nyomozás folyik. A gyalogrendőrök feladata az is, 
hogy a közlekedési szabálysértések keretén belül, elsősorban a gyalogos és a kerékpáros for-
galom rendjének fenntartását tudják biztosítani. Tapasztalható, hogy még mindig sok a gyalo-
gosok és kerékpárosok által elkövetett szabálysértések száma, de meg kívánják tenni a szüksé-
ges intézkedéseket. A figyelmeztetés nagyon sok embernél eredményre vezetett. A balesetek 
számában  szintén  kedvező eredmény mutatkozik,  bár  beárnyékolja  két  halálos  kimenetelű 
eset. Megemlítette, hogy a lakosság segítsége nélkül a rendőrőrs nem tudta volna a leírt fel-
adatokat végrehajtani. Úgy az önkormányzat intézményei, úgy különböző civilszervezetek se-
gítségével érték el az eredményeket. A lakosság bizalmát próbálják megtartani, az intézkedé-
seket legrövidebb időn belül próbálják megtenni. Rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki a 
Városi Közszolgáltató Intézménnyel első sorban a közlekedés megoldása terén. Az OPSKK 
vezetőségének is megköszönte az együttműködését, hiszen számtalan rendezvényben segítet-
tek, nyújtottak támogatást. A rendőrség is igyekezett mindig a városban zajló rendezvények 
biztosításában  kivenni  a  részét.  A  gyámügyi  szolgálattal,  a  humánsegítő  szolgálattal  való 
együttműködés hasznos, elsősorban a jelzőrendszer tagjaként vesznek részt benne. A polgár-
őrséggel rendkívül sok alkalommal láttak el szolgálatot, illetve ők egyre nagyobb számban 
látnak el önállóan is szolgálatot. Így egyre nagyobb területet lehet átfogni, jobban tudják ész-
lelni a jogsértő problémákat, észrevételekkel élnek a rendőrség felé. Kiemelendő a mezőőri 
szolgálat segítőkész támogatása is, így számtalan esetben tudtak a rendőrök pl. fatolvajokat, 
külterületen elkövetett  cselekmények elkövetőit  elfogni.  Továbbra is  célja a rendőrségnek, 
hogy a megelőzésre nagy hangsúlyt fektessen. Az általános iskola, gimnázium, kollégium ké-
résének is, és bárkinek, aki kéréssel fordul a rendőrőrshöz, meg kívánnak felelni. Reményét 
fejezte ki, hogy a jövőben is egy olyan rendőrőrsöt tud irányítani, amely valóban szolgálni 
tudja Mezőberény város számára a közbiztonságot.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elismeréssel 
méltatta a rendőrség munkáját, melyet a polgárőrség is nagyban segített. Bizottsága álláspont-
ja az volt, hogy a két szervezet együtt Mezőberény boldogulását jobban fogja szolgálni, mint 
az eddigiekben tette, annak ellenére, hogy a jó szándék és a munka eddig is benne volt. A be-
számoló hűen tükrözi azt a munkát, ami 2008-ban lezajlott, további sikereket kívánt, hogy a 
lakosság teljes megelégedésére dolgozzanak.

Balta Ádámné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is tartalmasnak ítélte meg a 
beszámolót. Felhívta egy elírásra a figyelmet. A leírásban (5.old.) 2007-ben az ismertté vált 
személyelleni bűncselekmények számánál 68%-os a kimutatás, 2008-ban 65% , a számszaki 
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leírásnál pedig 2007-ben 13, 2008-ban 23. Csak jó dolgot tudott mondani a közbiztonságról, 
2008-ban 2007-től képest pozitív irányba javult Mezőberényben. Tudomás szerint is bármi-
lyen problémával keresik meg a rendőrőrsöt a lakosok, azonnal a szolgálatukra állnak. To-
vábbra is ilyen együttműködő és jó munkát kívánt számukra.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint a durvuló világban nagy igény van a rend-
őrségre, a járőrözésre. Szép eredménynek tartotta, hogy évek óta a megyében a Békési Rend-
őrkapitányság felderítési mutatója első helyen végzett. Ebből az állományból lett az év rend-
őre címre felterjesztve Sonkoly János, reméli, hogy meg is fogja kapni a kitüntetést. Nagyon 
jó megoldás, hogy az iskola környékét jobban figyelemmel kísérik, valamint a tanyavilágban 
jelen vannak a polgárőrök, mezőőrök.  Gratulált a rendőrőrs tevékenységéhez.

Litvai György képviselő örömteli dolognak tartotta, hogy elég nagy területen sok gyalogos 
rendőrt lehet látni. Észrevételezte, hogy nagyon sok gyalogos közlekedik a közutakon, odaha-
tással le kellene szoktatni az embereket erről. Ilyen utak pl. a Kinizsi u., Vésztői u., Zrínyi su-
gárút. Megköszönte a rendőrök eddigi eredményes munkáját.

Kovács Lászlóné képviselő megkérdezte, hogy a Mezőberényi Rendőrős hány fővel látja el a 
munkáját, milyen beosztásban? Milyen az eszközállományuk, hány éves autóval rendelkez-
nek, és milyen számítógép felszereltségük? A beszámolót elfogadásra ajánlja, Mezőberény 
közbiztonsága jelenleg biztosított, nagyon nagy szükség lesz rájuk a jövőben is. Üdvözölte, 
hogy a rendőrök elsődlegesen figyelmeztetéssel élnek, egy kisebb kihágásért ne kelljen azon-
nal fizetni. Sajnálattal látta, hogy a visszaélés kábítószerrel már táblázatos formában, adatok-
kal jelenik meg Mezőberényben is.

Lestyán Ádám képviselő azt vetette fel, hogy a kerékpárosok annak ellenére, hogy kerékpárút 
van az adott helyen, a járdát használják közlekedésre. Megköszönte a beszámolót, amely igen 
színvonalas,  reméli  az eredmények mindig jobbak lesznek.  Személy szerint  is azt  kérné a 
rendőrségtől, hogy ne a büntetés legyen az elsődleges, a figyelmeztetés sokkal többet ér. Le-
hetőleg ne változtassák az állomány dolgozóit, mert nagyon sokat jelent az, hogy ha megisme-
ri egy rendőr a lakosságot. 

Szekeres Józsefné képviselő gratulált az elért eredményekhez. A kövesúton történő gyalogos 
közlekedést személy szerint is problémának tartotta. Szembesült olyan esettel, hogy a rend-
őrök figyelmeztetéssel vették rá a fiatalokat a járda használatára, tényleg nagyon jó dolog, ha 
nem a büntetés az elsődleges megoldás. A rendezvények biztosításánál nagyon segítőkészek 
úgy a rendőrök, mint a polgárőrök, köszönet érte. A beszámolót elfogadásra ajánlja, és továb-
bi jó munkát kívánt mindkét szervezetnek.

Fekete József képviselő a közmeghallgatáson is felvetett Szent István utca kövesútján való 
gyalogos forgalomra hívta fel elsőként a figyelmet. A közlekedési táblák kérdésének sem sza-
bad lekerülni napirendről, hiszen a KRESZ módosításánál is úgy hallani,  hogy valamilyen 
változtatások lesznek. Ugyanez vonatkozik a csomópontok forgalmi rendjének kérdésére is. 
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Személy szerint nagyon veszélyesnek tartja, hogy igen sok kerékpáros a zebrán felülve halad 
át. A jó idővel megjelennek a kerékpáros fiatalok, nagyobb veszélyt jelentenek az idősebbekre 
a közterületen, itt kevés lehet a figyelmeztetés, talán direktebb módon lenne érdemes intéz-
kedni. A játszótér környékét is jobban kell óvni egy-két fiataltól. A piaci napokon is szükség 
van a rendőri jelenlétre. Természetesen a polgárőrök jelenléte is nagy segítség a város rendjé-
nek fenntartásában. Köszönet munkájukért. A beszámolót rendkívül jónak tartotta, tükrözi a 
mai valóságot, a folytatott munkát. 

Csávás  István képviselő  az anyagból  a  bűnpártolásról  kért  tájékoztatatást,  amely a  leírtak 
alapján az elmúlt évhez képest 1-ről 4-re változott. A közlekedési balesetek száma a 47-es fő 
úton igen magas, melyik szakaszáról lenne szó?

Jakusovszki Zoltán rendőr-őrnagy őrsparancsnok elmondta, hogy a beszámoló az ismertté vált 
bűncselekmények számáról szól, pl. azokat a lehetőségeket nem tudják mérni, hogy vajon a 
forgalomellenőrzés során mennyi betöréses lopást előztek meg akkor amikor igazoltattak be-
érkező gépjárműveket, mennyi garázdaságot előztek meg a közterületi jelenléttel. Úgy gon-
dolja, itt is érdekes adatok jönnének. Ezért is fontos, hogy minél többször legyenek kinn a 
közterületen, főleg az egyenruhás állomány, de piaci napokon a bűnügyi állományból is vezé-
nyelve vannak oda kollégák. Az 5. oldalon való elírás miatt elnézést kért, de vissza lehet el-
lenőrizni pozitív formában. Aktuális a gyalogos és kerékpáros forgalom problémája. A fiatal-
korúakat nagyon fontos olyan pozitív jogkövető magatartás irányába terelni, amiben borzasztó 
nagy jelentősége van a családnak. A teljes felnőtt lakosság is példát tud mutatni. Mezőberény 
kerékpáros nemzet, nagyon nagy jelentősége van, hogy a közlekedők a szabályokat betartsák. 
A rendőrős rendkívül sok figyelmeztetést alkalmazott, de nagyon sok esetben nem használ a 
figyelmeztetés jogintézménye, hanem muszáj, főleg a notorikus, és több alkalommal közleke-
dési szabálysértés elkövetőkkel szemben helyszíni bírságot alkalmazni. Akkor sem feljelen-
tést tesznek, hanem egy minimális 3000 Ft-os bírsággal sok esetben célt érnek. Fiatalkorú sze-
méllyel  szemben csak feljelentés megtételére ad lehetőséget a törvény,  így velük szemben 
nem a helyszíni  bírságot,  hanem szabálysértés  esetén feljelentést  tesznek.  A Mezőberényi 
Rendőrőrs személyi állománya 21 főből áll, rajta kívül 13 közrendvédelmi dolgozóval, 5 fő 
külügyi  nyomozóval,  2 közalkalmazottal  látják el a munkát.  Három szolgálati  gépkocsijuk 
van, épp a napokban történt csere, egy vadonatúj gépkocsit kaptak használatra. Rendszeresen 
frissítik  a számítógép ellátmányukat.  Minden feltételük meg van ahhoz,  hogy kifogástalan 
munkát tudjanak végezni. Az állomány önképzését, képzését kell szorgalmazni. Semmi olyan 
technikai problémájuk nincs, ami negatívan ütközne vissza a szolgálat ellátásával kapcsolat-
ban. Ismerik a képviselők által is elmondott problémákat, intézkedni fognak, mint ahogy tet-
ték eddig is. 

Harmati László alpolgármester arról kért tájékoztatást, hogy az elektromos kerékpár minek 
minősül?

