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JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én 
megtartott közmeghallgatásról és testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 

Szilárd, Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, 
Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Lestyán 
Ádám, Litvai György, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, 
Wagner Márton képviselık. 

                                         
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, meghívottak, intézményvezetık, 

érdeklıdık.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. 
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 17 képviselı közül 
mindenki jelen van. 
 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a mai ülés közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülés. A közmeghallgatáson mondhatják el véleményüket az érdeklıdık 
Mezıberény város Rendezési tervérıl. Az írásos napirendet kiegészítette annyiban, hogy II/7. 
napirendként Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnök választása történne meg, valamint a IV. 
napirendnél további két bejelentés kerülne megtárgyalásra: Önkormányzat SZMSZ-ének 
módosítása; Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség-javító program. Ezen túl a bejelentések 
végén szóbeli elıterjesztéssel kíván élni. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv-hitelesítıknek  Csávás István és Szekeres Józsefné képviselıket.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy mint a zárt ülés napirendjébıl is 
kitőnik, igen sok lakó felajánlotta vételre ingatlanát az önkormányzat részére. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy a nyílt testületi ülésen kellene kimondani azt, 
hogy tud-e ilyen kérésekkel foglalkozni a testület, mert  a jövıben több ilyen kérelem várható. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja, bizottsága döntése 
alapján kérte a bejelentések 6-os pontját  -Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának 
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módosítása- napirendrıl levenni, mivel márciusig lehet módosítani az alapító okiratot, és 
addig még további egyeztetések szükségesek. Az ingatlan felajánlásokat érintıen a lakás 
visszavásárlással kapcsolatban határozati javaslattal élnek, melyet a költségvetés tárgyalásánál  
ismertetne. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselı a gimnázium igazgatója megerısítette, hogy az alapító okiratukban a 
módosítások nem vezethetık be iskolakezdéskor, ezért kérik a levételt napirendrıl. Mivel 
felvehetı tanuló létszámot érintett volna a módosítás, az egyeztetések után kerül vissza a 
testület elé. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elfogadta a javaslatot arról, hogy III/4. napirendként 
kerüljön megtárgyalásra a lakás, ingatlanvásárlás ügye, a gimnázium alapító okirata pedig 
lekerül napirendrıl. A módosításokkal bocsátotta szavazásra az ülés napirendjét. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
376/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Közmeghallgatás:   Mezıberény város jóváhagyott Rendezési tervének módosítása           
Munkaülés napirendje: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl        
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl         
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 93/2009./III.18./sz, 127/2009./III.30./sz., 

170/2009./IV.27./sz, 172/2009./IV.27./sz, 186/2009./IV.27./sz, 201/2009.IV.27./sz, 
223/2009./V.26./sz, 224/2009./V.26./sz., 225/2009./V.26./sz., 226/2009./V.26./sz, 
229/2009./V.26./sz, 232/2009./V.26./sz., 233/2009./V.26./sz., 259/2009./VI.11./sz, 
260/2009./VI.11./sz, 273/2009./VI.11./sz, 275/2009./VI.11./sz., 281/2009./VI.29./sz. 
286/2009./VI.29./sz, 287/2009./VI.29./sz, 300/2009./VI.29./sz., 301/2009./VI.29./sz. 
302/2009./VI.29./sz, 303/2009./VI.29./sz, 304/2009./VI.29./sz, 305/2009./VI.29./sz., 
306/2009./VI.29./sz, 307/2009./VI.29./sz, 308/2009./VI.29./sz, 309/2009./VI.29./sz., 
310/2009./VI.29./sz., 311/2009./VI.29./s, 312/2009./VI.29./sz., 313/2009./VI.29./sz., 
314/2009./VI.29./sz, 315/2009./VI.29./sz, 316/2009./VI.29./sz, 317/2009./VI.29./sz., 
319/2009./VI.29./sz, 320/2009./VI.29./sz, 321/2009./VI.29./sz, 322/2009./VI.29./sz., 
323/2009./VI.29./sz, 325/2009./VI.29./sz, 326/2009./VI.29./sz, 327/2009./VI.29./sz., 
328/2009./VI.29./sz, 329/2009./VI.29./sz, 330/2009./VI.29./sz, 331/2009./VI.29./sz., 
332/2009./VI.29./sz, 334/2009./VI.29./sz, 336/2009./VI.29./sz, 349/2009./VI.29./sz., 
352/2009./VII.13./sz, 367/2009./VII.13./sz, 368/2009./VII.13./sz, 369/2009./VII.13./sz, 
262/2009./VI.11./sz, 272/2009./VI.11./sz,  337/2009./VI.29./sz,  361/2009./VII.13./sz., 
364/2009./VII.13./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.  

      II/2. Aljegyzı választása (eskütétel)  - 293/2009./VI.29./sz. hat. 
II/3. Helyi védelem alatt álló épületek címő pályázat (374/2009./VIII.04./sz. hat.) 
II/4. Mőtárgy kölcsönzés (207/2009./V.26./ sz. hat.)   
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II/5. Mezıberényi Hírmondó, a Városi Honlap és egyéb feladatok elıirányzatának 
pontosítása  (282/2009/VI.29.sz. hat.)     

II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl    
II/7. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének választása titkos szavazással     

III./ Beszámoló Mezıberény Város 2009. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
       III/1. Elıirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  (4 db határozat) 
       III/2.  A 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(II.24.) MÖK rendelet módosítása 
       III/3.  Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 
       III/4. Lakás, ingatlanvásárlás ügye 
IV./ Bejelentések 

IV/1.  MÖK támogatás lemondása (I. Ker. Evangélikus Egyház) 
IV/2.  A Roma majális pályázati elszámolása 
IV/3.  „Javíts egy jegyet pályázat” + „Kamaszbarát Önkormányzat” cím 
IV/4.  A Mezıberényi Tenisz Club kérelme (Szalai Barna Teniszközpont) 
IV/5.  A Petıfi Sándor Gimnázium osztálylétszáma 

      IV/6.  A Petıfi Sándor Gimnázium pedagógiai programjának módosítása 
IV/7.  A Mezıberény-Bélmegyeri Iskola pedagógiai programjának módosítása 
IV/8.  A Mezıberény-Bélmegyeri Iskola házirendjének módosítása 
IV/9. A Mezıberény- Bélmegyeri Iskola minıségirányítási programja végrehajtásának 

értékelése 
IV/10. A Mezıberény- Bélmegyeri Iskola minıségirányítási programjának módosítása 
IV/11. Közoktatási intézmények SZMSZ-einek felülvizsgálata (3 db) 
IV.12  Az Összevont Óvodák helyi nevelési programjának módosítása 
IV/13.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
IV/14. Bölcsıdei pályázatunk a DAOP- 4.1.3/C 2008 rendszerében 
IV/15. Dr. Burján és Társa Bt. rendelési idı módosítási kérelme 
IV/16. Petıfi Sándor Gimnázium informatikai támogatás igénylése 
IV/17. Kopjafa állítása Frey Ádám emlékére 
IV/18. Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
IV/19. Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség-javító program 
IV/20. Egyéb bejelentés 

V./  Zárt ülés 
V/1. A „Mucsi tanya” elnevezéső ingatlan tulajdonjogának átadási kérelme 
V/2. A Luther u. 7. sz. ingatlan bérbeadási idıpontjának meghosszabbítására kérelem 
V/3. Mezıberény, Várkonyi u. 27. sz. ingatlan felajánlása önkormányzatnak vételre  
V/4. Mezıberény, Szt. János u. 64. sz. ingatlan felajánlása önkormányzatnak vételre 
V/5. Mezıberény, Munkácsy u. 14. sz. ingatlan felajánlása önkormányzatnak vételre 
V/6. Szabó Gábor mezıberényi lakos állattartással kapcsolatos panasza 
V/7. Polgármesteri Hivatal mőködése (350/2009.VI.29./sz.hat.) 
V/8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

      V/9. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ könyvtárának leltáráról (569/2008./XI.24./sz.) 
      V/10. Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévı tartozásokról 

(345/2009./VI.29./sz.) 
      V/11. Ifj. Balogh Csaba kérelme 
      V/12. Balogh Csaba kérelme  

V/13. Czinanó Tibor tulajdonát képezı Mezıberény, Kérhalom u. 16. sz. alatt található 
ingatlan vételére történı felajánlása, vagy kisebb ingatlanra történı elcserélése 

V/14. Egyéb bejelentés 
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Közmeghallgatás: Mezıberény város jóváhagyott Rendezési tervének módosítása           
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elöljáróban elmondta, úgy hallotta, hogy Mezıberényben 
a demokrácia nem mőködik, de azok, akik ezt hangoztatják, nem nagyon tolonganak a 
közmeghallgatáson, hogy a véleményüket kifejtsék.  
A közmeghallgatás fı témája a város rendezési terve. Felszólalásra kérte az anyag készítıit, 
Kmetykó János, valamint Nagy József külsı tervezıket. 
 
 
Kmetykó János tervezı az érdeklık tájékoztatása érdekében ismertette, hogy a rendezési terv 
módosítása több okból is szükségessé vált.  
• A város terület felhasználását lényegesen érinti a vasútfejlesztés. Átvezetés szükséges 

ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. A Csabai úton egy vasút feletti felüljáró fog 
létesülni, a vasút rakodóvágánya lényegesen meghosszabbodik Békéscsaba irányába, és a 
Gyomaendrıd felıl érkezı pályaszakaszon pedig ívkorrekciót hajtanak végre. A Szarvasi 
úti ívkorrekciónál két lakótelek területét érinti az a védıterületet, ami már lehetetlenné 
teszi az ottani lakáshasználatot. Ezeket az ingatlanokat kisajátítással fogják megszerezni. 
Az érintett területet gazdasági területté kellene a rendezési tervben átminısíteni, mivel a 
mellette lévı ingatlanon már gazdasági terület felhasználási igénnyel éltek. Erre tettek 
javaslatot. A vasúti felüljáró több gondot okozott, több menetben egyeztetett a város és a 
NIF. A végleges megoldás már a rajzasztalon van, engedélyezési dokumentációk 
készülnek. Ez alapján módosították úgy a rendezési tervet, hogy az ottani közlekedési és 
gazdasági területek korrekciója kapcsán a felüljáró megvalósítható legyen. A rakodó 
vágány meghosszabbítása kapcsán az ott lévı, nádas mögötti gyepterületet is célszerő 
gazdasági területté változtatni, mivel ott gazdasági fejlesztést kívánnak befektetık 
végezni. A Panoráma étterem megközelítése volt egy nagy probléma, az új felüljáró terv 
szerint ez úgy oldódik meg, hogy a felüljáró alatt lesz egy beközlekedési lehetıség az 
étterem felé. A nagytávú területfejlesztés kapcsán tettek javaslatot az említett iparterület 
átvezetésére a Békési út felé, ami egy olyan közlekedési kapcsolat lehet nagyobb távon –
amikor a gazdasági terület beáll-, hogy körforgalmi lehetıséget biztosít, ezzel is enyhítve 
a felüljáró okozta, városi közlekedési problémákat.  

• A 2004. éves tervjóváhagyás óta módosult az országos területrendezési terv, illetve 
jóváhagyták a megyei területrendezési tervet, ami már nem minden pontjában érvényes, 
mert az Otrt. késıbb módosult. A tervezett M47-es nyomvonala az országos terven nem 
ugyanaz, mint a megyei terven. A megyei terven még rajta van a 46-os útnak a 
Mezıberényt elkerülı szakasza, az országos tervbıl ez már kimaradt. Az Országos 
Területrendezési Tervet kellett figyelembe venni, ezért a korábban szereplı, 46-os utat a 
régi 47-es úttal összekötı, megkerülı útszakasz már nem szerepelhet a város rendezési 
tervében. Felmerült, hogy Kamut felé kerékpárút legyen betervezve. Az idıközbeni 
jogszabályváltozások miatt teljesen új terület felhasználási kategóriák léptek életbe. A 
nádast, ısgyepet és hasonló részeket, természet közeli területként kell nyilvántartani, ahol 
semminemő építés nem képzelhetı el. A beépítésre nem szánt területek közzé besorolták a 
korábbi mezıgazdasági majorokat, gazdasági területeket, ezeknek most már 
mezıgazdasági-üzemi terület lesz a hivatalos neve. Emiatt is kellett a rendezési tervet 
módosítani.  

• A városban felmerülı, egyes kisebb területeket érintı övezeti besorolások változása miatt 
történt meg átvezetés. Pl. Kastélyköz, Kölcsey utca, Piactér közötti területeknek változott 
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meg a terület felhasználása; a Sport utcai telkeknek az övezeti besorolása változott; a 
Gutenberg u. 1., Mátyás kir. u. 3. gazdasági területbe lettek sorolva.  

• A helyi építési szabályzat rendelkezéseit, a helyben felmerült igények miatti 
módosításokat össze kellett hangolni az Országos Településrendezési Szabályzat 
módosításaival. 

Az elmondottakról és a tervrıl mindenki tájékozódhat, mert a mai naptól 30 napra kell 
elérhetıvé tenni a lakosság részére, észrevételeket lehet tenni. 
 
 
Wagner Márton képviselı hiányolta a strandhoz csatlakozó parkolókat, illetve a városban, 
egyéb helyeken való parkolási helyeket, a Szent István utcán parkolók kiépítési lehetıségét. 
Ez kimaradt, vagy nem is volt tervezés alatt? 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı észrevételezte, hogy a Kereki utcán 75 db beépítetlen telek van, ez 
az elızı tervbıl maradhatott benne. A Gyomai úton 33 telek van megjelölve, bár az csak 
lehetıségnek van jelölve. Helyesek ezek a megállapítások? Többek véleménye az, hogy nem 
kell Mezıberényt növelni, nem kell új utcarészt nyitni, ahol új utat, közmővet kell létesíteni, 
rendben kell tartani. Lehetıségnek ott lehet hagyni az Ókertet, Gyomai utat 
 
 
Kmetykó János tervezı válaszként elmondta, hogy a Gyomai úton az egyházi telkek is 
szerepelnek.  A Kereki utcai telkek a jelenlegi belterületi határon kívül vannak, a régi 
rendezési terv is tartalmazta. Földhivatali helyrajzi számuk van, csak nincs kimérve, 
mővelésbıl kivett terület. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy nincs rá szükség, akkor 
vissza kell állítani a 2004. év elıtti állapotot. Véleménye szerint nem jelent gondot a megléte, 
mert a törvények szerint azt a mővelést kell folytatni rajta, amely jelenleg is meg van, hiába 
van felparcellázva.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint ez a gyepterület nem is az 
önkormányzaté, utána kell járni. A tervbıl, ha van mód, ki lehet-e venni a Kereki utcai 
telkeket? 
 
 
Kmetykó János tervezı igen választ adott, bármikor kivehetı a tervbıl, ha úgy dönt a testület. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı észrevételként folytatta, hogy gazdasági területnél szerepel a 
kertészet (Oltványkert u.), tudomása szerint ez eladásra került. Több lakos a Puskin utcáról 
azzal kereste meg, tolmácsolja, hogy igényként merül fel a kerékpárút az utcán, kerüljön 
felvételre a tervbe, ha egy mód van rá. A hulladékválogató idejétmúlt, az elızıbıl 
maradhatott benne. A védett fák közé javasolta még felvenni a mővelıdési központnál lévı 
egy, valamint a Fıtéren lévı – Városszépítı és Városvédı Egyesület által készített pad van 
alattuk- kettı japán akácfát. A központi vegyes építési terület és a kisvárosi építési övezet 
kerüljön kiegészítésre egy olyan fejezettel, hogy új építési telek csak 2000 m2 alatt legyen 
kialakítható. Ezzel lehetne a multikat kiszorítani. A helyi építési szabályzat 17. §-ánál, ami a 
csapadékvíz-hálózat további kialakításának általános elveit határozza meg, egy szó bírását 
kérné: „A belterületi szakaszon a jelenlegi 46, 47… fı mellékutak átkelési szakaszán zárt, 
gravitációs csatorna-hálózatot kell kiépíteni” A „lehetıség szerint” kifejezés kellene a „zárt” 
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szó elé. Észrevételezte továbbá, hogy a helyi védelembe vett épületek nem ugyanannyi a helyi 
rendeletben, mint a most kialakított szabályzatban, ezt kéri pontosítani, egységes szerkezetbe 
tenni. 
 
 
Csávás István képviselı megkérdezte, hogy a vasútfejlesztés, felüljáró építéssel kapcsolatban 
készült-e gazdasági számítás arról, hogy ha elkészül a Mezıberényt elkerülı út, a felüljáróval 
mi történik. Be lesz kötve az új elkerülı útba? Nem sok gazdasági értelme van, majd nem úgy 
nézni ki, mint egy körbekerített város és van neki egy kapubejárója. Kisebb zsákutcának 
tartotta a felüljáró elkészítését, és összegben ez olyan tekintélyes nagyságú, hogy Mezıberény 
elkerülı szakaszához jelentısen hozzá tudna járulni. A Rákóczi sgt., amely győjtıúttá van 
nyilvánítva, elbírná a kerékpárutat. Szíveskedjenek oda is betervezni. A Deák F. u. 79. sz. 
alatt van egy régi polgári ház, tetızete egyenlı a nullával, felvizesedve mállik a járda 
szintjénél (helyi védelem alatt álló épület). A strandnál szeretné, ha pihenıövezet lenne, utak 
állapotának, parkolók, megfelelı közlekedési rend kialakításával. 
 
 
Fekete József képviselı tudatta, hogy a strand és a Piknik park területének összekapcsolása 
már meg is történt elméletben, a kialakítandó elképzeléssel mindenképen egyet kell érteni. A 
Szarvasi úti lakók kérdéssel fordultak hozzá arról, hogy ha náluk a vasútátjárónál szintbeli a 
keresztezıdés, akkor várhatóan sok állási idıre számíthatnak? Errıl jó lenne tájékoztatást 
adni. A Juhász Gy. utca megnyitásáról is kérdezték, ez tudomása szerint tervezett, az elmúlt 
rendezési tervben is szerepelt.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy egy nemzetközi vasúti vonalnak az 
engedélyeztetésénél a város nem szólhat bele, biztos, hogy több lesz a várakozási idı a 
Szarvasi útnál, hamarabb fogják leengedni a sorompót. 
 
 
Kmetykó János tervezı válaszként elmondta, hogy korábban már készített egy 
tanulmánytervet a parkolási megoldásokra.  
• A strand és a korábbi úttörıház területét a rendezési terv különleges területként kezeli. 

Olyan terület felhasználási kategória, hogy pihenıövezet, olyan a rendezési tervekben 
nincs. A város hozhat olyan belsı szabályozást és rendeletet, hogy azt pihenıövezetté 
nyilvánítja, de ez nem rendezési tervi kategória. Különleges területté nyilvánították, mert 
a felhasználása eltér attól a terület felhasználási kategóriáktól, amelyek egyébként 
besorolhatóak lennének. Nem lakóövezet, nem városközponti terület, nem gazdasági 
terület, egy különleges terület, ahol a városnak strandja, a strandhoz kapcsolódóan 
bármilyen, akár pihenést célzó szolgáltatás is elhelyezhetı azon a területen belül. A 
Tessedik tér összes területe közlekedési területbe van besorolva, ahol annyi parkolót lehet 
elhelyezni, amennyit rá tud tenni a tervezı. De ez sem rendezési tervi kategória, a mostani 
rendezési terv csak terület felhasználást szabályoz, és azon a terület felhasználáson belül, 
az helyezhetı el, amit az országos szabályok vagy a helyi szabályok megengednek.  Így a 
fürdınél a parkoló kialakítását lehetıvé teszi a rendezési terv.  

• Testületi döntést várnak arról, hogy a Kereki utcát megtartsák-e lakóterületnek vagy nem. 
Attól, hogy egy területnek a tulajdonjoga megváltozik, attól a terület felhasználása nem 
törvényszerően változik meg. Nem tudja milyen célra vették meg a várostól az 1654. hrsz-
ú részt, de az gazdasági terület volt. Ki fogják húzni azt a részt, köszönik az információt, 
hogy a terület nem az önkormányzat gazdasági tevékenységét szolgálja. 
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• A kerékpárutakkal ugyanaz a helyzet, mint a parkolókkal. A rendezési tervnek 
gyakorlatilag azokat a kerékpárutakat kell önállóan tartalmazni, amelyek önálló terület 
felhasználást igényelnek. Azok a kerékpárutak, amelyek egy meglévı közlekedési 
területen belül vannak, és egy közlekedési terület egy utcán belül egyik beépítési vonaltól 
a másikig tart, nem rendezési tervi kategória. Általában fel szokták tüntetni egy jellel, 
hogy egy kerékpárút elfér és létesíthetı, vagy ha konkrétan kérik, mint most, akkor ezt fel 
lehet tüntetni a rendezési tervben. Be fogják jelölni a Puskin u. és Rákóczi utcai 
kerékpárutat, és akkor valósul meg, amikor anyagi lehetısége lesz rá a településnek. A 
regionális kerékpárutakat, a települések közötti kerékpárutakat kötelezı feltüntetni.  

• A hulladékválogatónak lehet, hogy a neve nem az, de különleges területként meg kell 
hagyni, mert a hulladékgazdálkodással kapcsolatban vagy rekultiválva lesz, vagy 
valamilyen funkcióra még fel lesz használva. Úgy tudja, hogy az állati tetemek győjtı 
helye még mindig ott van. Döntés kell, hogy nem lesz felhasználva a terület semmilyen 
formában, ami a település tisztasági követelmények szempontjából hasznosítható, addig a 
rendezési tervben azt is különleges területként tartják nyílván.  

• Be fogják építeni a városközpont és kis városias lakóterületekre a 2000 m2-es új építési 
telek határát. Itt csak olyan probléma adódhat, ha netán intézmény akar létesülni, azt is 
korlátozza. 