Jakusovszki Zoltán rendőr-őrnagy őrsparancsnok válaszként  elmondta,  hogy az elektromos 
kerékpár annyiban különbözik, hogy nem mechanikusan kell hajtani, hanem egy olyan eszköz 
hajtja, ami megkönnyíti a kerékpározóknak a közlekedését. Kerékpárnak minősül, épp ezért a 
kerékpárosokra vonatkozó jogszabályok az irányadóak, ha van kerékpárút, azon kell közle-
kedniük, járdát nem lehet használni, ha van úttest.
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Halász Ferenc képviselő felvetette, hogy a Jeszenszky utca, Kodály utca és Hunyadi utca ke-
reszteződésének közlekedési  rendjét  egyértelművé kellene tenni.  A beszámolót elfogadásra 
ajánlotta, megköszönve a rendőrőrs munkáját.

Jakusovszki Zoltán rendőr-őrnagy őrsparancsnok közölte,  hogy Mezőberényben több olyan 
útszakasz és útkereszteződés van, amelyek az utak, főutak geometriájából, elhelyezkedéséből 
adódóan hagynak kívánni valót maguk után, és negatívan befolyásolják a közlekedés bizton-
ságát. Ilyen egyebek közt a Kálvin tér is, és az említett útszakasz is. A rendőrőrs érzékeli a 
problémát, de vannak kérdések, amelyek nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak. Észrevétele-
zési jogosultságuk és kötelezettségük van, ezért ennek több alkalommal eleget tettek a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság irányába, érzékeltették ezeket a gondokat. Arról azért örömmel tud 
beszámolni,  hogy az említett  kereszteződésekben nem kell  gyakran  balesethez  kimenniük. 
Természetesen evidenciában tartják ezt a problémát, és mindet megtesznek annak érdekében, 
hogy a különböző hatóságokkal összefogva megoldást találjanak. A 47-es főútvonal valóban 
egy frekventált terület a balesetek bekövetkezése szempontjából, ebbe esik bele a Kodály utca 
is. Egy baleseti ponttérkép és különböző elemző, értékelő munkákkal is fel vannak készülve 
arra, hogy feltérképezzék saját részükre, hol, milyen baleseti helyzet alakult ki. A bejövő, ki-
menő utakat fokozottabban ellenőrzik, a trafipaksz készülék is visszatartó erő. Csökkent a bal-
esetek száma, de valóban a 47-es főút az az út, ahol jelentősen sok a közlekedési baleset.

Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint nincs jó megoldás az említett útkereszteződés-
nél. Olyan az ott lévő utak egymásba való kapaszkodása, hogy csak az egyik közlekedő sáv 
nagyon negatív befolyásolásával lehetne tiszta kereszteződést kialakítani. A körültekintő köz-
lekedés nagyon fontos, ennek köszönhetően nem sok baleset történt azon a részen.

Wagner Márton képviselő megköszönte, hogy sok az úton lévő rendőr. Jó munkát kívánt.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Harmati László alpolgármester a rendőrőrs beszámolójának elfogadását kérte.

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

107/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága érdekében 
végzett munkájukért köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva.

V./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
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Harmati László alpolgármester köszöntötte Szota Róbertet, a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
elnökét.

Szota Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke tájékoztatásként előadta, hogy az egyesület 74 fővel 
látta el feladatát a városban, ebből 6 fő Csárdaszálláson, 15 fő Köröstarcsán.  Fokozott járőr-
szolgálattal járultak hozzá, hogy a közterületen a jogsértések csökkenjenek. A polgárőrök kö-
zel 2000 órát voltak szolgálatban a 2008-as évben, plusz még a rendőrökkel teljesítettek közös 
szolgálatot, illetve a város rendezvényeit biztosították jelenlétükkel. Pályázatot nyújtottak be 
az Országos Polgárőr Szövetséghez, ahol nyertek 150 eFt-ot, így a polgárőreik nappal is tud-
nak az utcán lenni, napi 2x2 órában. A hétvégi szolgálat gépkocsival történik. A polgárőrök 
társadalmi munkában végzik feladatukat, de stabilan állnak a helyzetük magaslatán. Aktívan 
részt vesznek az országos utasítások végrehajtásában, a megyei szövetséggel felhőtlen a kap-
csolatuk. Jó az együttműködés a rendőrséggel és egyéb társszervekkel is. Anyagi helyzetük 
stabil, az egyesület gépkocsija fiatal, jó állapotban van. Az elmúlt tél azonban rávilágított arra, 
hogy ez az autó alkalmatlan a tanyavilágban való járőrözéshez, ezért az egyesület 2009-ben le 
szeretné cserélni egy terepjáró képességgel bíró gépkocsira. Az önkormányzat által részükre 
biztosított 162.000 Ft felhasználásáról beszámoltak. Több helyre pályáznak anyagi helyzetük 
javítása érdekében, és köszönet illeti meg azokat a lakosokat, akik adójuk 1%-át részükre jut-
tatták.  Több mint 30 polgárőrük van felszerelve egységes formaruhával,  további cél,  hogy 
mindenkinek meglegyen az egységes formaruha.

Fekete József képviselő megkérdezte, hogy tudnának-e több szolgálatot kiadni?

Szota Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke válaszként elmondta, hogy az egyesületük teljesen 
civil, ezért juttatást nem kap senki. Szolgálatra-járásra kötelezni nem lehet, az alapszabályuk 
értelmében aki fél évig nem vesz részt szolgálatban, annak a tagsága megszűnik. A 74 főből 8 
hölgy van, illetve 2 tartósbetegük van, és több idősebb személy, akik már csak, mint pártoló 
tagok vannak az egyesületben. Azon vannak, hogy minél több szolgálatot lássanak el, tagfel-
vételt is szeretnének ebben az évben eszközölni. Úgy gondolja, hogy ezzel a kevés fővel is 
igen-igen aktívan kiveszik részüket a vállalt munkában.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága  kifejezésre  jutatta  köszönetét   a  polgárőr  egyesület  munkájáért.  Segítik  a 
rendőrség munkáját,és ez Mezőberényben így van jól. Külön köszönet azoknak az emberek-
nek, akik külön térítés nélkül, önszántukból teljesítenek szolgálatot. Elismerést érdemelnek.

Harmati László alpolgármester is köszönetet mondott a polgárőrség munkájáért. Tájékoztatás-
ként elmondta, hogy a városban megalakult a Mezőberényért Bűnmegelőzési Kht., elnöke Bo-
bály András. Nekik is az a céljuk, hogy a közrendet, közbiztonságot védjék.
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Lestyán Ádám képviselő megerősítette, hogy szükség van a polgárőrökre, kívánta, hogy le-
gyenek eredményesek. Az országot járva, nagyon sok helyen ki van téve a helységtábla mellé, 
hogy a településen polgárőrség működik. Nem gondolkodott ilyen megoldáson az egyesület?

Szota Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke közölte, hogy még 2006-ban a polgármester úrnak 
feltette ezt a kérdést, akkor azt a választ kapta, hogy nem igazán van rá pénz. Az egyesület 
nem áll úgy anyagilag, hogy ennek a kérésnek eleget tudjon tenni, a kihelyezésben tud segíte-
ni.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Harmati László alpolgármester a polgárőr egyesület beszámolójának elfogadását kérte.

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

108/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Mezőberényi  Polgárőr  Egyesület 
2008. évi  tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága 
érdekében végzett munkájukért köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva.

VI./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról

Harmati László alpolgármester köszöntötte Halász Józsefet, az ÖTE elnökét.

Halász József az ÖTE elnöke elmondta, hogy egyesületüknek képzett, kiképzett szakemberei 
vannak, bármikor, éjjel-nappal hadra foghatók. Csapatuk egy élő szervezet sok fiatallal,  és 
egy idősödő korosztállyal.  45-50 közötti  a létszámuk.  A békéscsabai hivatásos tűzoltókkal 
partneri viszonyban vannak, szinte nincs tűzeset Mezőberényben, amikor nem az itteni tűzol-
tók érnének ki elsőként. Az egyesület évek óta törekszik arra, hogy az embereit a legnagyobb 
biztonsági fokozatban tudhassa, a legkorszerűbb védőeszközök szerzik be folyamatosan. Pá-
lyázatokat írnak, és ami pénzt nyernek, azzal az egyesület védőeszközeit pótolják. Rendben 
tartják az autóikat, mindenkor vonuló képesnek kell lenniük. Az önkormányzattól 216.000 Ft 
támogatásban részesültek, ez a pénz olyan helyre kerül ahol a legideálisabban hasznosul. Az 
SZJA 1%-al évek óta folyamatosan növekvő összegekhez jutnak, minden támogatónak köszö-
net érte. A tűzoltóik hasonlóan a polgárőrökhöz, semmilyen díjazásban nem részesülnek. Ab-
ban az esetben viszont, ha a lakosság munkát kér, azt leszámlázzák. 

Harmati László alpolgármester emlékeztetett arra, hogy jó pár évvel ezelőtt szinte a megszű-
nés fenyegette az egyesület létét, ma már erről szó nincs, nagyon sok támogatást kapnak vál-
lalkozóktól, magánszemélyektől. A közgyűlésükön elhangzott, hogy az egyesület gépkocsira 
gyűjt. Gratulált a munkájukhoz.
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Szekeres Józsefné képviselő ismertette, hogy az egyesületnek szép bevételeik vannak, több 
mint a felét mezőberényi lakosok adták támogatásként. Igen szép eredményeket érnek el ver-
senyeken, gratulált az egyesület tagjainak. A beszámolót elfogadásra ajánlotta.

Hoffmann Dániel képviselő megkérdezte az egyesület elnökétől, létező-e, hogy a 10-15 ezer 
fős településeknél esetleg az önkéntes tűzoltó egyesület mellet főállású tűzoltók is lennének?

Halász József az ÖTE elnöke válaszként közölte, hogy a felszereltségük és a személyi állomá-
nyuk alapján meglenne a lehetőség rá, viszont pénzügyileg ezt nem lehetne finanszírozni. Ab-
ból az állami támogatásból, amiből meg kellene élni, nem lehet. 

Fekete József képviselő kifejtette, hogy a tűzoltó egyesület munkája is megjelenik a közszol-
gáltató intézmény munkájában, pl.fakivágásokat együtt tudják megoldani. Elismerés munká-
jukért, a beszámolóért. 

Halász Ferenc képviselő gratulált a tűzoltóknak végzett munkájukért, megérdemlik a támoga-
tást a lakosság részéről is.

Wagner Márton képviselő kiemelte, hogy az egyesület 1893 óta létezik, mindig közszolgálatot 
végeztek. Elismerés részükre.

Harmati László alpolgármester is köszönetet mondott az egyesület végzett munkájáért, szinte 
minden területen megtalálhatóak, tűz, belvíz, fakivágás munkát jelent nekik.

Több hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester kérte az egyesület beszámolójának elfo-
gadását

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

109/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2008.  évi  munkájáról  szóló  tájékoztatót  tudomásul  vette,  és  köszönetét  fejezi  ki  végzett 
munkájukért.