• A helyi védelemmel kapcsolatban azt a módosítást tartalmazza a rendezési terv, hogy a 
helyi szabályzat mellékletébıl ki lettek véve a helyi védettségő épületek és függelékbe 
helyezték el. Ez azért érdekes, mert egy mellékletet csak magával a rendelettel együtt 
lehet módosítani, a függeléket meg bármikor. Tehát a függelék és a helyi értékek védelmét 
célzó önkormányzati rendelet kell, hogy összhangban legyen, és ha azt a rendeletet 
módosítják, automatikusan a függelék is módosul. 

• A Budapest-Lökösháza vasútvonallal kapcsolatban, mint településtervezıknek nem sok 
lehetıségük van alternatívák gyártására, ez egy szakmai fórumokon eldöntött tény. A 
felüljárónak nincs köze az M47-es úthoz. Ennek az útnak eléggé kitolódott a 
megvalósítási reménye, már azt is lehet hallani, hogy kell-e egyáltalán az elkerülı 
szakasz. 

• A Juhász Gy. utca átkötés ugyanúgy benne van a tervben, mint volt. 
 
 
Nagy József tervezı a Szarvasi úti vasúti átjáróval kapcsolatban elıadta, hogy a vasútvonal 
tervezése elején még 160 km-re tervezték azt a szakaszt is. Akkor be volt tervezve egy közúti 
és gyalogos aluljáró, de az olyan kisajátításokkal, költségnövekedéssel járt volna, hogy úgy 
döntöttek a tervezık, visszaveszik a pályasebességet 140 km-re. Ezért maradt meg a szintbeli 
vasúti átjáró. Ahhoz mondjuk van lehetısége az önkormányzatnak, hogy egy gyalogos, 
kerékpáros aluljárót kérjen a NIF Zrt-tıl, az távlatokban mindenféleképpen hasznos lett volna, 
bár gyakorlatilag a tervek elkészültek, engedélyezések alatt állnak. Tehát, úgy gondolja, errıl 
már lemaradt az önkormányzat. A 47-es út felüljárójánál az a kialakítás, ami bekerült, egy 
helyi kezdeményezéső és a NIF által is elfogadott közös kompromisszum eredményeként jött 
létre. Gondolja, oda készültek gazdaságossági számítások, bár alapelv az, hogy 160 km-es 
pályasebességő vasútvonalnál felüljárót kell készíteni. A változásokat meg kell szokni, az 
majd késıbb az élet részévé fog válni. Létesül egy közös gyalogos, kerékpáros aluljáró is –a 
rendezési terven is szerepel- a vasútállomás felvételi épületétıl Békéscsaba irányába, olyan 
60-80 m távolságban fog megépülni. Gyakorlatilag a köztemetı hátuljához fog kivezetni, 
mivel a köztemetı jelenlegi úthálózata a felüljáró miatt a vasút mellett meg fog szőnni, ezért 
az csak a Szarvasi út irányából járható. Elég sok parkolót, közös gyalogos, kerékpárutat 
terveztek oda, valamint a temetınek a fıbejárati oldalán alakítottak ki egy összekötı győjtı 
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utat, egy olyan lehetıséggel, hogy a távlatokban ott további 100-120 férıhelyes parkoló 
kialakítható legyen.  
A régi parkolók, pl. a strand környékén is –a 2004. évi rendezési tervben jelölt parkolók- 
továbbra is megmaradtak, azokat nem vizsgálták felül újra. 2005-ben készítettek a 
strandfejlesztésekhez egy engedélyezési tervet 80-100 férıhelyes parkoló, buszmegálló, 
sétány megjelöléssel. Ezt a jelenlegi formában valamilyen módon, ha erre igény lesz, 
aktualizálni kell majd. 
A zárt csapadékvíz rendszerrel kapcsolatban felmerült kérdés. Alapvetıen az az elv a 
rendezési terveknél, hogy távlatokban legyen adva lehetıség olyan dolgokra, amik késıbbiek, 
5-10-15 év múlva esetleg igényként jelentkezhetnek. Jelentıs részben az országos fı és 
mellékutak mellett nyíltárkos csapadékvíz elvezést van, ez gyakorlatilag az idık végezetéig 
így maradhat. Azonban az, hogy zárttá tehetı, lehetıség arra, hogy a különbözı fejlesztések 
végrehajthatóak legyenek.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a felüljáróra mindenképpen szükség 
van, a vasúti átjáró kockázattal jár. 
 
 
Csávás István képviselı megemlítette, hogy Gyománál is a fıútvonalat keresztezi a vasúti 
átjáró, és ott nem tapasztalja felüljáró építését.  
 
 
Halász Ferenc képviselı megállapította, hogy a vasúti forgalom, sebesség növekedése miatt a 
zajterhelés is növekszik, a zajvédelemrıl se feledkezzenek meg. 
 
 
Nagy József tervezı ismertette, hogy a Szarvasi úti területre nagyon komoly zajvédelmi 
rendszer fog kiépülni, ezek megtervezıdtek.  A rendezési tervben ezt nem tudják ábrázolni, a 
mőszaki leírásokban kerülnek elıírásra, rendelkezésre fognak állni az építés során.  
 
 
Harmati László alpolgármester is úgy gondolta, hogy a vasút korszerősítésének örülni kell. 
Egyelıre a Mezıberényt elkerülı útról nem kell beszélni, mert  már az országos rendezési 
tervben nem szerepel.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megítélése szerint a felüljáró nem lesz szükségtelen akkor 
sem, ha az elkerülı út megvalósulna majd egyszer. 
 
 
Wagner Márton képviselı felvetette, hogy a strand és a Piknik park összevonása utána a 
Táncsics utca strandfelıli végén lakók ki lesznek zárva az egyszerő közlekedésbıl. A 
Martinovics utca és a Táncsics utca között már régebben is felmerült, hogy a csapadékvíz 
csatorna mellett egy gyalogjáró, illetve kerékpárutat ki lehetne építeni. Rákérdezett, jól 
értette-e, hogy a Szent István utca és annak folytatásában a Tessedik téren parkolók építését 
nem kell a tervbe bele venni? 
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Kmetykó János tervezı válaszként megismételte, hogy közlekedési terület a Szent István utca 
teljes szélessége is, meg a Tessedik tér is. Amennyiben oda parkolót kíván építeni az 
önkormányzat, ahhoz nem kell rendezési terv. A közlekedési területen parkolók elhelyezhetık 
bárhol, ahol közlekedésbiztonsági és szakmai szempontból az megoldható. 
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, lehetséges-e, hogy a 2000 m2 beépíthetıség 
meghatározása függelékbe kerülne, így ha közintézményt akar létesíteni az önkormányzat, 
nem kellene rendeletet módosítani. 
 
 
Kmetykó János tervezı igen választ adott. Az a helyi építési szabályzat lényege, hogy a helyi 
speciális igényeket bele lehet venni. Ha úgy kerül megfogalmazásra, hogy az érintett 
területeken intézményi telek kivételével 2000 m2-nél nagyobb telek nem létesíthetı, akkor az 
intézmény nincs kizárva. 
 
 
Bencsik Jánosné Csabai u. 32. szám alatti lakos elıadta, hogy a területükön kritikussá vált a 
helyzet. Repedeznek a ház falai, remeg az egész, nem lehet lakni a közlekedı kamionok miatt. 
Az ott lakók azt vették észre, hogy amióta a szennyvízcsatornát megépítették, azóta van ez a 
probléma. Nem tudja eladni ingatlanát, annyira tönkrement a jármőforgalomtól, ha meg rá fog 
szakadni, mi lesz? 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, az út a Közútkezelı Kht.-hoz tartozik. 
 
 
Bencsik Jánosné Csabai u. 32. szám alatti lakos tudatta, hogy levelet írt a Kht.-nak még nem 
válaszoltak, de ha csak az egymásra mutogatás megy, mi lesz?  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta, hogy a panaszos forduljon bírósághoz. A 
csatornázást meg kellett tenni. A jogi utat nem lehet megkerülni. 
 
 
Bencsik Jánosné Csabai u. 32. szám alatti lakos abban reménykedne, ha kisajátítanák azt a 
részt, mert rettentı szők ott az utca vége. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tanácsolta, hogy a panaszosnak meg kellene várni a Közútkezelı Kht. 
válaszát, és amennyiben kártalanításra tart igényt, el kell menni a bíróságra. A Békési 
Bíróságon minden héten, pénteken van ingyenes jogtanácsadás. A hivatalban Adamik Jánosné 
segítséget nyújt, akinek az eddigi eljárása tárgyilagos és megfelelı volt. Az ügy megnyugtató 
lezárása a bírósági eljárás lehet. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a rendezési tervhez tett javaslatokat összegezte. A 
kerékpárút igénynek van igazság tartalma, de nem úgy, hogy most két utca legyen kiemelve. 
Javasolta az összekötı utakat megjelölni e célra. A meglévı kerékpárutak rendbetételének 
biztosítása sem elhanyagolható. 
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Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, hogy az utca lakóinak kérését tolmácsolta, de 
elfogadja, hogy nem rendezési terv függvénye a kerékpárút kialakítása. A Puskin utca 
egyébként győjtı út, nagyon nagy forgalmú. 
 
 
Hajdú Ernıné Galilei u. 4. szám alatti lakos elıadta, hogy a Mezıberény város és környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete egy kérelmet nyújtott be a képviselı-testület felé 
júniusban, amire még nem kapott választ. Mozgáskorlátozott parkolók felfestését, illetve 
jelölését kérték, különös tekintettel a gimnázium elıtti parkolóra. A középiskolába, akirıl 
csak tud, 3 mozgássérült gyermek jár. Nagyon gyér a parkolók száma a városban, illetve 
szabálytalanok, pl. a piactéri parkoló. A Fı úton nincs parkoló, illetve a Piramis üzletnél 
valami kis festékmaradvány jelzi a parkolót, de az nem elég. Egy kis oszlopon táblával jelölni 
kell, hogy itt mozgáskorlátozott parkoló van. Úgy tudja, az is szabály, hogy két mozgássérült 
parkoló szabályos egymás mellé kialakítása kell. Mondta már azt is, hogy az egyesület 
megveszi a festéket, sablont is szereznek, akár táblát is vásárolnak, pedig nagyon szegényes a 
költségvetésük. Az egyesületnek közel 320 tagja van, de ezen felül rengeteg mozgássérült van 
még a városban. Több mint 30 kerekes székkel közlekedırıl tud, akik szeretnének sok helyre 
eljutni. Kérné azt is, hogy a Városházán liftet alakítsanak ki, nem tudnak mozgássérültek az 
emeletre, a házasságkötı terembe feljutni. Tudja, hogy erre most pályázni lehet, tegye meg a 
képviselı-testület. A város lakosságának 10%-a vagy mozgáskorlátozott, vagy pedig 
kisgyermekes. Példaként még kiemelte, hogy a fül-orr-gégészetre sem lehet kerekes székkel 
feljutni, nincs kapaszkodó, és nagyon meredek a feljáró. Segítséget kér a mozgáskorlátozottak 
nevében, személy szerint 11 éve önkéntes munkát végez értük. Az önkormányzat részére 3 
megállapodást is aláírt pályázatokhoz. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy az önkormányzat több alkalommal 
pályázott, hogy a Városházán felvonó legyen. Sajnos egyetlen egy alkalommal sem 
támogatták. Egy lift kialakítása tetemes összegbe kerül. Megoldás lehet, hogy a Polgármesteri 
Hivatalnál a házasságkötések földszinten történjenek. Javasolta továbbá, hogy a parkolók 
ügyét a testület vegye fel napirendre, legyen megtárgyalva részletesen, és a döntés értelmében 
majd a Városi Közszolgáltató Intézmény intézkedni fog. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı ismertette, hogy az esélyegyenlıségi program keretében az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsághoz tartozott az utak és egyéb helyszínek 
akadálymentesítésének kidolgozása. Ez készen van, összesítve van, de sajnos megfelelı 
anyagi eszközök nem állnak rendelkezésre. Az elsık között van besorolva az 
akadálymentesítésre és a mozgáskorlátozottak esélyeinek javítására szolgáló tevékenység. 
Szem elıtt van tartva minden olyan lehetıség, amit meg lehet oldani. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy a hivatal továbbra is kiemelten figyeli a pályázatokat, 
amennyiben lesz, és a szükséges fedezet biztosítva van hozzá, a pályázat beadásra kerül. 
 