III./ napirend
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Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   és az átruházott hatáskörben   
hozott döntésekről 

III/1.    Tudomásul  vételt  igénylő  beszámolók  a     580/2008./XI.24./sz.,     600/2008./XII.1./sz.,   
601/2008./XII.1./sz.,   602/2008./XII.1./s  z., 615/2008./XII.22./sz., 631/2008./XII.22./sz.,   
632/2008./XII.22./sz.,  633/2008./XII.22./sz.,  634/2008./XII.22./sz.,  635/2008./XII.
22./sz., 636/2008./XII.22./sz., 637/2008./XII.22./sz., 638/2008./XII.22./, 639/2008./XII.
22./sz.,  640/2008./XII.22./sz.,  641/2008./XII.22./sz.,  642/2008./XII.22./sz., 
643/2008./XII.22./sz.,  644/2008./XII.22./sz.,  645/2008./XII.22./sz.,  646/2008./XII.
22./sz.,  647/2008./XII.22./sz.,  648/2008./XII.22./sz.,  649/2008./XII.22./sz., 
650/2008./XII.22./sz.,  651/2008./XII.22./sz.,  652/2008./XII.22./sz.,  653/2008./XII.
22./sz.,  654/2008./XII.22./sz.,  655/2008./XII.22./sz.,  656/2008./XII.22./sz., 
657/2008./XII.22./sz.,  658/2008./XII.22./sz.,  659/2008./XII.22./sz.,  660/2008./XII.
22./sz.,  661/2008./XII.22./sz.,  662/2008./XII.22./sz.,  663/2008./XII.22./sz., 
664/2008./XII.22./sz.,  665/2008./XII.22./sz.,  666/2008./XII.22./sz.,  667/2008./XII.
22./sz.,  668/2008./XII.22./sz.,  669/2008./XII.22./sz.,  670/2008./XII.22./sz., 
671/2008./XII.22./sz.,  672/2008./XII.22./sz.,  673/2008./XII.22./sz.,  674/2008./XII.
22./sz.,  51/2009./I.26./sz.,  62/2009./II.23./sz.,  64/2009./II.23./sz.,  65/2009./II.23./sz., 
66/2009./II.23./sz.,  67/2009./II.23./sz.,  71/2009./II.23./sz.,  72/2009./II.23./sz., 
73/2009./II.23./, 75/2009./II.23./sz., 76/2009./II.23./sz., 78/2009./II.23./sz., 79/2009./II.
23./sz.,  81/2009./II.23./sz.,  82/2009./II.23./sz.,  84/2009./II.23./sz.,  86/2009./II.23./sz., 
340/2008./VI.30./,  589/2008./XI.24./sz.,  688/2008./XII.22./sz.,  89/2009./III.2./sz., 
687/2008./XII.22./sz., 14/2009./I.26./az., 74/2009./II.23./sz. lej  árt határidejű határozatok   
végrehajtásáról

Harmati  László alpolgármester  javasolta  a  70  db  tudomásul  vételt  igénylő  beszámoló 
elfogadását, mivel észrevételt senki nem kívánt tenni.

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

110/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 580/2008./XI.24./sz., 600/2008./XII.
1./sz., 601/2008./XII.1./sz., 602/2008./XII.1./sz., 615/2008./XII.22./sz., 631/2008./XII.22./sz., 
632/2008./XII.22./sz.,  633/2008./XII.22./sz.,  634/2008./XII.22./sz.,  635/2008./XII.22./sz., 
636/2008./XII.22./sz.,  637/2008./XII.22./sz.,  638/2008./XII.22./,  639/2008./XII.22./sz., 
640/2008./XII.22./sz.,  641/2008./XII.22./sz.,  642/2008./XII.22./sz.,  643/2008./XII.22./sz., 
644/2008./XII.22./sz.,  645/2008./XII.22./sz.,  646/2008./XII.22./sz.,  647/2008./XII.22./sz., 
648/2008./XII.22./sz.,  649/2008./XII.22./sz.,  650/2008./XII.22./sz.,  651/2008./XII.22./sz., 
652/2008./XII.22./sz.,  653/2008./XII.22./sz.,  654/2008./XII.22./sz.,  655/2008./XII.22./sz., 
656/2008./XII.22./sz.,  657/2008./XII.22./sz.,  658/2008./XII.22./sz.,  659/2008./XII.22./sz., 
660/2008./XII.22./sz.,  661/2008./XII.22./sz.,  662/2008./XII.22./sz.,  663/2008./XII.22./sz., 
664/2008./XII.22./sz.,  665/2008./XII.22./sz.,  666/2008./XII.22./sz.,  667/2008./XII.22./sz., 
668/2008./XII.22./sz.,  669/2008./XII.22./sz.,  670/2008./XII.22./sz.,  671/2008./XII.22./sz., 
672/2008./XII.22./sz.,  673/2008./XII.22./sz.,  674/2008./XII.22./sz.,  51/2009./I.26./sz., 
62/2009./II.23./sz.,  64/2009./II.23./sz.,  65/2009./II.23./sz.,  66/2009./II.23./sz.,  67/2009./II.
23./sz.,  71/2009./II.23./sz.,  72/2009./II.23./sz.,  73/2009./II.23./,  75/2009./II.23./sz., 
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76/2009./II.23./sz.,  78/2009./II.23./sz.,  79/2009./II.23./sz.,  81/2009./II.23./sz.,  82/2009./II.
23./sz.,  84/2009./II.23./sz.,  86/2009./II.23./sz.,  340/2008./VI.30./,  589/2008./XI.24./sz., 
688/2008./XII.22./sz.,  89/2009./III.2./sz.,  687/2008./XII.22./sz.,  14/2009./I.26./az., 
74/2009./II.23./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

III/2.  A  2008.  évi  városi  (MÖK  által  támogatott)  városi  rendezvények  és  nemzetközi 
kapcsolatok elszámolásának ellenőrzése 

Debreczeni  Gábor képviselő  az Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  tagja  ismertette  az  írásos 
előterjesztést.  Az  ellenőrzést  végző  bizottság  mindent  rendben  talált,  kérte  a  beszámoló 
elfogadását. 

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

111/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  városi  (MÖK  által 
támogatott) rendezvények és nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenőrzéséről készült 
beszámolót elfogadja
    

III/3. A 2009.   évi sporttámogatások felosztása  

Barna Márton képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja elmondta, hogy február 23-
án a képviselő-testület elfogadta költségvetését, így a pontszámítások után forintosítva lettek a 
bizottság  által  megállapított  arányok.  Ismertette  az  írásos  előterjesztést,  kérte  a  határozati 
javaslat megszavazását.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az laábbi határozatot hozta:

112/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az Oktatási  és  Kulturális  Bizottság 
beszámolóját  a  2009.  évi  sporttámogatások  átruházott  hatáskörben  hozott  elosztásáról 
elfogadja.

III/4. Alapító okiratok módosítása (  OPSKK és Polgármesteri Hivatal  )   -68/2009./II.23./sz. hat.  
    A Mezőberényi Hírmondóval, ill. a Városi honlappal kapcsolatos feladatok ellátásával 

kapcsolatos előirányzat és létszám átcsoportosítás

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a képviselő-testület február 23-i ülésén azt a döntést 
hozta,  hogy  a  Mezőberényi  Hírmondó  önkormányzati  újság,  és  a  kiadásával  kapcsolatos 
feladatok  az  OPSKK-tól  kerüljenek  át  a  Polgármesteri  Hivatalhoz.  Felkérte  az  érintett 
intézmények vezetőit, hogy az átadás technikai feltételeit egyeztessék, illetve készítsék elő az 
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intémzények alapító okiratának módosítását. Ezen döntés alapján már másnap a minisztérium 
felé  a  bejelentési  kötelezettségének  a  Polgármesteri  Hivatal  eleget  tett.  A  testületi 
határozatnak  megfelelően  az  alapító  okirat  módosítások  előterjesztésre  kerültek.  Az 
előterjesztés  mádosik  oldalán  szerepel,  hogy egy fél  álláshely  kerülne  át  a  Poglármesteri 
Hivatalhoz.  Ez  a  fél  álláshely  az  egyeztetések  után  egy  álláshelyre  módosult.  Az  alapító 
okiratok  után  van  egy  kiegészítés  is,  amely  egységes  szerkezetben  szerepel,  az  átadás-
átvétellel  kapcsolatban  előirányzat  módosításra  van  szükség,  egy  fő  dologi,  személyi 
előirányzatra.  Az  OPSKK-tól  a  dologi  és  személyi  kiadás  elvonásra,  a  Polgármesteri 
Hivatalhoz átcsoportosításra kerülnének. A plusz egy fő április 1-jétől kerülne át a hivatalhoz, 
besegítene a Hírmondóval kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve a honlappal kapcsolatban 
is lennének feladatai. Amikor a Mezőberényi Hírmondót létrehozták, a művelődési központ 
kapott egy létszámot,  illetve amikor változott  a helye,  a Városi Könyvtárhoz átkerült  ez a 
létszám. Egy létszám mozgott az intézmények között.

Fekete József képviselő úgy emlékezett, hogy az elmúlt üléseken arról volt szó, hogy a két 
intémzény alapító okiratának a módosítását kell előkészíteni, de nem érezte azt, hogy el is 
lettek  dolgok döntve,  hanem felkészülés  lesz  arra,  hogy meg  lehessen  tárgyalni,  hogy az 
újság,  a  honlap  esetleg  elkerül.  Igazán  nem  tudja  mi  indokolná  a  változtatást?  Ha  az 
újságkiadás, honlap indokolja azt, hogy az alapító okiratok módosítva legyenek, akkor nem 
biztos,  hogy  ez  a  helyes  megoldás,  működött  az  újságkiadás,  a  feltételek  most  is 
meglehetnének. Kérdése, hogy miért éppen Mezeiné Bátori Valéria az érintett személy? Az 
újság áthelyezéssel,  ha az összeférhetetlenséget akarja megszüntetni a testület, nem jó úton 
jár.  Nem így működött  soha,  ha összeférhetetlenséget  kellett  megszüntetni,  maga  részéről 
emiatt nem tudja az alapító okiratok módosítását támogatni. Az adott intézményben helyre 
kell tenni a dolgokat. 

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  tudatta, 
hogy bizottsága az alapító okiratok módosításra tett javaslatokat 2:1 arányban támogatta. Saját 
véleményét később elő kívánja adni.

Harmati  László alpolgármester  emlékeztette  Fekete  József  képviselőt,  hogy  februárban 
született döntés arról, hogy március 1-jétől a lapkiadást a Polgármesteri Hivatal fogja végezni. 
Az  intémzényvezetőt  tartja  olyan  jó  vezetőnek  a  testület,  hogy  ezáltal  meg  lesz  adva  a 
lehetőség, hogy továbbra is vezesse az OPSKK-t képviselőként.