 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója reagált az 
elhangzottakra. Intézményének nem jelent akadályt a felfestés, amennyiben kijelölésre 
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kerülnek azok a parkolók, amik mozgássérültek számára lesznek fenntartva. A Piac téren 
valóban ott van az említett mozgássérült parkoló, de azért hagyták ott, hogy pluszként jelenjen 
meg, hiszen kettıt, lejjebb, szélsı két nagy parkolót, azért biztosították, mert nagyobb hely 
kell a ki-beszálláshoz. A gimnázium elıtt is amennyiben tisztázódik, hogy hol lehet parkolni, 
fel fogják festeni. Véleménye szerint ilyen mozgáskorlátozott kérdéskörben mind a testület, 
mind az intézmény soron kívül lépett még ez idáig. 
 
 
Harmati László alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az önkormányzat most 
pályázik  a városközpont rehabilitációjára, a munka során figyelve lesz, hogy a mozgássérült 
parkolók szabályos felfestést, megjelölést kapjanak. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı véleménye szerint nem is pénzkérdése a parkolók kialakítása, hanem 
fıként akarat kérdése. Most látja elıször, hogy hajlandóság van a testületben. Bárki lehet 
mozgássérült bármely pillanatban, szembesül, hogy nem tud hol megállni, nem tud kiszállni. 
A mozgáskorlátozott parkoló méretének másfélszeresének kell lennie a normál parkolónál.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a közmeghallgatáson 
megjelentek hozzászólásait. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos elıterjesztés határozati javaslatát olvasta fel, 
melynek megszavazását javasolta.  
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
377/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város településrendezési 
terve településszerkezeti-, szabályozási terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának a 
módosítását továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. A közmeghallgatáson elhangzott lakossági 
véleményeket a tervezı felé továbbítja azzal, hogy a jogszabályi keretek között az vegye 
figyelembe. 
A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elıtt 
- beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt - a polgármester 
egy hónapra a helyben szokásos módon közzé teszi azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje 
alatt az érdekeltek további észrevételt tehetnek, majd ezután ismételten elıterjesztésre kerül 
Mezıberény Város Képviselı-testületének ülésére. 
Felelıs:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
     Adamik Jánosné vezetı fıtanácsos 
     Kmetykó János tervezı 
Határidı:értelem szerint,  folyamatosan 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta, hogy a parkolók helyzete legyen megvizsgálva, 
erre megkérné Lestyán Ádám képviselıt. 
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Lestyán Ádám képviselı kérte, Fekete Józseffel a Városi Közszolgáltató Intézmény 
vezetıjével közösen legyenek megbízva a feladatra. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
378/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Lestyán Ádám és Fekete 
József képviselıket, tegyenek konkrét javaslatot a novemberi testületi ülésre arról, hogy hova 
kerüljenek kialakításra rokkantak részére parkolóhelyek a városban. 
Felelıs: Lestyán Ádám képviselı 
              Fekete József képviselı, Közszolg. Int. igazgató 
Határidı: 2009. novemberi testületi ülés 
  
 
Dr. Baji Mihály jegyzı felhívta a lakosság figyelmét, hogy a www.mezobereny.hu internetes 
oldalon, az önkormányzat és a város hivatalos honlapján a rendezési terv módosításával 
kapcsolatos valamennyi anyag fent van. A jogszabályban meghatározott módon, egy hónapra  
kell kifüggeszteni, várják a lakossági észrevételeket. 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
            I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzıt, ismertesse a napirendet.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2009. június 29-i zárt; július 13-i rendkívüli nyílt, zárt; 
valamint az augusztus 4-i rendkívüli testületi üléseken meghozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
379/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. június 29-i zárt; július 13-i 
rendkívüli nyílt, zárt; valamint az augusztus 4-i rendkívüli testületi üléseken hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
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I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elsısorban köszöntötte Erdıs Norbert országgyőlési 
képviselıt. 
 
Sajnálatos dolognak tartotta, hogy az elmúlt testületi ülés óta, egyik képviselıtárs temetésén 
kellett részt venni. Mivel testületi ülés keretében még nem adóztak Balta Ádámné emlékének, 
tiszteletére  1 perces néma felállásra kérte a jelenlévıket. 
 
 
A jelenlévık fıhajtással adóztak Balta Ádámné emlékének. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a két ülés között történt fontosabb események írásos 
anyagát ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében.   
Kiemelte, hogy 
- a Vízmővek Zrt. rekonstrukciós osztály vezetıjével úgy állapodtak meg, hogy a vízhálózat 

elavult vezetékrendszerének megépítése elıtt a víztorony a rekonstrukciója történhessen 
meg. 

- az új bölcsıde építésének a közbeszerzési eljárása lefolytatásra került, a közlönybe meg is 
jelent, annak ellenére, hogy még nem nyert a pályázat. Idıt szeretnének nyerni arra, hogy 
amennyiben a pályázat nyertes lesz, még az ısz folyamán munkálatokat lehessen végezni. 
Sor került további közbeszerzésre is, mert idıközben négy olyan pályázat került 
kihirdetésre, ahol nyertes lett az önkormányzat. Három LEKI pályázat volt (sporttelep 
öltözıjének felújítása, strandnál öltızı építése, valamint a Petıfi u. 27. sz. ingatlan kültéri 
homlokzatának a felújítása), amelyek a mai napon a közbeszerzési értesítıben megjelentek, 
a munkálatok akár már megkezdhetıek. A negyedik pályázat (Báthory utca és a Laposikert 
utcának útszélesítése) még nem jelent meg az értesítıben, de ezt a munkát is még az ısz 
folyamán el kellene végezni. A kommunális gépbeszerzésre benyújtott pályázat sajnos nem 
nyert, tartaléklistára került. A Hosszútó rehabilitációja pályázat eredménye is hamarosan 
kihirdetésre kerül, a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörténik, hogy még az ısz 
folyamán a kotrási munka megtörténhessen. 

- Csávás István képviselı a Békési úti kerékpárút problémájáról kért felvilágosítást. Megkérte 
Borgula Pétert, a Hivatal beruházási munkatársát, adjon tájékoztatást. 

 
 
Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoportjának munkatársa ismertette, hogy a 
kerékpárút munkálatait leállíttatta. 2009. június végén egyeztetés volt a Hódút Kft.-vel, hogy 
a kivitelezés milyen ütemben és milyen fenékszinteken, valamint átereszekkel kerüljön 
kialakításra. Minden dokumentációt átadott részükre, ennek ellenére, mikor a tervezıkkel 
megtekintették a helyszínt, a munka nem megfelelıen valósult meg. Vissza fogják az egészet 
bontani, és ahhoz, hogy a megfelelı fenékszintre kerüljenek az átereszek, két közmővet kell 
kiváltani, ami az önkormányzatnak pluszköltségként fog jelentkezni. Az árajánlatot még 
várja, ha kedvezı lesz, folytatódhat a munka. Természetesen a visszabontás díjmentes. 
November végére kell átadni a kerékpárút belterületi szakaszát. 
 
 



 14 

Cservenák Pál Miklós polgármester Kovács Edina igazgatónıtıl kért tájékoztatást adni a 
szociális képzéssel kapcsolatos pályázat meghiúsulásának okáról. 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója tájékoztatásként 
elmondta, hogy állásfoglalást kért a pályázók körére vonatkozóan, mert a kiírásban úgy 
szerepelt, hogy a fıpályázó a Polgármesteri Hivatal vagy a kistérségi társulás, és öt 
konzorciumi tagot volt kötelezı bevonni szociális intézmények közül. Az öt szociális 
intézményt a pályázó ellátási területérıl kellett bevonni. Kérdése az volt, hogy mi számít a 
Polgármesteri Hivatal ellátási területének. Az a válasz jött, hogy a szociális intézmények 
ellátási területének meg kell egyeznie a Polgármesteri Hivatal ellátási területével. Vagyis nem 
lehet bevonni külsı partnert, ahogy eredetileg be volt tervezve, mert pl. Békéscsaba, 
Gyomaendrıd ellátási területének nincs Mezıberény besorolva. Mezıberényben nincs öt 
szociális intézmény, az indikátorokat is lehetetlen teljesíteni, mert 70 szociális hallgatót 
kellene foglalkoztatni, illetve 30 tereptanárt kiképezni. Mezıberényben ez lehetetlen, így 
meghiúsul a pályázat. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester arról adott még tájékoztatást, hogy  
- az önkormányzat  a 360/2009(VII.13.) számú határozata szerint elıírta Mezıberény 

közúthálózatának fejlesztése keretében a Thököly – Jeszenszky -  Mátyás – Zrínyi – 
Vásártér – Vasút – Szabó Árpád utcák szélesítése és burkolat megerısítése pályázat 
benyújtását. Tárgyalást kellett lefolytatni a Közútkezelı Kht.-val. Sajnos nem tudnak 
megegyezni, mivel olyan kérésük van, hogy a bekerülési költség arányában meg kell 
osztani az összeget, és a saját erıt ennek alapján be kell fizetni a koordináló budapesti 
cégnek. Thököly- Mátyás kir.- Zrínyi sgt. önkormányzati út, a Vasút-Szabó Á.utca, a 
Közútkezelı útja. Mivel majdnem fele-fele az arány, az önkormányzatnak ilyen formában 
nem éri meg pályázni. A tárgyalások tovább folynak. 

- a Lovas Barát Egyesület rendezvényérıl Barna Márton képviselı írásban adott tájékoztatást. 
Megjegyezte, hogy az önkormányzat, valamint a polgármester a rendezvényre nem volt 
meghívva. 

 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja tudatta, hogy mint sporttal 
foglalkozó bizottság tagját hívták meg ıt a Nyeregben Alapítvány rendezvényére. Az írásos 
tájékoztatóját ismertette a jelenlévık tájékoztatása érdekében. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester örömteljes eseménynek tartotta, hogy a mazsorettek ismét 
nagyon szépen szerepeltek a Lengyelországban megrendezett európai bajnokságon, mint a 
magyar válogatott tagjai. A csapat az eddig elért legjobb eredménnyel büszkélkedhet, 1 arany, 
2 ezüst, 5 bronzérmet, és további jó helyezéseket szereztek. A 30 versenyzıbıl 12 mazsorett 
éremmel utazott haza. 
Csávás István képviselı felvilágosítást kért, a geotermikus energia pályázat állásáról, mert a 
beadás végsı határideje augusztus 31. volt. A Porció Kft.-nek a Környezetvédelmi hatóság 
még mindig adott két hét határidı hosszabbítást, hogy az általa kért dolgokat lehetıség legyen 
benyújtani. A Kft. vezetıje elmondta, hogy Békés megyében nem kívánnak benyújtani a 
jövıben pályázatot, máshol már régen elfogadták volna pályázatukat. A Porció Kft. 
képviselıje tájékoztatást adott arról, hogy a tavalyi összeg, ami nem lett felhasználva, átkerült 
erre az évre. Remélhetıleg megtörténhet majd a geotermikus energia megvalósítása. 



 15 

 
Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
380/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette 
 
 
II./ Napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl         
 

II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 93/2009./III.18./sz, 127/2009./III.30./sz., 
170/2009./IV.27./sz, 172/2009./IV.27./sz, 186/2009./IV.27./sz, 201/2009.IV.27./sz, 
223/2009./V.26./sz, 224/2009./V.26./sz., 225/2009./V.26./sz., 226/2009./V.26./sz, 
229/2009./V.26./sz, 232/2009./V.26./sz., 233/2009./V.26./sz., 259/2009./VI.11./sz, 
260/2009./VI.11./sz, 273/2009./VI.11./sz, 275/2009./VI.11./sz., 281/2009./VI.29./sz. 
286/2009./VI.29./sz, 287/2009./VI.29./sz, 300/2009./VI.29./sz., 301/2009./VI.29./sz. 
302/2009./VI.29./sz, 303/2009./VI.29./sz, 304/2009./VI.29./sz, 305/2009./VI.29./sz., 
306/2009./VI.29./sz, 307/2009./VI.29./sz, 308/2009./VI.29./sz, 309/2009./VI.29./sz., 
310/2009./VI.29./sz., 311/2009./VI.29./s, 312/2009./VI.29./sz., 313/2009./VI.29./sz., 
314/2009./VI.29./sz, 315/2009./VI.29./sz, 316/2009./VI.29./sz, 317/2009./VI.29./sz., 
319/2009./VI.29./sz, 320/2009./VI.29./sz, 321/2009./VI.29./sz, 322/2009./VI.29./sz., 
323/2009./VI.29./sz, 325/2009./VI.29./sz, 326/2009./VI.29./sz, 327/2009./VI.29./sz., 
328/2009./VI.29./sz, 329/2009./VI.29./sz, 330/2009./VI.29./sz, 331/2009./VI.29./sz., 
332/2009./VI.29./sz, 334/2009./VI.29./sz, 336/2009./VI.29./sz, 349/2009./VI.29./sz., 
352/2009./VII.13./sz, 367/2009./VII.13./sz, 368/2009./VII.13./sz, 369/2009./VII.13./sz, 
262/2009./VI.11./sz, 272/2009./VI.11./sz,  337/2009./VI.29./sz,  361/2009./VII.13./sz., 
364/2009./VII.13./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Észrevétel a képviselık részérıl nem történt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 63 db további intézkedést nem igénylı határozat 
elfogadását javasolta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
381/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 93/2009./III.18./sz, 
127/2009./III.30./sz., 170/2009./IV.27./sz, 172/2009./IV.27./sz, 186/2009./IV.27./sz, 
201/2009.IV.27./sz, 223/2009./V.26./sz, 224/2009./V.26./sz., 225/2009./V.26./sz., 
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226/2009./V.26./sz, 229/2009./V.26./sz, 232/2009./V.26./sz., 233/2009./V.26./sz., 
259/2009./VI.11./sz, 260/2009./VI.11./sz, 273/2009./VI.11./sz, 275/2009./VI.11./sz., 
281/2009./VI.29./sz. 286/2009./VI.29./sz, 287/2009./VI.29./sz, 300/2009./VI.29./sz., 
301/2009./VI.29./sz. 302/2009./VI.29./sz, 303/2009./VI.29./sz, 304/2009./VI.29./sz, 
305/2009./VI.29./sz., 306/2009./VI.29./sz, 307/2009./VI.29./sz, 308/2009./VI.29./sz, 
309/2009./VI.29./sz., 310/2009./VI.29./sz., 311/2009./VI.29./s, 312/2009./VI.29./sz., 
313/2009./VI.29./sz., 314/2009./VI.29./sz, 315/2009./VI.29./sz, 316/2009./VI.29./sz, 
317/2009./VI.29./sz., 319/2009./VI.29./sz, 320/2009./VI.29./sz, 321/2009./VI.29./sz, 
322/2009./VI.29./sz., 323/2009./VI.29./sz, 325/2009./VI.29./sz, 326/2009./VI.29./sz, 
327/2009./VI.29./sz., 328/2009./VI.29./sz, 329/2009./VI.29./sz, 330/2009./VI.29./sz, 
331/2009./VI.29./sz., 332/2009./VI.29./sz, 334/2009./VI.29./sz, 336/2009./VI.29./sz, 
349/2009./VI.29./sz., 352/2009./VII.13./sz, 367/2009./VII.13./sz, 368/2009./VII.13./sz, 
369/2009./VII.13./sz, 262/2009./VI.11./sz, 272/2009./VI.11./sz,  337/2009./VI.29./sz,  
361/2009./VII.13./sz., 364/2009./VII.13./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Aljegyzı választása (eskütétel)  - 293/2009./VI.29./sz. hat. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a júniusi testületi ülésen 
aljegyzıválasztás volt, Frey Mihály szeptember 1-jétıl áll munkába. Ahhoz, hogy 
alkalmazására sor kerülhessen, a képviselı-testület elıtt esküt kell tennie. Kérte Frey Mihályt, 
hogy mondja utána az eskü szövegét. 
 
 
Frey Mihály a köztisztviselıi esküt letette.  
 
 
/Az eskütétel aláírt példánya a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy Frey Mihály miért most tette le az 
esküt, és nem megválasztásakor. A Köztisztviselıi törvény alapján az új aljegyzı, 
határozatlan idıre, áthelyezéssel került az önkormányzathoz. A Köztisztviselıi törvény 
alapján ilyenkor az átadó munkáltatóval, illetve a leendı munkavállalóval kötni kell egy 
megállapodást, amelyben az áthelyezéshez a régi munkáltató hozzájárul. Ez megtörtént, és 
ezután tehette le az esküt az aljegyzı. 
 
 
II/3. Helyi védelem alatt álló épületek címő pályázat (374/2009./VIII.04./sz. hat.) 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága a helyi védelem alatt álló épületek címő pályázat kiírását javasolja a 
Képviselı-testületnek. Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı 
szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) MÖK sz. rendelet 
kerüljön módosításra azzal, hogy a más pályázaton való részvétel szerepeljen elınyként a 
pályázatot benyújtók esetében, és a más pályázatban való részvételrıl szóló igazolás legyen a 
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pályázat kötelezı mellékleteként meghatározva. Felolvasta a módosult rendelet-tervezetet, 
melynek elfogadását kérte. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja ismertette, hogy a helyi 
védelem alatt álló épületek rendbetételére az érintettek pályázatot nyújthatnak be az 
önkormányzathoz, a homlokzati rész, illetve tetıszerkezet felújításához. Meg van határozva, 
hogy milyen lehetıségekre, munkálatok elvégzésére van lehetıség. Ebben az évben a 
költségvetésben 2226 eFt került elkülönítésre ilyen célra. Bizottsága támogatta az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság elıterjesztését, valamint bizottsága a II. sz. határozati 
javaslatot támogatta, melynek elfogadását kérte. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete 
17/2009.(IX.1.) MÖK számú rendelete 

 
az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati 

támogatásról szóló 25/2003. (XII. 22.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
382/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „Az épített 
örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati 
támogatásról” szóló a 25/2003. (XII.22.) MÖK sz. rendelet alapján kiírható helyi érdekeltségő 
pályázati kiírást 2009. évben a rendeletbe foglalt szabályozásoknak megfelelıen meghirdeti.  
Felelıs: Pénzügyi Osztály beruházási csoport 
Határidı: azonnal 
 
 
II/4. Mőtárgy kölcsönzés (207/2009./V.26./ sz. hat.)  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztés alapján, hogy a képek 
Mezıberényben továbbra is itt maradhatnak, amennyiben a testület a kölcsönbérleti szerzıdés 
feltételeit elfogadja. 
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Hoffmann Dániel képviselı megállapította, hogy megérte az alkudozás. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja bizottsága határozati 
javaslatait ismertette, és elfogadásukat kérte. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a javaslatokat szavazásra bocsátotta azzal, hogy külön 
határozatban kérte a kulturális központ igazgató, valamint a polgármester felhatalmazását  a 
kölcsönbérleti szerzıdések aláírására. 
 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
383/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı–testülete a 207/2009. (V.26.) MÖK. 
határozatát (mőtárgyra vonatkozó) visszavonja. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
384/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban levı 3 érintett festmény továbbra is az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban kerüljön elhelyezésre, a régi feltételek szerint. 
A képviselı-testület felhatalmazza Onody Gyulánét, az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Igazgatóját, hogy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály 
Múzeumával a 3 érintett festményre vonatkozóan a 2009. június 22.- 2010. december 31-ig 
idıtartamra szóló kölcsönbérleti szerzıdést kösse meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
385/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály 
Múzeumával az Orlai Petrics Soma: Coriolanus festményre vonatkozóan a 2009. június 22.- 
2010. december 31-ig idıtartamra szóló kölcsönbérleti szerzıdést kösse meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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II/5. Mezıberényi Hírmondó, a Városi Honlap és egyéb feladatok elıirányzatának pontosítása  
(282/2009/VI.29.sz. hat.)   