Hoffmann  Dániel képviselő  meggyőződése  szerint  megpróbálja  megkerülni  a  testület  a 
vonatkozó  törvényt,  ami  az  összeférhetetlenség  feloldására  vonatkozik.  Az 
összeférhetetlenség  feloldásának  a  kérdése  a  képviselő-testülettől  passzív  magatartást 
feltételez. Nyelvbotlásnak tartotta, hogy az OPSKK igazgatóját érzi annyira jónak a testület, 
hogy ezáltal lesz megteremtve neki a vezetésre a feltételt. Senki nem vonta kétségbe, de erre 
nincsen semmiféle határozati javaslat. Azt állítja, hogy itt összeférhetetlenség áll fenn még a 
mai napig is, mert gyakorlatilag az alapító okirat előkészítése történt meg, az alapító okiratnak 
az elfogadása ma fog megtörténni. Biztos benne, hogy nem vet jó fényt a testület viselkedése 
a lakosság körében, mert a törvényt próbálják megkerülni. Ez nem hit kérdése, a törvény le 
van írva. Az alakuló ülésen esküt tettek a képviselők, benne van, hogy a törvényt megtartják 
és megtartatják, nem megkerülik és elkerülik. 
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Dr. Baji Mihály jegyző közölte,  hogy a helyi  önkormányzati  képviselők jogállásáról szóló 
2000. évi XCVI. tv. szerint, összeférhetlenségi eljárás esetében, az önkormányzati képviselő 
összeférhetetlenségének  a  megállapítását  bárki  kezdeményezheti  a  polgármesternél.  A 
polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az SZMSZ-ban 
meghatározott bizottságnak adja át kivizsgálásra. Az önkormányzat  SZMSZ-e alapján ez a 
bizottság  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság.  A  bizottság  ennek  hiányában,  a 
polgármester  előterjesztése  alapján,  a  képviselő-testület  a  következő  ülésén,  legkésőbb  az 
összeférhetetlenség megállapítás kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal dönt az 
összeférhetetlenségről. A bizottság február 23-án tárgyalta ezt a kérdést. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolta 
a  képviselő-testületnek  azzal,  hogy a  javaslat  utolsó mondata  az alábbiak  szerint  kerüljön 
kiegészítésre:  "Felkéri az érintett intézmények vezetőit,  hogy az átadás technikai feltételeit 
egyeztessék,  illetve  készítsék  elő  az  intézmények  alapító  okiratának  módosítását,  és 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottsága a fentiek alapján megállapította, hogy az összeférhetetlenségi helyzet megszűnt." 

Kovács  Lászlóné képviselő emlékeztetett  arra,  hogy decemberben a Polgármesteri  Hivatal 
számolt  be  munkájáról,  -amit  a  jegyző  úr  készített-  többek között  jelezte,  hogy a  honlap 
kerüljön átadásra a városhoz. Ezt a testület  elfogadta.  A következő lépés volt az, hogy az 
újság is kerüljön át. Ezt azért fogja támogatni -és nem azért mert összeférhetetlenség áll fenn-, 
mert  valahol  a  kettő  kapcsolódik,  és  az  újságnak  jobb  helye  lesz  a  hivatalban,  mert  ott 
nagyobb biztonságot lát arra, hogy nem fognak benne politikai hirdetések megjelenni.

Dr. Baji Mihály jegyző megjegyezte, hogy attól függetlenül, hogy egy személy át fog kerülni 
az OPSKK-tól, lesz más felelőse is az újságnak a titkársági osztályon.

Hoffmann  Dániel képviselő  megállapította,  hogy  amit  a  jegyző  úr  a  bizottsági  döntésről 
felolvasott igaz, de személy szerint akkor is, és most is ellene van a megoldásnak.

Barna  Márton képviselő  megkérdezte,  hogy  amikor  az  újság  átkerült  az  OPSKK-tól,  és 
megmaradt mint szakfeladat, akkor volt-e összeférhetetlenség, vagy nem volt?

Dr. Baji Mihály jegyző válaszként elmondta, hogy a felelősségi jogviszony a testületi döntést 
követően,  február  23-án,  amiután  a  testület  meghozta  a  határozatot,  a  jegyzőre  és  a 
Polgármesteri  Hivatalra  szállt  át.  A Mezőberényi  Hírmondót  már  a  Polgármesteri  Hivatal 
fizette ki, a jegyző javította, hagyta jóvá, kollégái vitték ki. Az OPSKK dolgozói nagyon sok 
támadást  kaptak a Hírmondó miatt  innen-onnan,  és aki  ezt  tudta  volna szerkeszteni,  azon 
viszonyok között ott a továbbiakban nem kívánta vállani. 

Lestyán Ádám képviselő emlékeztetett arra, hogy a lapot az önkormányzat alapította 1991-
ben, az más kérdés, hogy hol készítették az évek során, az intézmények csak megbízva lettek. 
Az  önkormányzat  azt  csinálhat  a  lappal  amit  akar,  ha  visszahozza  a  hivatalba,  minden 
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különösebb gond nélkül megteheti.

Barna Márton képviselő újra feltette a kérdést, hogy a lakiadás mint szakfeladat megmaradt-e 
az OPSKK-nál, ha megmaradt, jelent-e összeférhetetlenséget?

Dr. Baji   Mihály   jegyző válaszként közölte, hogy a testület február 23-i döntésével megszűnt 
az  összeférhetetlenség.  A  testület  határozata  szerint  kellett  végrehajtani,  és  a  mai  ülésre 
behozni az alapító okiratok módosítását. 

Hoffmann  Dániel képviselő  ismertette,  hogy  a  törvény  szerint,  helyi  és  körzeti 
műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezetőtestületének tagja, ügyvezetője, ezek 
vezetőállású alkalmazottjai az összeférhetelenek. 

Litvai György képviselő véleménye szerint egyértelmű, amit a jegyző úr mondott.

Wagner Márton képviselő megjegyezte, hogy eddig mindig a bizottsági vélemények voltak 
azok, amire a képviselő-testület alkotta a határozatait, véleményét, illetve rendeletet hozott. 
Meg kellene próbálni  tisztelni  annyira  a bizottságok határozatait,  hogy annak szellemében 
ténykedjen a testület.

Dr. Baji Mihály jegyző ismét elmondta, hogy február 23-án hozott egy döntést a képviselő-
testület,  és  mint  ahogy  akkor  is  lehangzott,  két  féle  döntést  lehetett  hozni.  Külön 
kihangsúlyozta, hogy akkor volt az utolsó nap, amikor dönthetett a testület, hogy 30 napon 
belül megszüntetésre kerüljön az összeférhetetlenség. A testület mondhatta, hogy meghozza 
azt a döntést,hogy megszüntetésre kerül az összeféhetetlenség, vagy pedig mondhatta volna 
azt,  hogy nem szünteti  meg,  innentől  kezdve akkor az lépett  volna életbe,  hogy Onodyné 
képviselőnőnek nyilatkozni kellett volna azonnal írásban, hogy melyik tisztségről mond le. 
Felvetődött több oldalról is, hogy az összeférhetetlenség a Polgármesteri Hivatalnál fenn áll-e, 
mivel átkerült a Hírmondó, és a polgármester úr is a hivatalban dolgozik. A válasz nem, a 
felelős szerkesztő és kiadó a jegyző, jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, a jegyző fölött a 
munkáltatói  jogokat  a  képviselő-testület  gyakorolja,  a  polgármester  úr  pedig  az  egyéb 
munkáltatói jogokat.

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy 
bizottsága tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlották.

Harmati  László alpolgármester  az intézmények alapító okiratainak módosításait  szavazásra 
bocsátotta.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Fekete József, Debreczeni Gábor, 
Hoffmann Dániel) mellett az alábbi határozatot hozta:
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113/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Orlai  Petrics  Soma  Kulturális 
Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza 
meg, és egyidejűleg az 56/2008.(I.28.)sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Onody Gyuláné igazgató
Határidő: azonnal

(Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okirata a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.)

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Fekete József, Debreczeni Gábor, 
Hoffmann Dániel) mellett az alábbi határozatot hozta:

114/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatala  alapító 
okiratának  módosítását  az  előterjesztés  szerint  jóváhagyja,  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza meg, és 
egyidejűleg az 50/2008.(I.28.)sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: azonnal

(A Polgármesteri Hivatal alapító okirata a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)

Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  ismertette  a 
Mezőberényi  Hírmondóval,  ill.  a  városi  honlappal  kapcsolatos  feladatok  ellátásához 
szükséges előirányzat és létszám átcsoportosítást.

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

115/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Mezőberényi  Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, 
frissítésével  kapcsolatos  feladatok  2009.  március  1.  napjával  az  OPSKK intézmény  általi 
átadás, illetve a Polgármesteri Hivatal által történő átvétel következtében az alábbi előirányzat 
és létszám átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
- 5. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ: 
                - Kiadási előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó), 
                  Dologi kiadási előirányzatát                                          csökkenti: „-„    1021 eFt-tal
                - Bevételi előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó)
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                  Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát csökkenti: „-„      547 eFt-tal
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások: 
                - Kiadási előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó),
                   Dologi kiadási előirányzatát                                          megemeli:       1021 eFt-tal
                - Bevételi előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó)
                   Önk. és int. működési bevételek bevételi előirányzatát megemeli:         547 eFt-tal
- Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ engedélyezett dolgozói létszámát
                  2009.04.01.–től 1 fővel csökkenti, 
   a Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát
                  2009.04.01.–től 1 fővel megemeli.
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Kiadási előirányzatán belül:
                 - Személyi juttatások előirányzatát                             csökkenti:   „-„  1168  eFt-tal
                 - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát          csökkenti:   „-„    374  eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Kiadási előirányzatán belül:
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„ 519  eFt-tal
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül:
             - Személyi juttatások előirányzatát                                     megemeli:  1575    eFt-tal
             - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                  megemeli:    486    eFt-tal
Felelős: Onody Gyuláné  az OPSKK igazgatója
               Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

III/5. Munkaköri leírás intézményvezetőknek (547/2008./X.27./ sz. MÖK hat.)

Harmati László alpolgármester előadta, hogy jogszabály nem írja elő, hogy kötelező feladat 
lenne intézményevezetők részére munkaköri leírást készíteni, de a testület úgy döntött, nem 
árt, ha a 6 intézményvezetőnek lesz munkaköri leírása.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke 
megjegyezte,  azért  sem árt  ha  van  mukaköri  leírás,  mert  amennyiben  a  munkáltató  és  a 
munkavállaló  között  bárminemű véleménykülönbség alakul  ki,  ha munkaköri  leírás  nincs, 
majdnem bizonyos, hogy a munkáltató veszít.

Onody  Gyuláné képviselő  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy 
bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatja azzal a kiegészítéssel, 
hogy azok 16. pontjának utolsó bekezdése (pl. a közoktatási intézményeknél leírtak szerint) 
egységes  legyen  mind a   6  intézménynél  –  távollét  esetén  a  helyettes  kötelező  (előzetes) 
megjelölése és a rendkívüli távollétet.

Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint az intézmények SZMSZ-ei tartalmazzák, hogy 
kinek kell ellátni a helyettesítést.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  nem  támogatta,  hogy  egyforma  legyen  az  intézményvezetők 
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munkaköri  leírása,  ugyanis  az  intézményvezetőkre  vonatkozó  közalkalmazotti  törvény 
rendelkezései  nem  teljesen  egyformák.  Természetesen  az  SZMSZ  a  helyettesítés  rendjét 
szabályozza, illetve az intézményvezetők, mint eddig is, hosszabb távollétüket, helyettesítést 
jelzik a polgármester felé.

Szilágyi Tibor képviselő kiemelte, hogy a munkaköri leírásoknál a 16-os pontnál volt kérdés 
az Oktatási és Kulturális Bizottságnál, hogy némely munkaköri leírásban zárójelben bekerült, 
hogy „rendkívüli eseményeket kivéve”. A bizottsági ülésen arról tárgyaltak, hogy ez a beírás 
kerüljön bele egységesen mindegyik munkaköri leírásba, mert nem minden esetben lehet 3 
nappal előre tudni egy belföldi kiküldetést.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  a  közalkalmazotti  törvény  kinevezett  vezetőkre  vonatkozó 
szabályozására hivatkozott, amiért nem lehet egységes munkaköri leírásokat készíteni. Pl. a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjére külön szabályok vonatkoznak, ugyanis 
a kinevezett vezető saját maga határozza meg munkarendjét, és a helyettesítés rendjét is. 