 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje az írásos elıterjesztést 
ismertette. A Hírmondó és az egyéb feladatok részaránya felülvizsgálatra került, olyan 
határozati javaslat készült, hogy a Hírmondó szerkesztési, kiadási és terjesztési feladataira az 
összlétszámon, és az összkiadáson belül 25% kerüljön a lapkiadás szakfeladatra, 75% pedig a 
honlap, illetve egyéb igazgatási feladatokra.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja közölte, hogy bizottsága 
támogatta az elıterjesztés határozati javaslatát az átcsoportosításról megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
386/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, 
frissítésével kapcsolatos és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatosan az alábbi elıirányzat és 
létszám átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   221.214 sz. Lapkiadás szakfeladat kiadási elıirányzatát  
   (Mezıberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.) 
                - Személyi juttatások elıirányzatát                                  csökkenti:     „-„ 245 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát               csökkenti:     „-„   76 eFt-tal 
   PH igazgatási létszámon belül: 0,25 fı: 221.214 sz. Lapkiadás szakfeladaton kimutatva. 
és ezzel egyidejőleg 
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások: Kiadási elıirányzatán belül: 
                - Személyi juttatások elıirányzatát                                 megemeli             245 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát              megemeli:              76 eFt-tal 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja tudatta, hogy az újsággal 
kapcsolatban bizottsága három határozati javaslattal él a testület felé. Ismertette azokat. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
387/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Hírmondót a 
továbbiakban is ellenérték nélkül kívánja forgalmazni. A Képviselı-testület a Mezıberényi 
Hírmondó nyomtatási példány számát a következı hónaptól 2000 darabban állapítja meg. 
Felelıs. Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a második határozati javaslatnál annyi módosítást 
javasolt, hogy a „mindenkori választások alkalmával”, és ne csak a mostani választásra 
vonatkozzon, hogy „a helyi választási bizottság által nyilvántartásba vett jelöltekrıl, kizárólag 
a választópolgárok tájékoztatására szolgáló információk jelenjenek meg a választással 
kapcsolatosan és emellett politika tartalmú hirdetések ne szerepeljenek a Mezıberényi 
Hírmondóban”. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
388/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıberényi 
Hírmondóban, a mindenkori választások alkalmával a helyi választási bizottság által 
nyilvántartásba vett jelöltekrıl, kizárólag a választópolgárok tájékoztatására szolgáló 
információk jelenjenek meg a választással kapcsolatosan és emellett politika tartalmú 
hirdetések ne szerepeljenek a Mezıberényi Hírmondóban.     
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
   
Cservenák Pál Miklós polgármester a harmadik határozati javaslatot is szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
389/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Mezıberény várost 
képviselı mindenkori országgyőlési képviselık által készített, Mezıberénnyel kapcsolatos 
közérdekő tényeket közlı interpellációikról, tájékoztatókról maximum fél oldal terjedelmő 
írás jelenjen meg a helyi Mezıberényi Hírmondóban, de az egyéb politikai tartalmú 
hirdetések megjelenését továbbra sem engedélyezi megjelentetni az újságban. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
/Debreczeni Gábor képviselı eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma 16 fı./ 
 
 
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl    
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, 
hogy az elmúlt két hónapban is az idıarányos teljesülés jó. Feszített a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás kiutalása, egyre több kérelem érkezik, most is csak csökkentett 
összegben tudtak utalni. Lakásfenntartási támogatásból még tartalék is látszik, aki erre 
jogosult, adja be kérelmét. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester arról számolt be, hogy növekvı a kérelmek száma. 
Megfelelı szigorral kell eljárni ahhoz, hogy a költségvetési keretbe be lehessen férni. 
 
 
Vélemény nem hangzott el a képviselık részérıl, a polgármester a beszámolók elfogadását 
kérte. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
390/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekrıl szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
II/7. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének választása titkos szavazással   
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elıvezette, hogy a sajnálatos esemény miatt megüresedett 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöki tisztsége. Javaslatot kell tennie bizottság elnökére, 
akit Szekeres Józsefné személyében jelöl meg. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta 
arról szavazni, hogy a jelölt felkerüljön a szavazólapra a titkos szavazás megtartása 
érdekében.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselı jelezte, hogy a napirendnél érintettség miatt nem kíván szavazni. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. (Szekeres 
Józsefné képviselı érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.) 
 
 
391/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnökének megválasztása érdekében jelöltként, Szekeres Józsefné neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a szavazás rendjét ismertette, melyet kért határozattal 
elfogadni. 
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. (Szekeres 
Józsefné képviselı érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.) 
 
 
392/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a titkos szavazásnál az alábbi 
szavazási módot határozza meg: 
- a szavazás elsı körében amennyiben a jelöltre a képviselı-testület tagjai minısített 

többségben „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselı-testület tagjai „igen” szavazatának 

minısített többségét, ismételten szavazásra kerül sor, 
- abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg a jelölt a képviselı-testület tagjainak 

minısített többségő szavazatát, a szavazás eredménytelen. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
titkos szavazás eredményét. Gratulált a tisztséghez. 
 
 
A képviselı-testület a titkos szavazás jegyzıkönyve alapján az alábbi határozatot hozta: 
(Szekeres Józsefné képviselı érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.) 
 
 
393/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete titkos szavazással, 13 igen és 2 
ellenszavazattal, Szekeres Józsefné képviselıt megválasztotta a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság elnökének. 
 
 
/A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
III./ Napirend  
 
Tárgy: Beszámoló Mezıberény Város 2009. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
        
 
III/1. Elıirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  (4 db határozat) 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztés szerinti határozati javaslatokat, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta azok 
elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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394/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
          Támogatásértékő bevételek, Mőködési célra elıirányzatát  megemeli:  207 eFt-tal    
  (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás)                                                                                                                                        
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7-5.cím: Város és községgazdálkodás kiadásai, kiadási elıirányzatán belül, 
         751845-06 szakf. Város és községgazdálkodás  
         -Közhasznú foglalkoztatás elıirányzatát                     megemeli:   207 eFt-tal 
Ezen belül: 
         - személyi juttatások            157 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok 50 eFt  
         (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás) 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
395/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás            csökkenti: „-„220 eFt-tal 
(Óvodáztatási támogatás) 
és ezzel egyidejőleg  
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Központosított elıirányzatot        megemeli:        220 eFt-tal  
(Óvodáztatási támogatás) 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
396/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
       Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát                            
       Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás          megemeli:         2996 eFt-tal                                            
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       (Prémium évek program) 
és ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzat 
    Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás             csökkenti:    „-„ 2996 eFt-tal       
   (Prémium évek program) 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Wagner Márton képviselı szavazás elıtt jelezte, mivel kisebbségi önkormányzatot érint a 
határozat, nem kíván szavazni. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Wagner 
Márton képviselı nem vett részt a szavazásban) 
 
 
397/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, Támogatás értékő kiad. Mőködési célra  
               Kisebbségi Önk. részére állami tám.ei. biztosítása  
               +városi rendezvények ei. bizt. + nemzetközi kapcsolatok  
                ei.bizt., egyéb tám. ei. bizt. -  kiadási elıirányzatát          megemeli:            95 eFt-tal                                                
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, bevételi elıirányzatán belül:  
                  Támogatás értékő bevétel mőködési célra elıirányzatát      megemeli:            95 eFt-tal 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
III/2.  A 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(II.24.) MÖK rendelet módosítása 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje tájékoztatásként a 
rendelet-tervezet 11. sz. mellékletébıl a fı sarokszámokat ismertette.  
 
 
Szekeres Józsefné  képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága 
megtárgyalta a költségvetést, támogatják a rendelet megalkotását 4282528  eFt bevétel, illetve 
kiadási oldallal.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, hogy most a rendelet módosításakor, nem lehet-e a 
strand épületéhez, medencékhez hozzárendelt 20 millió Ft-ot az általános tartalékba tenni, 
mert ez a beruházás ebben az évben nem fog megvalósulni. 
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Harmati László alpolgármester is felhívta a figyelmet egy-két fı sarokszámra. 4.282.528 eFt-
al módosul a rendelet, de nem ennyibıl gazdálkodik a város, mert ebbe az 1 milliárd Ft–os 
kötvény is benne van. A rendelet módosítást elfogadásra javasolta. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint év végéig még hosszú idı van, nem 
lehet tudni, mi valósulhat meg. A feladathelyrıl nem kell elvenni a pénzt, ha nem lesz meg az 
idén a strandberuházás, akkor megmarad a pénzmaradványban. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendelet megalkotását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
18/2009./VIII.31./MÖK számú rendelete 

 
„ Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl” szóló  

2/2009./II.24./MÖK számú rendelet módosításáról. 
 

/A rendelet szó szerint szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı intézkedett a rendelet kihirdetésérıl. 
 
 
III/3.  Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, hogy a 2009. évi I. félévi teljesítés az adatok 
alapján igen szép eredményt mutat. Ez az eredmény bizonyos fokig csalóka. A rendelet 14. sz. 
mellékletébıl látható a módosított elıirányzatokhoz viszonyított teljesítés. Van olyan tétel, 
hogy a teljesítés megközelíti az 50%-ot, de a második félévben nem fog növekedni, ilyen pl. 
az iparőzési adó. A tárgyi eszközök értékesítésénél is 11 millió forintos kiesés mutatkozik. A 
felhalmozott árbevételeknél látható, hogy a 22,8%-os teljesítés mit jelent. Azért nem 
mutatkozik likviditási gond, mert a kiadásoknál viszont alulteljesítés van, 32,3%-os a 
teljesítés. A II. félévben lesz elköltve a pénz, a pályázatok függvényében. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottsága is úgy látta, idıarányosan a teljesítés jó, de a II. félévben nem biztos, hogy 
ugyanígy teljesül. A beszámoló határozati javaslatát elfogadásra ajánlották. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy pl. a csatornázásra felvett hitelt, 
decemberig vissza kívánja fizetni az önkormányzat, a mutatkozó 150-160 millió Ft 
befizetésével már a teljesítés mértéke a kiadásoknál is mást mutat.  
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Hoffmann Dániel képviselı jónak tartotta a költségvetés I. félévi teljesítését, kérdés az, hogy 
a II. félévben hogy fognak alakulni a számok. Érdekelné, hogy történt-e olyan felmérés, 
amelyik prognosztizálni tudja a II. félévben várható sajátbevételő adó visszaesésnek a 
mértékét. Számolása alapján könnyen 55-65 millió Ft közötti adóbevétel kiesés valósulhat 
meg, mivel két nagy cég is nehéz helyzetbe kerülhet. Ezért is kéri képviselı társait, amikor 
döntéseket hoznak, mindenki nagyon ragaszkodjon a költségvetésben meghatározott 
tevékenység megtételében. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester is a takarékoskodást fontosnak tartotta. Az 
önkormányzatok jövıjét illetıen meg van az irányvonal szabva, az Állam 120 milliárd Ft-ot 
kíván kivonni, Mezıberényre vetítve ez kb. 100-120 millió Ft-ot jelentene. A következı 
évben ismételten kell értelmezni az önként vállalt feladatokat, amiket át lehet adni. Az olyan 
önként vállalt feladatokat, amelyek saját mőködtetésben vannak, azokat bármikor meg lehet 
szüntetni. Ez viszont visszafejlıdés lenne, amit a lakosság nem szívesen venne tudomásul. Az 
emberek azt szeretnék, hogy mindig növekedjen, gyarapodjon minden, beruházások legyenek, 
ezzel szemben felvetik, hogy sok az adó a városban. Erre is kíván elıterjesztéssel élni, 
megmutatni, hogy másutt mennyi az adó mértéke, és megpróbálnak reagálni arra, hogy mire 
költi az önkormányzat az adóból befolyt pénzt. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint sem téveszt meg senkit a 67,2%-os bevétel 
teljesítés, illetve 32,3%-os kiadás teljesítése, optimizmusra ez azért nem ad okot. Biztos 
abban, hogy a bevétel nem fog év végére 100% felé nıni az elıbbiekben ismertetett okok 
miatt is. Ingatlanokat az önkormányzat sem tud értékesíteni, az ÁFA emelkedése miatt a II. 
félévre fog nıni a víz, gáz, villany ára. Vállalta, hogy a tájékoztatás érdekében, a következı 
ülésre összegyőjti a környezı települések kommunális adójának mértékét. Az önkormányzati 
intézményeknek továbbra is takarékos költséggazdálkodásra kell törekedniük, sajnos 
tudomásul kell venni, hogy néhány státusztól meg kell szabadulni, önkormányzati szinten 10 
fı leépítése nem nagy szám. Takarékos gazdálkodásra kell törekedni minden vonalon, éppen 
elég lesz az idei évi beruházások megvalósítása, finanszírozása. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
398/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 2009. évi költségvetés 
      bevételeit   4282528  eFt elıirányzattal 

             2876980   eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel:   -95496  eFt ) 
      kiadásait    4282528   eFt elıirányzattal, 

             1385247   eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás:    -29869  eFt ) 
az egyenleget   1491733   eFt-tal jóváhagyja, és a 2009 évi költségvetés alapján a 2009 I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 



 27 

 
III/4. Lakás, ingatlanvásárlás ügye 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy egyre 
többen kínálják fel az önkormányzat része ingatlanukat megvásárlása, sok helyen gondot 
jelent, hogy lakáshitelüket nem tudják törleszteni. Az önkormányzatnak eléggé feszített a 
költségvetése, tehát ilyen célra elkülönített pénz nincs. Bizottsága olyan határozati javaslattal 
élt, hogy a 2009. évi költségvetés elsı félévi beszámolójának teljesítési adatainak ismeretében 
lakás, ingatlan vásárlására fedezet nincs beállítva a költségvetésben, és a költségvetési 
források hiányában lakásokat, ingatlanokat továbbra sem tud, illetve kíván megvásárolni az 
önkormányzat. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint a felajánlók egy jelentıs része kiegészítı 
jövedelemszerzést próbál megvalósítani a felajánlással. Erre nincs pénze az 
önkormányzatnak.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, a bizottság olyan szándékkal is fogalmazta meg 
javaslatát, hogy várhatóan a jövıben több hasonló kérelem fog érkezni, amit be kellene hozni 
a testület elé, de a határozat elfogadásával, arra hivatkozással, közölni lehet a testület döntését 
a kérelmezık felé.  
 
 
Harmati László alpolgármester megjegyezte, a kérelmezık fele sajnos bedılt hitelnek a 
tulajdonosa. Az önkormányzatnak nincs pénze lakásvásárlásokra, ilyen formában nem tud 
segítséget nyújtani a lakosokon. 
 
 
Csávás István képviselı hozzáfőzte, hogy Kormányprogramot a mezıberényi önkormányzat 
nem tud végrehajtani. 
 
 
 Kovács Lászlóné képviselı alátámasztva látta, hogy sok az üresen álló lakóház a városban, a 
lakosok kereslete is kevés rá, az önkormányzat sem tud segíteni, a hitelkihelyezések is 
visszaestek. Sajnos túlkínálat van az ingatlanok tekintetében. 
 
 
Barna Márton képviselı indítványozta, hogy a bizottság javaslata kerüljön kiegészítésre azzal, 
hogy „az önkormányzat ingatlanvásárlással addig nem kíván élni, amíg az állam ehhez 
támogatást nem biztosít”. Jó szándéka látszódjon a testületnek. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı az eredeti javaslatot tartotta elfogadhatónak, jelen helyzetre 
vonatkozik.  
 
 
Barna Márton képviselı fenntartotta indítványát. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a módosított határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
Az indítványt a  képviselı-testület nem támogatta, ennek értelmében 15 igen szavazattal és 1 
nem szavazattal (Barna Márton)az alábbi határozat született: 
 
 
399/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Barna Márton képviselı indítványával 
nem értett egyet. Kiegészítésként döntésében nem szerepelteti „az önkormányzat 
ingatlanvásárlással addig nem kíván élni, amíg az állam ehhez támogatást nem biztosít” 
szövegrészt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Barna Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
400/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetés elsı félévi 
beszámolójának teljesítési adatainak ismeretében megállapítja, hogy Mezıberény város 
költségvetésében lakás, ingatlan vásárlására fedezet nincs beállítva és költségvetési források 
hiányában lakásokat, ingatlanokat továbbra sem tud, illetve kíván megvásárolni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV./ Napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
IV/1.  MÖK támogatás lemondása (I. Ker. Evangélikus Egyház) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Bizottsága a határozati javaslatok közül az „A” változat elfogadását javasolja a 
képviselı-testületnek. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
annyi módosítást javasolt a határozathozatalnál, hogy a támogatásként megítélt és fel nem 
használt 211.000,-Ft összeg a 2009. évi költségvetés általános tartalékába kerüljön. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Barna Márton, Onody Gyuláné, 
Csávás István, Halász Ferenc) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
401/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezıberényi 
I. Kerületi Evangélikus Egyházközség az idei rézfúvós egyházzenei táborban 
(Mössingenben)a tervezettnél kisebb létszámmal vett részt és a pályázati kiírás szerint az 
önkormányzati támogatást nem használhatta fel. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 211.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
IV/2.  A Roma majális pályázati elszámolása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. A tájékoztató szerint megtartásra került ugyan a rendezvény, de lényegesen 
kisebb költségvetéssel, a pályázati elszámolásukat is csak külön felszólítás után tették meg. 
Azt kéri a kisebbségi önkormányzat, hogy legyen elfogadva elszámolásuk, ennek fejében ık a 
Karácsonyra megítélt 20.000 Ft önkormányzati támogatásról is lemondanának. Bizottsága 
javaslatát ismertette. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága javaslatát 
ismertette, amely más, mint az oktatási bizottságé. Fizessék vissza az önkormányzati 
támogatást, és az összeg a költségvetés általános tartalékába legyen helyezve. 
 
 
Harmati László alpolgármester megjegyezte, látszik az elszámolásból mennyi pénzt 
fordítottak kulturális tartalomra, esetleg jövıre nem kell adni rá pénzt. Felhívta a képviselık 
figyelmét, hogy korábban is a részarányos visszafizetés lett kérve. Ezt fogja támogatni. A fel 
nem használt összeg pedig, mindig a költségvetés általános tartalékába került 
visszahelyezésre. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdaság Bizottság döntését tudta támogatni. 
Az elszámolás megmutat mindent. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı is érdekes dolognak tartotta, hogy egy 120 eFt-os költségvetésbıl 
1/3-át sem költik el, és ennek 50%-át a testülettıl várják támogatásként. 
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Csávás István képviselı sem tudta elfogadni a kérelmet, kulturális programot nem talált az 
elszámolásban. 
 
Wagner Márton  képviselı jelezte, hogy továbbra sem kíván szavazni kisebbségi ügyekben. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazat /Barna Márton, Harmati László, 
Onody Gyuláné, Kovács Lászlóné, Szilágyi Tibor/ mellett az alábbi határozatot hozta: 
(Wagner Márton képviselı érintettség miatt nem szavazott) 
 
 
402/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem fogadja el a CKÖ Roma majális 
rendezvényének pályázati elszámolását, mely szerint a 41.563,-Ft összköltségő 
rendezvényükhöz használták fel a megítélt 20.000,-Ft önkormányzati támogatást és kéri 
annak visszafizetését 8 napon belül. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 20.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/3.  „Javíts egy jegyet pályázat” + „Kamaszbarát Önkormányzat” cím 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
anyagot, bizottsága a 2 sz. határozati javaslatot támogatta elfogadásra. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
403/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kamaszfesztivál Szervezı Iroda 
Nonprofit Közhasznú Kft. megkeresésére úgy dönt, hogy tájékoztatja a város iskoláit a „Javíts 
egy jegyet” pályázatról a következı tanévre. Az önkormányzat a pályázathoz ún. 
együttmőködı partnerként nem kíván csatlakozni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV/4.  A Mezıberényi Tenisz Club kérelme (Szalai Barna Teniszközpont) 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsága támogatta a club új megnevezését, a kopjafa állításával további egyeztetést tartana 
szükségesnek, mert talán célszerőbb lenne egy emléktáblát elhelyezni. 
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága is egyetértett az elnevezéssel, és mivel kegyeleti kérésrıl is szó van, abban 
nem kívántak állást foglalni, hogy milyen jelkép legyen a sportpályán. A polgármester úr 
tárgyaljon a jelkép megjelenítésével kapcsolatban. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy Dr. Zuberecz Zoltán a tenisz club 
elnökhelyettese tájékoztatást adott arról, hogy magának a családnak volt az a kérése, hogy 
kopjafa kerüljön elhelyezésre a városi sporttelepen. Meghajol a család kérése elıtt. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı a bizottságok nevében is javasolta a kérelem támogatását. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
404/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Tenisz Club 
kérelmével kapcsolatban kifogást nem emel (kopjafa felállítása), a Szalai Barna 
Teniszközpont elnevezést támogatja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/5.  A Petıfi Sándor Gimnázium osztálylétszáma 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatot, melyben megfogalmazásra került, hogy elırelátás céljából 
célszerő lenne az engedélyt megkérni. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselı, gimnázium igazgatója jelezte, hogy a plusz fı kiiratkozott az 
iskolából. Mivel innentıl oka fogyottá vált a 36-ik létszámnak az engedélyezése, amihez a 
programirodának az engedélye is kellett volna, kérte, hogy a létszámkérelem ne kerüljön 
továbbításra, nem szükséges a kérést megszavazni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a napirend levételét bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbii határozatot hozta: 
 
405/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ maximális osztálylétszámairól szóló elıterjesztést 
leveszi napirendrıl. 



 32 

 
IV/6.  A Petıfi Sándor Gimnázium pedagógiai programjának módosítása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. A bizottság javasolja jóváhagyásra a pedagógiai program módosítását. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
406/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a Petıfi 
Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ pedagógia programjának 
módosítását, azoknak a 2009/2010-es tanévtıl történı bevezetésével. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
/A pedagógiai program a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
IV/7.  A Mezıberény-Bélmegyeri Iskola pedagógiai programjának módosítása 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
általános iskola kérelmét is megtárgyalták, pontok szerint le van írva, hogy hova, milyen 
kiegészítéssel élnének. Az indokok alapján javasolják a pedagógiai program módosítását. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
407/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a 
Mezıberény-Bélmegyeri Iskola pedagógia programjának módosítását, azoknak a 2009/2010-
es tanévtıl történı bevezetésével 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
/A pedagógiai program a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
IV/8.  A Mezıberény-Bélmegyeri Iskola házirendjének módosítása 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet elfogadásra ajánlott bizottsága. 
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Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
megkérdezte a fıigazgatótól, hogy a bizottsága által kért, még hiányzó – nyilatkozatok, 
valamint szakértıi vélemény pótlása megtörtént-e? 
 