Hoffmann  Dániel képviselő  hivatkozott  arra,  hogy  a  munka  törvénykönyvében  meg  van 
határozva  a szabadságolás  rendje  és az attól  való eltérés  lehetősége.  Véleménye  szerint  a 
túlzott szabályozás inkább megköti a vezetők kezét, mint segítse a munkájukat.

Fekete  József képviselő  megjegyezte,  hogy  a  munkaköri  leírás  alacsonyabb  szintű 
szabályozás, mint a Kjt. vagy a Munka törvénykönyve.  Innentől kezdve a kettő együttesen 
alkalmazandó, ha vitás eset állna fenn. Elfogadhatónak tartotta a munkaköri leírásokat.

Öreg  István  az általános  iskola  főigazgatója  felhívta  a  figyelmet,  hogy a  saját  munkaköri 
leírása már most nem helytálló, mivel a mai ülésen a társulási megállapodás módosult.  Az 
óvodáéhoz hasonlóan kellene megcsinálni.

Harmati László alpolgármester javasolta napirendről levenni  az önkormányzati intézmények 
vezetőinek munkaköri leírását, további pontosítással, kiegészítéssel  az áprilisi testületi ülésen 
legyen tárgyalva.

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

116/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  intézmények 
vezetőinek  munkaköri  leírásáról  készített  előterjesztést  leveszi  napirendről,  további 
pontosítással, kiegészítéssel azt az áprilisi testületi ülésen tárgyalja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Tóth Imre intézmény-felügyeleti vezető-főtanácsos
Határidő: 2009. áprilisi testületi ülés
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III/6.   Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről  

Kovács  Lászlóné képviselő  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  elnöke  tájékoztatásként 
elmondta, hogy a februári adatok alapján még az időarányos teljesítés jó, de márciusra már 
nagyon  megnövekedtek  a  segélyek  száma.  Kérte,  hogy csak  a  nagyon  rendkívüli  esetben 
forduljanak  a  szociális  bizottsághoz.  A  helyi  rendelet  szerinti  lakásfenntartási  támogatást 
igénylők hozzák a számlákat,  mert  annak hiányában el  kell  utasítani  kérelmüket,  alapvető 
követelmény.

Harmati László alpolgármester közölte, hogy a polgármester úr által adható segélyek száma 
egy kicsit több már, mint ami időarányosan két hónapra járt volna. Sok a kérelmező, de azt 
tudni kell, hogy akinek helyi adótartozása vagy kölcsöne van, az nem kaphat segélyt.

Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy a szociális törvény alapján szigorúan 
fog  eljárni  a  jövőben,  mivel  megnövekedett  azon  kérelmezők  száma,  akik  különböző 
önkormányzattól származó szociális kifizetésből előleget kérnek. Tudomásul kell venni, hogy 
az önkormányzat ezt a pénzeszközt az Államkincstáron keresztül kapja meg, kifizetés előtt 
egy-két  nappal,  a  kifizetés  rendje  pont  ennek megfelelően  a  polgármester  úr  által  aláírva 
kifüggesztésre  kerül.  Tehát  mindenféle  előleg  kérelmet  nagyon  alaposan  meg  fognak 
vizsgálni.

Több hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester kérte az írásos beszámoló elfogadását.

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

117/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint  a Polgármester  által,  átruházott  hatáskörben hozott  döntésekről  szóló beszámolót 
elfogadta.

VII. napirend

Tárgy:  Bejelentések

VII/1. Az Önkormányzat SZMSZ-nek módosítása

Dr. Baji Mihály jegyző előterjesztette, hogy az elmúlt időszakban két lemondás is történt a 
képviselő-testületben, a megüresedett mandátumok betöltésre kerültek, Koncsag Ferenc Szil-
ágyi Tibor személyében. Egy alpolgármester távozott a testületből, illetve a bizottsági helyek 
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elosztásában kellett dönteni. Megegyezés már született. Különböző állampolgári beadványok 
kezelésére is született döntés az SZMSZ módosításánál. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pol-
gármester úr többször megerősítette szóban, de írásban is benyújtotta, hogy az önkormányzati 
törvény alapján,  mivel az ő javaslatára nevezhet  ki a képviselő-testület  új  alpolgármestert, 
nem tett javaslatot új alpolgármester személyére. Kérte, hogy a képviselő-testület az előter-
jesztésnek megfelelően egy alpolgármesterre vonatkozóan fogadja el az SZMSZ módosítását.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága nem támogatta a napirend tárgyalását, nem tárgyalta a személyi kérdéseket 
sem, de miután a polgármester úr véleménye ismertté vált, hogy egy alpolgármester legyen a 
testületben, döntsön a testület, hogy a mai ülésen történjen-e döntés bizottsági tagok és bizott-
sági elnök megválasztásáról.

Litvai György képviselő a polgármester úr levele birtokában javasolta a szavazás megtartását.

Harmati László alpolgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja lenne a 
két  új  képviselő,  a  megüresedő  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottság  elnökének  pedig  Lestyán 
Ádám képviselő lett javasolva. Mind a hárman vállalták a tisztséget megválasztásuk esetén. 

Dr. Baji Mihály jegyző megemlítette, hogy az SZMSZ alapján titkos szavazást tarthat a testü-
let, melynek lebonyolítója az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság.

Hoffmann  Dániel képviselő  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottság  elnöke  miután 
megbeszélést tartott bizottsági tagjaival, javasolta, hogy szavazzon a testület arról, hogy a je-
löltek felkerüljenek a szavazólapra a titkos szavazás megtartása érdekében. 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. (Lestyán 
Ádám, Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor képviselők érintettség miatt  nem vettek részt a sza-
vazásban.)

118/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  Pénzügyi, 
Gazdasági  Bizottság  tagjainak  a  titkos  szavazással  történő  megválasztása  érdekében 
jelöltekként Koncsag Ferenc és Szilágyi  Tibor képviselők,  valamint  Közbeszerzési  Bíráló 
Bizottság  elnökének   titkos  szavazással  történő  megválasztása  érdekében  Lestyán  Ádám 
képviselő neve felkerüljön a szavazólapokra.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a szavazás 
rendjét ismertette. Titkos szavazással történik a választás, külön szavazólapon szerepel a Köz-
beszerzési Bíráló Bizottság elnökjelöltjének neve, és egy lapra kerül fel a két bizottsági tag 
személye. Eredménytelen szavazás esetén második kör tartására kerül sor. 
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Dr. Baji Mihály jegyző felhívta a figyelmet, ha az érintett képviselők nem jelentik be, hogy 
nem kívánnak szavazni saját ügyükben, a mulasztásnak a döntés érvényességére nincs hatása, 
ebből a szempontból nincs jogkövetkezmény.

Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint is, aki ez esetben önmagára szavaz, az egyúttal 
azt fogalmazza meg, hogy vállalja a tisztséget.

Harmati László alpolgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
titkos szavazás eredményét. Jó munkát kívánt a megválasztottaknak.

A képviselő-testület a titkos szavazás jegyzőkönyve alapján 17 igen szavazattal, egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta:

119/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  titkos szavazással,  egyhangúlag,  17 
igen szavazattal a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjainak Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor 
képviselőket megválasztotta.

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete./

A képviselő-testület a titkos szavazás jegyzőkönyve alapján 16 igen szavazattal, 1 ellenszava-
zat mellett az alábbi határozatot hozta:

120/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, 16 igen és 1 nem 
szavazat mellett a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének Lestyán Ádám képviselőt meg-
választotta.

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./

Harmati László alpolgármester az előterjesztésnek megfelelően az SZMSZ módosítását szava-
zásra bocsátotta.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Hoffmann Dániel)  mellett az alábbi 
rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2009.(III.31.) számú rendelete
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet ( a továbbiakban:R.)
módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete./

Hoffmann Dániel képviselő kifejtette, hogy nem az SZMSZ-el van baja, hanem az egy alpol-
gármesterrel, miután úgy döntöttek 3 évvel ezelőtt, hogy két alpolgármestere lesz a testület-
nek, ennek a változtatását nem tartja helyénvalónak.

VII/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások

Harmati László alpolgármester ismertette az írásos előterjesztést, határozati javaslatot, mely-
nek megszavazását javasolta.

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

121/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
    Központosított előirányzat - Vizitdíj visszafizetésének támogatása -
    bevételi előirányzatát             megemeli    1 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra  
- Vizitdíj visszafizetésének támogatása - kiadási előirányzatát                             1 e Ft-tal
Felelős:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

VII/3.  Mezőberény Város  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2008./II.26./ 
számú rendelet módosításáról/

Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi  Osztályának vezetője ismertette a rendelet 
módosításának okát az előterjesztés alapján. Kérte a 14. sz. melléklet utólagos cseréjét, mert a 
kiosztott mellékletben szerepeltetve van, hogy a két adatsor között az intézményfinanszírozás 
összege jelenti a különbséget. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta a rendelet mó-
dosítását, támogatta elfogadását.
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Harmati László alpolgármester kifejtette, hogy áprilisban lesz elfogadva a zárszámadás, akkor 
lehet látni a nettó számokat. Kiolvasható a rendeletmódosításból, hogy a helyi adó bevételek 
összesen 116 %-ra teljesültek, a tőkejellegű bevételnél pedig nem lesz meg a tervezett. Szava-
zásra bocsátotta a rendelet módosítását. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság is tá-
mogatta a rendelet megalkotást.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
5/2009./III.31./MÖK számú rendelete

„ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről” szóló
3/2008.II.26./MÖK számú rendelet

módosításáról.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./

VII/4. A Petőfi u. 8. sz. alatti ingatlan védelembe vételének megszüntetése

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos előterjesztést. A fenti ingatlan tulajdonosai a kérik 
a  képviselő-testületet,  hogy  szüntessék  meg  a  helyi  védettséget,  vagy  amennyiben  nem 
kívánják megszüntetni, úgy valamilyen formában járuljanak hozzá a felújításhoz. A szakértői 
vélemények  is  mellékelve  lettek  az  előterjesztéshez,  nem  javasolták  a  helyi  védelem 
megszüntetését.  Mindezek mellett  tájékoztatni  szükséges a tulajdonosokat,  hogy várhatóan 
2009.  év  első  felében meghirdetésre  kerül  a  LEADER program.  A  10/2008./IV.1./  MÖK 
számú  rendelettel  módosított  25/2003.  /XII.22./  MÖK rendeletben  meghatározásra  került, 
hogy  a  helyi  védettség  alatt  álló  épületek  felújítására  Önkormányzati  támogatás  adható 
megfelelő pályázat beadása esetén.

Harmati László alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

Hoffmann Dániel képviselő fontosnak tartotta tudatosítani, hogy ilyen célok támogatására  az 
önkormányzatnak minden évben van 2 millió Ft-ja.

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

122/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény, Petőfi utca 8. szám alatti helyi védelem 
alatt álló lakóház védelmének megszüntetésével nem ért egyet, ezért az épített örökség helyi 
értékeinek  védelmében  összefüggő  szabályokról  és  önkormányzati  támogatásról  szóló 
10/2008.  (IV.1.)  MÖK  számú  rendelettel  módosított 25/2003.(XII.22.)  MÖK  számú 
rendeletének 1. számú mellékletét nem módosítja.
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Felelős: Cservenák Pál Miklós  
Határidő: Intézkedésre azonnal

VII/5. Mezőberény Város 2009. évi közfoglalkoztatási terve az „Út a munkához”         prog-
ram végrehajtására

Dr. Szabados János aljegyző ismertette az előterjesztés lényegét a jelenlévők tájékoztatása ér-
dekében. A Kormány 2008. december 15-én döntött úgy, hogy gyökeresen átalakítja a jelenle-
gi szociális ellátórendszert. A szociális segélyt, mint olyat, differenciálta, és az aktív korú el-
látást próbálta meg preferálni, amely azt jelenti, hogy az 55 év alattiakat, akik segélyre lenné-
nek jogosultak, azokat csak munka ellenében juttatja segélyhez, illetve ha nem kapnak mun-
kát, akkor úgy nevezetett rendelkezésre állási támogatást fognak kapni. Az önkormányzatok-
nak 2009. április 15-ig egy közfoglalkozási tervet kell elfogadni, és megfelelő fórumokon vé-
leményeztetni.  Volt egy szociálpolitikai kerekasztal ülés március 4-én, amelynek a jegyző-
könyvi  kivonata  megtalálható  az anyagban.  Ezen túl  ezt  a közfoglalkoztatási  tervet,  amin 
egyébként már december óta dolgozik a hivatal, véleményezte a Regionális Munkaügyi Köz-
pont, és elfogadása után meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak. Az előterjesztésben 
van egy vastagon kiemelt rész, ami a pénzügyi háttérről szól. Hozott anyagból kellett dolgoz-
ni, és a Kormány nem adott túl sok pénzt. A költségvetésben betervezésre került kb. 100 mil-
lió Ft szociális ellátásokra, ebből 68.410.650 Ft-ot kell segélyekre fordítni, ez az amiből gaz-
dálkodni lehet, ezt kell megosztani a RÁT-osokra. Ezen felül munkát kell juttatni részükre, és 
a dologi kiadásokat fedezni, az első költség amit a szociálpolitikai kerekasztalon végül is elfo-
gadtak,  az olyan 10 millió Ft dologi ráfordítás, ezt kell majd a költségvetésben biztosítani, 
egyelőre az általános tartalék terhére. Pontosításokat ismertetett a Közfoglalkoztatási tervhez 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság kiegészítőjében leírtak szerint. 227 fő aktív korú ellá-
tottal számoltak március 4-én, ez most 263 fő. Ehhez hozzászámolva a szociális segélyre jo-
gosultakat, akik 55 év felettiek, összesen 323 fő van jelenleg. Kizárni őket sem lehet a prog-
ramból, mert ha van hely és lehetőség, és akarnak dolgozni, ebben a programban munkához 
kell juttatni. Múlt héten volt az első körös válogatás, 71 fő lett behívva, már van bizonyos szá-
mú lemorzsolódás. Közfoglalkoztatás keretében közfeladat ellátása fog történni, és a hét ön-
kormányzati intézmény vállalta a foglalkoztatást. A szociális és politikai kerekasztalon más 
intézmények, köztük egyházak is jelezték, hogy kívánnak ebből a körből foglalkoztatni. Jelen-
leg a Református Egyház több, mint 6 fő foglalkoztatását vállalná. A foglalkoztatottaknak na-
gyon komolyan kell venni a munkát, mert ha valaki nem jelenik meg a behíváson, orvosi vizs-
gálaton, nem jár be dolgozni, akkor nincs segély, nincs munka, nem úgy van, mint régen. A 
kisebbségi önkormányzatok jelezték, ha ők a költségvetésnél intézményként szerepelnek, és 
az önkormányzati költségvetés része az ő költségvetésük, akkor ebben a formában miért nem 
részesülnek a közfoglalkoztatottakból. Érkezett egy igény a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zattól, a többieknek nem volt igényük. A testületnek kell majd döntenie, milyen formában ke-
rüljön be a tervbe, vagy egy önálló soron, vagy pedig a Polgármesteri Hivatal sorában tartotta 
célszerűnek. A Munkaügyi Központ jelölte ki a mostani foglalkozás egészségügyi orvosait, és 
a foglalkozás egészségügyi szűrővizsgálatok itt történtek helyben.

Dr. Baji Mihály jegyző kiegészítésként elmondta, hogy  egy dinamikus tervről van szó, napról 
napra változik. Jogszabály alapján az egészségügyi, alkalmassági vizsgálat kötelező, amit a 
Munkaügyi Központnak kell leszerveznie, ő kapja az ehhez szükséges pénzeszközt. A szerző-
dés-tervezetet, amit a Munkaügyi Központ küldött nem fogja addig aláírni, amíg a jogszabály 
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meg nem változik, és a szükséges pénzeszközt nem biztosítják hozzá. A Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság határozati javaslattal élt, természetesen, ahogy a pénzeszköz idekerül, ter-
mészetesen azt a megoldást fogja választani, hogy mezőberényi orvos lássa el a szükséges al-
kalmassági vizsgálatot.  Felhívta a foglalkoztatottak figyelmét nyomatékosan, hogy aki nem 
képes arra, hogy az együttműködési kötelezettségének eleget tegyen, megjelenjen, felvegye a 
munkát, azt pontosan teljesítse, meg lesz szüntetve a foglalkoztatása. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérésével kapcsolatban megjegyezte, attól függetlenül, hogy a város költség-
vetésében megjelenik az ő költségvetésük, önálló, független szervezet és nem az önkormány-
zat intézménye. A Szociális és Egészségügyi Bizottság e témában is határozati javaslattal élt, 
melyet módosítni kíván. Megkérdezve a csabai Munkaügyi Központ igazgatónőjét, kategori-
kus válasz volt, hogy nem lehet bevonni a programba a kisebbségi önkormányzatokat, rájuk 
külön támogatási formák érvényesek.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
témát elsőként a szociálpolitikai kerekasztal tárgyalta. Sokan voltak jelen, igen hatékony volt, 
jó, előrevivő hozzászólások érkeztek. Az aljegyző úr szép munkát végzett,  bizottsága apró 
módosításokat tett a foglalkoztatási tervhez. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérését bi-
zottsága annyiban támogatta, hogy maximum két főt foglalkoztassanak, a leírt feladatok közül 
sokat ellát a városi önkormányzat. Az orvosi vizsgálatok elvégzésénél Dr. Hegyesi Péter me-
zőberényi  házi orvosra gondoltak,  egyeztetés nem történt még vele, erre felkérik a jegyző 
urat. Azóta kiderült, hogy Mezőberénybe jönnek vizsgálni az orvosok, nem kell utazniuk a 
foglalkoztatottaknak, de biztonságot jelenthet a jövőre nézve, ha mezőberényi orvos kap meg-
bízást. Jó lenne utána járni annak, hogy munkaügyi kirendeltséget lehetne-e létesíteni Mező-
berényben, úgy tűnik, hogy szükség lenne rá.

Dr. Baji Mihály jegyző a bizottság határozatait módosítva kérte megszavazni a testület részé-
ről. A 160-as bizottsági határozat első mondata legyen elfogadva, és a második mondat ma-
radjon el, de nem kizárva azt a lehetőséget, hogy további egyeztetés után vissza lehessen térni 
az ügyre. A 161-es határozatot úgy kellene módosítani, hogy a határozatban kerüljön megfo-
galmazásra az alábbi szöveg: „amennyiben önkormányzati vagy jegyzői hatáskörbe kerül az 
„Út a munkához” programban való részvételhez szükséges alkalmassági vizsgálatok elvégzé-
sére vonatkozó szerződés megkötése”.

Debreczeni Gábor képviselő információként tudatta, ha a hír igaz és a Kormány elfogadja, ak-
kor a hazai forrásokban lesznek kiírva pályázatok a dologi kiadások mérséklésére. Figyelni és 
élni kell a lehetőséggel.

Hoffmann Dániel képviselő célravezetőnek tartaná a Munkaügyi Központ részéről legalább 
két napot (hétfő, kedd) itt tölteni, erre nagyobb lenne az esély mint az általános kihelyezésre.

Fekete  József képviselő  a  Városi  közszolgáltató  Intézmény igazgatója  tájékoztatásként  el-
mondta, hogy április 1-től 70 fővel indulnak, mint az egyik legnagyobb foglalkoztató. Szeret-
né azt látni, hogy az összes potenciális foglalkoztatónak valamiféle nyilatkozata legyen, úgy, 
mint az az önkormányzat intézményeinél is megvan.  Pl. adtak le foglalkoztatási tervet, hogy 
hány embert, mikor és hogyan kívánnak foglalkoztatni. A kisebbségi önkormányzatok is önál-
ló költségvetéssel, akár önálló foglalkoztatóként is felléphetnének, hiszen a támogatást ugyan-
úgy megkaphatják, és akkor nincs az a probléma, hogy ők hogyan tudnak a lehetőségekkel él-

42



ni. Nem látta a szociálpolitikai kerekasztal anyagában azt, hogy a kisebbségi önkormányzatok 
ezzel a foglalkoztatási lehetőséggel és tervvel éltek volna és adtak volna be valamint. Ugyan 
jelent meg pl. a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól  igény,  de igazán nem taglalta,  főleg 
azért nem, mert még kiderült az is, hogy az önerővel problémájuk is van. Itt azt kell megnéz-
ni, hogy lehet esetleg az önerőben segíteni számukra. Egyébként rá kell erre az útra lépni min-
den potenciális foglalkoztatónak, hogy a munka világába visszakalauzolja azokat az embere-
ket, akik erre rászorultak. A másik kettő kisebbségi önkormányzat, ha nem igényli ezt a lehe-
tőséget, vagy nem kíván foglalkoztatni, személy szerint akkor is szeretne látni egy nyilatkoza-
tot részükről, hogy ők nem kívánnak ezzel foglalkozni, a későbbi akármilyen viták elkerülése 
érdekében. 

Wagner Márton képviselő, mint a Mezőberényi Német Önkormányzat elnöke elmondta, hogy 
azért nem vállaltak ilyen foglalkoztattatást, mert nincs rá lehetőségük. Azok a civilszerveze-
tek, amelyek gazdasági tevékenységet folytatnak, esetleg tudnak pénzt szerezni, de pl. a Né-
met Hagyományápoló Egyesület semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytat, nincs pénz-
fedezet. Nincs meg részükre az anyagi, személyi feltétel, és nincs meg az a lehetőség sem, 
hogy mit végeztessenek.

Dr. Baji Mihály jegyző Fekete József felvetésére közölte, nem lehet kötelezni a kisebbségi ön-
kormányzatokat nyilatkoztatásra.

Több hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester elsőként a módosításokkal együtt a fog-
lakoztatási terv elfogadását bocsátotta szavazásra.

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

123/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  önkormányzat  2009.  évi 
közfoglalkoztatási tervét elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Harmati László alpolgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság 160, és 161 sz. határo-
zatát bocsátotta szavazásra a jegyző úr által ismertetett módosításokkal.

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

124/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmét  –melyben  4+2  fő  foglalkoztatását  kéri-  támogatni  nem  tudja,  mivel  az  ott 
megfogalmazott feladatokat az önkormányzat –családsegítés, pályázatfigyelés, stb- ellátja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értesítésre azon
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

125/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  amennyiben  önkormányzati  vagy 
jegyzői  hatáskörbe  kerül  az  „Út  a  munkához”  programban  való  részvételhez  szükséges 
alkalmassági vizsgálatok elvégzésére vonatkozó szerződés megkötése, felkéri Dr. Baji Mihály 
jegyző  urat,  hogy  keresse  meg  Dr.  Hegyesi  Péter  mezőberényi  háziorvost,  foglalkozás 
egészségügyi szakorvost, hogy amennyiben vállalja és lehetséges a szükséges alkalmassági 
vizsgálatokat vele végeztesse el a város.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint

Dr.  Baji  Mihály jegyző  határozati  javaslatot  ismertetett  arról,  hogy  a  polgármester  úr 
tárgyaljon a Békés Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével a Mezőberényben létrehozandó 
munkaügyi kirendeltség megvalósítása érdekében.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

126/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felkéri  Cservenák  Pál  Miklós 
polgármester  urat,  hogy  folytasson  tárgyalásokat  a  Békés  Megyei  Munkaügyi  Központ 
vezetőjével a Mezőberényben létrehozandó munkaügyi kirendeltség megvalósítása érdekében.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre

Harmati László alpolgármester a napirendhez kapcsolódó Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ha-
tározati javaslatát kérte megszavazni.

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

127/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  „Út  a  munkához”  program 
végrehajtásához  a  foglalkoztatáshoz  kapcsolódó  szolgáltatások  és  készletbeszerzések 
tervezetben szereplő teljesítéséhez 10.000,- eFt-ot biztosít a 2009. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

VII/6. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására pályázat
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Dr. Szabados János aljegyző ismertette, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium írta ki a 
pályázatot 2009. februárjában. A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatás alaprészéből lehet pá-
lyázni, Mezőberényben másfél státusz van. Az elképzelés szerint két munkavállaló lenne 6 
órában  foglalkoztatva.  a  pályázat  startkártyás  pályakezdőt  támogat,  kifejezetten  olyanokat 
kértek a Munkaügyi központtól, akik berényiek és felsőfokú végzettségűek. A pályázati anyag 
készen van, aláírásra vár, és a kisebbségi önkormányzatok véleményezésére.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke javasolta a határoza-
ti javaslat megszavazását, bizottsága támogatta a pályázat beadását.

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

128/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál 
Miklós  polgármestert  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  által  meghirdetett 
„Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának  támogatása”  elnevezésű  központi 
munkaerő-piaci  program  keretében  közcélú  foglalkoztatás  szervezéséhez  szükséges 
személyek foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázat benyújtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

VII/7. A Kálmán Fürdő 2009. évi belépőjegy árainak megállapítása

Harmati László alpolgármester ismertette a Városi Közszolgáltató Intézmény bejelentését ar-
ról, hogy 2009. évben nem kívánják emelni a strandbelépőjegyek árát. Tudomásul vételét ja-
vasolta.

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

129/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a Város Közszolgáltató Intézménynek 
a  Kálmán  Fürdő  2009.  évi  belépőjegy  árainak  megállapítására  benyújtott  előterjesztését 
elfogadja, és a 223/2008.(V.6.) számú határozatát hatályban tartja.
Felelős: Fekete József igazgató
Határidő: értelem szerint

VII/8. 2009. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett 
magasabb vezetője részére
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Harmati  László alpolgármester  tájékoztatásként  közölte,  Kovács  Edina  igazgatónő írásban 
nyilatkozott, hogy hozzájárul a nyílt testületi ülésen történő tárgyaláshoz.

Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos előterjesztést. Jogszabályok alapján kötelező volt, 
hogy Kovács Edina önálló kinevezett vezető munkakörbe kerüljön. Mint kinevezett magasabb 
vezető számára prémium feladatokat kell kitűzni ahhoz, hogy egyáltalán jutalmat kaphasson. 
Nyolc darab prémium feladat lett összeszedve, ezek teljesítése adja ki a 100% teljesülést. Ab-
ban az esetben, amennyiben a prémium feladatok teljesen megvalósításra kerülnek, jogsza-
bály alapján a tárgyévi illetményének maximum 40%-t kaphatná az igazgatónő éves prémiu-
maként. Az önkormányzatnál az intézményvezetők egy havi fizetésüknek megfelelő prémiu-
mot kaphattak meg. A bizottságok különböző javaslatokkal éltek. A Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság 7 feladatra határozott meg %-os teljesítést. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is 
előterjesztette javaslatait.

Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke sérelmezte, hogy a 
titkárság és az előterjesztő nem jelezte bizottsága felé, hogy véleményező bizottságként tár-
gyalnia kell az anyagot. Azért határoztak 80%-ban, mert a megszorítások éve van, a kitűzött 
prémiumfeladatokat azért súlyozták a leírt %-ban, mert alapfeladatok vannak benne, munka-
köri kötelességek. Ez egy kényszeredett, mondvacsinált prémium kiírás. Amennyiben ki lesz 
írva a prémium, a vezető jogosan beperelhetné az önkormányzatot, hogy kéri. Ezért kell az 
óvatosság elvét követni. 

Lestyán Ádám képviselő a Pénzügyi,  Gazdasági Bizottság tagja elmondta,  bizottsága azért 
nem súlyozta a feladatokat, mert végeredményben a polgármester úrnak kell meghatározni, 
hogy melyiket mennyire teljesítette a vezető, ha nem teljesített, nem kap semmit.

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke megjegyez-
te, valóban a feladatokban az szerepel, amit a munkájával el kell, hogy végezzen a vezető, de 
azt, hogy a munkájával azt hogy végzi el, nem mindegy. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság a 80%-ot kevésnek ítélte meg, ha valamit akar adni az önkormányzat az elvégzett 
munka fejében.  Viszont a súlyozást  a Szociális  és Egészségügyi  Bizottság által  kialakított 
rendszer szerint elfogadhatónak tartották, abba beleilleszteni a leegyeztetett, elfogadott nagy-
ságrendet.

Harmati László alpolgármester először abban javasolt döntést hozni, hogy mekkora legyen a 
kifizethető éves prémium összege. A Pénzügyi, Gazdasági bizottság javaslatát bocsátotta sza-
vazásra, miszerint a kifizethető éves prémium összege Kovács Edina igazgatónő tárgyévi (a 
kinevezésben szereplő összeggel számított) illetményének maximum 10% lehet

Litvai György képviselő véleménye szerint feltételes módban történjen a döntés, nem lehet 
tudni milyen anyagi változások lesznek az országban. A maximum megfogalmazást jónak tar-
totta.
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/Fekete József képviselő jelezte, hogy a napirendet érintő kérdések szavazásában, mint intéz-
ményvezető nem kíván részt venni, érintettnek érzi magát./

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Babinszki Szilárd) mellett az alábbi 
határozatot hozta: (Fekete József képviselő nem vett részt a szavazásban)

130/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatokat tűz ki. A kifizethető 
éves prémium összege az igazgató tárgyévi (a kinevezésben szereplő összeggel számított) il-
letményének maximum 10%-a.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Harmati László alpolgármester szavazásra bocsátotta, hogy a részteljesítés esetén a prémium 
teljesítmény arányosan illeti meg a vezetőt. Ebben mind a három bizottság egyetértett.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Fekete Jó-
zsef képviselő nem vett részt a szavazásban)

131/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy  a  Humánsegítő  és 
Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok kitű-
zésénél az igazgatót a részteljesítés esetén a prémium teljesítmény arányosan illeti meg.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Harmati László alpolgármester abban kért döntést, hogy prémium előleg kifizetése nem kerül 
engedélyezésre. Ebben is egyetértett mindhárom bizottság.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Babinszki Szilárd) mellett az alábbi 
határozatot hozta: (Fekete József képviselő nem vett részt a szavazásban)

132/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy  a  Humánsegítő  és 
Szociális  Szolgálat  kinevezett  magasabb  vezetője  részére  2009.  évre  prémium  feladatok 
kitűzésénél prémium előleg kifizetése nem kerül engedélyezésre.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Harmati  László alpolgármester  a  prémium  feladatok  és  teljesítési  %  meghatározásánál  a 
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Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Fekete Jó-
zsef képviselő nem vett részt a szavazásban)

133/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett  magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok  kitűzésénél  az  alábbi 
teljesítési % pontonkénti súlyozást határoz meg:
1. A szakmához kapcsolódó, az intézmény presztízsét növelő rendezvény szervezése:     10 %.
2. Minőségfejlesztési rendszer működtetése, ellátotti, dolgozói elégedettsége mérése:     20 %.
3. Az intézményi gazdálkodás alakulása, a költségvetési keretösszegen belüli,
    hatékony gazdálkodás megvalósítása (a bevételi terv maximális teljesítése,
    működésre pótelőirányzatot nem kér, pénzmaradvány képzése). : 30 %.
4. Szakmai és pénzügyi ellenőrzés során az ellenőrzött területen a hibaszázalék
    minimalizálása: 10 %.
5. Kihasználja az intézmény működtetését, fejlesztését elősegítő pályázatokat:

20 %
6. Az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőn belüli teljesítése:  5 %.
7. Az intézményi szabályzatok aktualizálása (naprakész állapotban tartása)  5 %.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Harmati  László alpolgármester  a  teljesítési  határidőt,  értékelési  határidőt,  a  prémium 
kifizetésének  határidejét  a  bizottsági  kiegészítőkhöz  képest  egy  hónappal  kérte 
visszadátumozni,  mivel  Szilágyi  Tibor  képviselő  úr  jelezte,  hogy  a  decemberi  kifizetést 
december 4-ig fel kell adni, így mire szükséges nem lenne meg az értékelés. 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Fekete Jó-
zsef képviselő nem vett részt a szavazásban)

134/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és 
Szociális  Szolgálat  kinevezett  magasabb  vezetője  részére  2009.  évre  prémium  feladatok 
kitűzésénél a prémium feladatok teljesítési határideje 2009. október 31.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Fekete Jó-
zsef képviselő nem vett részt a szavazásban

135/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és 
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Szociális  Szolgálat  kinevezett  magasabb  vezetője  részére  2009.  évre  prémium  feladatok 
kitűzésénél a prémiumi feladatok értékelési határideje 2009. novemberi testületi ülés.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Fekete Jó-
zsef képviselő nem vett részt a szavazásban)

136/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és 
Szociális  Szolgálat  kinevezett  magasabb  vezetője  részére  2009.  évre  prémium  feladatok 
kitűzésénél a prémium kifizetésének határideje 2009. december 31.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

VII/9. Tájékoztató a Berényi Napokról

Onody Gyuláné képviselő, az OPSKK igazgatója ismertette az írásos programtervet a jelenlé-
vők tájékoztatása érdekében. Elmondta, hogy a két napos Berényi Napok folytatásaként a har-
madik napra, mivel hétvége augusztus 22-e, az OPSKK családi napot szervez önerőből a li-
getben. A végleges program a pályázatok eredményétől, illetve a fellépők személyétől függő-
en változhat. 

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

137/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Orlai Petrics Soma 
Kulturális  Központ  tájékoztatását  a  XIII.  Berényi  Napok  rendezvény  programjának 
szervezéséről.

VII/10. A 8. Drogmentes Magyarországért Maraton

Onody Gyuláné képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy ebben 
az évben is megrendezésre kerül a Drogmentes Magyarországért Maraton ország-futás a gyer-
mekek jövőjéért. Bizottsága javasolja, hogy az intézmények és helyi szervezetek figyelme le-
gyen felhívva erre az ország-futásra a Mezőberényi Hírmondóban és a városi honlapon is, ön-
kéntes csatlakozásra biztatva a lakosságot.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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138/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ebben az évben 
is megrendezésre kerül Drogmentes Magyarországért maraton ország-futás a gyermekek jövő-
jéért. Felhívja az intézményei és helyi szervezetek figyelmét erre az ország-futásra a Mezőbe-
rényi Hírmondóban és a városi honlapon is, önkéntes csatlakozásra biztatva a lakosságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
                Dr. Baji Mihály, a Mezőberényi Hírmondó felelős kiadója
Határidő: értelem szerint.

VII/11. Nemzeti zarándoklat Budapestre

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy Komlóska 
és Pálháza települések ötlete alapján indulna el egy nemes célú kezdeményezés, mégpedig az 
erőszak, a terjedő rosszhangulat, különféle negatív folyamatok, és egymás bántása ellen indul-
na a zarándokút. Egy hetes programsorozat lenne, konkrét időpontja még nincs, és minden te-
lepülésnek, aki részt vesz a zarándoklaton, az ehhez szükséges forrásokat is elő kell teremte-
nie. Bizottsága javasolta, hogy a testület vegye tudomásul a tájékoztatást, a helyi újságban és 
honlapon erre a rendezvényre is legyen felhívva a lakosság figyelmét

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

139/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  A  Nemzeti 
zarándoklat  Budapestre kezdeményezőinek tájékoztatóját.  Felhívja az intézményei  és helyi 
szervezetek figyelmét erre a felhívásra a Mezőberényi Hírmondóban és a városi honlapon is, 
önkéntes csatlakozásra biztatva a lakosságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
                Dr. Baji Mihály, a Mezőberényi Hírmondó felelős kiadója
Határidő: értelem szerint.

VII/12. A TV2 ajánlatai

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a TV2. 
a város  számára „Kalandjárat – az útitárs Kandász Andrea” című műsorban való megjelenés 
lehetőségét ajánlották fel,  pl.  egy 3 perces turisztikai bemutatás 380.000,-Ft +ÁFA, egy 5 
perces bemutatás  450.000,-Ft +ÁFA összegbe kerülne.  A bizottság javaslata,  hogy legyen 
megköszönve  az  ajánlat,  de  az  önkormányzat  a  szponzorként  fizetendő  díjat  egyik 
kategóriában sem tudja biztosítani, és ezért nem kíván részt venni a műsorban.

A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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140/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  köszönetet  mond  a  TV2-nek  a 
„Kalandjárat – az útitárs Kandász Andrea” című műsorban való megjelenés lehetőségéért, de 
a szponzorként fizetendő díjat egyik kategóriában sem tudja biztosítani.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

VII/13. Kihívás Napja verseny

Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy minden 
évben kap az önkormányzat ilyen javaslatot, a bizottság most is azt javasolta, hogy ne vegye-
nek részt, nem igen éri meg a településnek.

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

141/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  ebben az  évben sem vesz  részt   a 
2009. május 20-án megrendezésre kerülő Kihívás napja versenyen. 

VII/14. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy

Harmati  László alpolgármester  ismertette,  hogy a  Békés  Megyei  Múzeumok Igazgatósága 
kezelésében  levő  műtárgyakra  vonatkozó  kölcsönzési  feltételeket  Békés  Megye 
Önkormányzata 2008. december hónapban megváltoztatta. A műtárgyra a kölcsönvevő félnek 
biztosítást kell kötni 2011. január 30-ig, azaz a kölcsönzés teljes időtartamára a külső szakértő 
bevonásával  megállapított  érték figyelembe vételével.  A biztosítás  megkötésére vonatkozó 
szándék  írásban  történő  kinyilvánítása  után  nyílik  meg  a  lehetőség  az  új  kölcsönbérleti 
szerződés  elkészítésére.  Az  önkormányzatot  a  Városháza  nagytermében  elhelyezett  Orlai 
Petrics Soma: Coriolanus festmény miatt érinti az ügy. A festmény biztosításának éves díja 
155.052 Ft lenne,  további feltétel, hogy  tűz- és füstjelző berendezés kiépítése szükséges. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  javasolta Cservenák Pál Miklós polgármestert megbízni, hogy 
tárgyalásokat  kezdeményezzen  a  Békés  Megyei  Múzeumok  Igazgatósága  igazgatójával,  a 
biztosítási díj összegének megosztása lehetőségéről.

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

142/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága 
igazgatójával,  a  biztosítási  díj  összegének  a  Békés  Megyei  Múzeumok Igazgatósága  és  a 
Mezőberény  Város  Képviselő-testületének  Polgármesteri  Hivatala  közötti  megosztásának 
lehetőségéről.
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

VII/15.Megbízási szerződésmódosítás: 2008. évi költségvetési beszámoló hitelesítése tekinte-
tében

Dr. Baji Mihály jegyző közölte, hogy tájékoztatásként lett előterjesztve a Con-Túr Iroda Kft. 
levele. A Kft.-vel van egy élő szerződése az önkormányzatnak, amelyben növelték az infláci-
óval a megbízási díjat. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.

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

143/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  mezőtúri  Con-Túr  Iroda  Kft.-vel 
kötött, a 2008. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó megbízási szerződéssel kapcsolatos 
tájékoztatót tudomásul veszi, és megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges 
teendők megtételére.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

VII/16. Állampolgári kérdések Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez

Harmati László alpolgármester előadta, hogy a testület ismét kapott 32 kérdést, most nevesít-
ve, Tomka Mihály aláírással. 

Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, 
hogy az állampolgári bejelentések tárgyalását illetően, az SZMSZ idevonatkozó pontjai mó-
dosításra kerültek a mai ülésen. 10 munkanap került előírásra, hogy a beadott kérdésekre vála-
szolni lehessen. Kérte megszavazni, hogy a kérdések részben majd írásban legyenek megvála-
szolva, és javasolta, hogy azt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonság lássa, hogy áttekintését köve-
tően kerüljön megküldésre. 

Dr. Baji Mihály jegyző megjegyezte, hogy még a régi SZMSZ rendelkezései vonatkoznának 
az állampolgári kérdésekre. Mindenki emlékezhet arra, hogy februárban is érkezett ilyen le-
vél, akkor az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság azt a döntést hozta, hogy miután más 
nevében lettek feltéve a kérdések, -a bizottság vizsgálta meg, hogy mi közérdekű, mi nem 
közérdekű-, csatolja a meghatalmazást a levél beküldője. Tomka Mihály ismét küldött egy le-
velet, ezt már ő írta alá, vannak benne új kérdések, vannak benn régi kérdések. Véleménye 
szerint előbb meg kellene vizsgálni mi tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, mi az ami 
tárgyalható, és majd után kellene erre visszatérni, válaszolni rá. Ehhez mindenképpen az Ügy-
rendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság munkája szükséges. Határozati javaslatot ismertetett.

52



Harmati László alpolgármester az ismertetett javaslat alapján kérte a határozatot meghozni.

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

144/2009./III.30./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felkéri  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbiztonsági Bizottságát, hogy vizsgálja meg az ismételten beadott állampolgári kérdéseket, 
amit Tomka Mihály Mezőberény, Vadász u. 4. sz. alatti lakos aláírt, hogy melyik közérdekű 
kérdés, ami a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Döntése alapján a polgármesteri hivatal 
a  szükséges  tájékoztatást  meg  tudja  tenni,  és  a  képviselő-testület  erről  szavazni  tud  a 
következő ülésén.
Felelős: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnök
             Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: 2009. áprilisi testületi ülés.

Interpelláció kóbor ebek ügyében

Barna Márton képviselő ismertette, hogy már korábbi testületi ülésen ki lett adva a polgár-
mester úrnak, és jó lenne, ha reagálna rá, hogy kistérségi szinten legyen megvizsgálva, mit le-
hetne a kóbor kutyákkal tenni, hogy ne csak Mezőberényt terhelje a költség, hova lehetne el-
helyezni a kóbor állatokat.

Harmati László alpolgármester közölte, az interpellációra a polgármester úr meg fog válaszol-
ni.

Lestyán Ádám képviselő megerősítést kért a jegyzőtől, hogy nem lesz ezen túl a szokásos ku-
tyaoltás, állatorvost kell hívni, és ők oltanak háznál.

Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy Dr. Kreisz Ágnes állatorvos kereste 
fel, és tájékoztatást adott arról, hogy átalakul az eboltásnak a rendje. Még további egyezteté-
sekre van szükség, de az biztos, hogy az állatorvosok más formában fognak oltani, saját ren-
delőjükben, külön kell nyilvántartás vezetniük, megszűnik az eddigi egységes nyilvántartás. 
Azt szeretné majd elérni, hogy egy egységes nyilvántartást kapjon a hivatal, lehessen ellen-
őrizni a kutyák sorsát. Ez a kérdés még nem lefutott.

Fekete József képviselő véleménye szerint meg kellene próbálni felvenni a kapcsolatot men-
helyüzemeltető, állatvédő egyesületekkel, vagy önkéntes állatszerető emberekkel is, mert ők 
tudnának segíteni, hiszen ők az ellenzői is annak, hogy a kutyák esetleg „likvidálva” legye-
nek. 
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Dr. Baji Mihály jegyző tudatta, hogy a „kutya kérdés” kistérségnél napirenden van, felmérik, 
hogy az egyes települések miként oldják meg ezt a dolgot. Minden település más és más, első-
sorban ez pénzkérdés.  Kérte,  hogy a  kistérség következő ülésén  a  begyűjtött  információk 
alapján tárgyaljon a kérdésről, ne legyen húzva az idő.

Halász Ferenc képviselő a chippes megoldást tartotta megfelelőnek, azt beültetik a kutyába, 
meg lehet állapítani, hogy kié. Ezt a megoldást 2012-ig kötelező fogják tenni. Mohácson ez a 
megoldás már működik. Utána kellene nézni, van-e valamilyen pályázati lehetőség.

Harmati László alpolgármester közölte, biztos, hogy többször lesz még szó a kutya ügyről, de 
a polgármester úr választ fog adni a következő ülésen az interpellációra.

A jelenlévőknek bemutatta a teremben lévő történelmi zászlót, amely március 13-án az ünnepi 
megyegyűlésen fel lett szentelve. Korhű zászló, a tetején van egy zászlóvég, amelyet a Fába-
fém Kft. készített el. Köszönet az önzetlen felajánlásért, munkáért.

Bejelentette,  hogy  a  legközelebbi  ülés  április  27-én  kerül  megtartásra.  Napirendje:  1./ 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás);  2./ 
Beszámoló a 2008 évi belső ellenőrzés tapasztalatairól.

Megköszönte a figyelmet, a képviselők részéről a konstruktív hozzászólásokat, a nyilt ülést 
befejezettnek nyilvánította. a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

k.m.f.

               Harmati László                                                                 Dr. Baji Mihály 
                alpolgármester                                                                       jegyző
   

               Koncsag Ferenc                                                                Litvai György 
                    képviselő                                                                          képviselő
                   jkv.hitelesítő                                                                   jkv.hitelesítő     
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