 
Öreg István az általános iskola fıigazgatója válaszként elmondta, valamennyi dokument mellé 
becsatolásra került a nevelıtestületi, diák-önkormányzati, szülıi, sıt a pedagógiai program 
illetve minıségirányítási program mellé szakértıi vélemény is. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottsági ülésükön már rendelkezésre álltak a becsatolt anyagok. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
408/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a  
Mezıberény-Bélmegyeri Iskola házirendjének módosítását, annak a 2009/2010-es tanévtıl 
történı bevezetésével. A módosítás az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárást és a 
tanulók fegyelmijének ún. egyeztetı eljárást szabályozza. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
/A házirend a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
IV/9. A Mezıberény- Bélmegyeri Iskola minıségirányítási programja végrehajtásának 

értékelése 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
409/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberény-Bélmegyeri 
Iskola Intézményi minıségirányítási programja végrehajtásának 2008-2009-es tanévi 
intézményi értékelését és a következı tanévre megjelölt feladatokat. Kéri, hogy az intézményi 
munkaterv részeként megjelölt intézkedési tervet a szeptemberi ülésre nyújtsák be 
jóváhagyásra. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
/A program végrehajtásának értékelése a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
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IV/10. A Mezıberény- Bélmegyeri Iskola minıségirányítási programjának módosítása 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet elfogadásra ajánlott bizottsága. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
410/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberény-Bélmegyeri 
Iskola Intézményi minıségirányítási programjának módosítását és annak a 2009/2010-es 
tanévtıl történı bevezetését.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
/A program a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./ 
 
 
IV/11. Közoktatási intézmények SZMSZ-einek felülvizsgálata (3 db) 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 2009. 
augusztus 31-ig a nevelési intézményeknek felül kell vizsgálniuk szabályzatukat. Mind három 
intézmény benyújtotta az átdolgozást. Javasolják elfogadásra. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy a szabályzatokba már beépítésre kerültek a 2008. évi 
CV. tv. rendelkezései. Az óvodák, illetve az általános iskola SZMSZ-t a bélmegyeri testület 
még nem tárgyalta, az elıterjesztett határozati javaslatokban kérné beírni a következı 
szöveget: „és a jóváhagyott SZMSZ Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-
testületének döntése után léphet hatályba”. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta a jegyzı úr 
által ismertetettekkel.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
411/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Összevont Óvodák új szervezeti és 
mőködési szabályzatát jóváhagyja és egyidejőleg a korábbi szabályzatot hatályon kívül 
helyezi. A jóváhagyott szervezeti és mőködési szabályzat  Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselı-testületének döntése után léphet hatályba.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
412/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény-Bélmegyei Iskola 
módosított szervezeti és mőködési szabályzatát jóváhagyja. A jóváhagyott szervezeti és 
mőködési szabályzat  Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testületének döntése után 
léphet hatályba. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
413/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 
módosított szervezeti és mőködési szabályzatát jóváhagyja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidı: 2009. szeptember 1. 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete./ 
 
IV.12  Az Összevont Óvodák helyi nevelési programjának módosítása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság is 
támogatott. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
414/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja az 
Összevont Óvodák nevelési programjának módosítását a 2009/2010-es nevelési évtıl. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester              
               Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
/A nevelési program a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete./ 
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IV/13.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, mint köztudott,  
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rendelkezésükre bocsátott közösségi házat visszaadta 
az önkormányzatnak, arra hivatkozva, hogy nem tudják fenntartani. Ez viszont azt 
eredményezte, hogy nem tudják a munkájukat elvégezni, mert nincs megfelelı hely ahhoz, 
hogy az irodai munkát elvégezzék. Most azt kérik, hogy valamelyik önkormányzati 
intézményben biztosítson a testület számukra helyet legalább napi 3 órában, 9-12 óráig. 
Szeretnének egy olyan helyet maguknak, ahova az eszközöket el tudnák helyezni, és ahol az 
egy fı roma szociális segítı végezhetné megfelelıen a munkát. Bizottsága arra hivatkozva, 
hogy a kisebbségi házat kellett volna megtartaniuk, javasolja a testület korábbi határozatát 
fenntartani. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága támogatta az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát.  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Wagner 
Márton képviselı érintettség miatt nem vett részt a szavazásban) 
 
 
415/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a CKÖ eszközeinek (számítógép, 
irodabútor, iratanyagok) elhelyezésére, fogadóórák (legalább de. 9-12 óra között) 
megtartásának lehetıségére a cigány kisebbség ügyeinek intézésére helyiséget az 
önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban nem tud biztosítani, 
ugyanakkor a 286/2009.(VI.29.) MÖK határozatát megerısíti. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester,  
             Onody Gyuláné OPSKK igazgatója 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/14. Bölcsıdei pályázatunk a DAOP- 4.1.3/C 2008 rendszerében 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elıvezette, hogy a 
pályázat csak akkor érvényes, ha ez valóban férıhelybıvítéssel jár. A régi bölcsıdét 
üzemeltetni kell ahhoz, hogy a támogatásra jogosult legyen az önkormányzat. A jelenlegi 
férıhelyszámhoz nem ragaszkodnak, de minimálisan 10 fıvel kellene a régi bölcsıdét 
üzemeltetni. Intézménye kidolgozta a 10 férıhely mőködtetését, éves szinten két millió Ft-ba 
kerülne.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint fel kell vállalni, hogy 10 fıvel 
mőködjön a régi bölcsıde. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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416/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete a bölcsıdei bıvítésre benyújtott 
DAOP – 4.1.3/C2008 pályázattal kapcsolatban kijelenti, hogy a pályázott támogatással 
megvalósuló új bölcsıdei férıhely bıvítés esetén a jelenlegi (Munkácsy M. u.10. szám) alatti 
bölcsıdét legalább 10 férıhellyel tovább mőködteti, a mőködéshez szükséges önkormányzati 
támogatást biztosítja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/15. Dr. Burján és Társa Bt. rendelési idı módosítási kérelme 
 
 
Dr. Burján Katalin szemész szakorvos írásos kérelmét ismertette. Likviditási gondját köteles 
jelenteni az önkormányzatnak, mint az ingatlan tulajdonosának. Addig köteles ellátni a 
betegeket, amennyit a TB. finanszíroz. Olyan nincs, hogy teljesítményvolumen korlát 
túllépési hozzájárulás. Most azt próbálja kérelmével elérni, hogy csak délelıtt lesz az állami 
rendelés, délután pedig a „magánrendelés”, ami az jelenti, hogy az állami rendelést fenntartó 
délutáni rendelés lesz, tehát a területen kívüli betegek ide lesznek irányítva. Másként nem 
tudja megoldani rendelését, nem tudja kigazdálkodni, amíg az Állam nem változtat a 
pontrendszeren. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként 
elmondta, hogy Dr. Burján Katalin csak rendelési idımódosítást kér, aminek a száma nem fog 
csökkenni. A bizottság szükségesnek látja a szemészszakrendelést Mezıberényben, 
visszalépés lenne, ha ez a szakrendelés elmaradna. Kéri a doktornı elıterjesztésének 
támogatását a bizottsági javaslat megszavazásával. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, mely idıponttól történjen a rendelési idı 
módosítása? 
 
 
Dr. Burján Katalin szemész szakorvos válaszként közölte, hogy gyakorlatilag az ÁNTSZ-hez 
benyújtástól 30 nap az eljárás, legalább 30 nap, és utána kb. 1-2 hét, amíg a TB engedély meg 
lesz. Tehát leghamarabb október 15., vagy november 1. lehet. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet az 
Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Bizottság is támogatott.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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417/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért és hozzájárul Dr. Burján 
Katalin szemész szakorvos rendelési idejének módosításával az alábbiak szerint: 
Új rendelési idı: minden nap (hétfı-péntek):   8 – 14 óráig 
                                                                           (betegvizsgálat     8 – 12 óráig 
                                                                            látótér vizsgálat 12 – 14 óráig). 
Magánrendelés: kedd:          16 -18 óráig  
                          csütörtök:    16- 18 óráig. 
A rendelési idı változásának megfelelıen módosítja a szakorvossal kötött szerzıdés 2. sz. 
mellékletét, egyben felkéri a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
IV/16. Petıfi Sándor Gimnázium informatikai támogatás igénylése 
 
 
Szekeres Józsefné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága megtárgyalta a kérelmet, az utólag csatolt számszaki kimutatást, és ennek alapján 
határozati javaslattal éltek a testület felé, melyet kér megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
418/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete „A szakmai és informatikai fejlesztési 
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenırzésének részletes szabályairól szóló 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet” alapján a 
városi nevelési-oktatási intézmények után a fenntartó által igényelhetı támogatás (7,2 millió 
forint) elnyeréséhez pályázatot nyújt be, a következı összetétel szerint a Petıfi Sándor 
Gimnáziumnál 3 millió forintot, az Összevont Óvodáknál 1 millió forintot, míg a 
Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében pedig 3,2 millió forint 
támogatást igényel. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi, hogy 
a nevelési-oktatási intézményei a támogatás elnyerése után saját hatáskörükben bonyolítsák le 
az eszközök beszerzését. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester, Szilágyi Tibor és Öreg István intézményvezetık 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/17. Kopjafa állítása Frey Ádám emlékére 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy Szabados 
Márton kérelmezı személyesen jelent meg az ülésen és tárta elı kérését Frey Ádám rokonai 
nevében. Elmondta a mártírhalált halt Frey Ádám történetét, akit 1848. október 21-én a Frey 
dombon felakasztották. Bizottsága támogatta a kopjafa állítást, és az anyagi részrıl a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottságtól kért állásfoglalást.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester támogatandónak tartotta a kérelmet, a település elıdei 
utcát is neveztek el Frey Ádámról, emléke legyen megırizve. 30 eFt támogatást javasolna 
megszavazni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı tájékoztatásként elmondta, hogy a Városszépítı és Városvédı 
Egyesület is tárgyalni fogja a részükre is eljuttatott kérelmet, és támogatni fogják 10 eFt-tal.  
 
 
Wagner Márton képviselı fontosnak tartotta a támogatás megadását, hogy október 21-ig el 
tudják készíttetni a kopjafát. 
 
 
Csávás István képviselı is a támogatás megadása mellett volt. Az elmúlt év októberében volt 
a 150 éves évforduló, akkor nem tudták a rokonok megvalósítani a megemlékezést, a kellı 
tiszteletet megadni. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı bejelentette, hogy a Fidesz frakció 15 eFt-tal hozzá tud járulni a 
kopjafaállításhoz. 
 
 
Fekete József képviselı tudatta, hogy a köztemetıben, a kopjafa felállításában a 
Közszolgáltató Intézmény segítséget fog nyújtani, egyeztetni fognak a helyérıl. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolt olyan döntést hozni, hogy az önkormányzat 30 
eFt-tal hozzájárul a kopja elkészítési költségihez, és megbízza a közszolgáltató intézmény, 
hogy a kopjafa elhelyezési helyét jelölje meg. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
419/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az 1848. október 21-én mártírhalált 
halt mezıberényi Frey Ádám emlékére, kopjafa felállításához 30.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére, valamint megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a köztemetıben a kopjafa elhelyezési helyét jelölje meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József int.vezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/18. Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az SZMSZ módosítását kérte megszavazni, mivel 
Szekeres Józsefné képviselı bizottság elnökké választása megtörtént a mai ülésen. Szekeres 
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Józsefné lett a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke, valamint a Közbeszerzési, Bíráló 
Bizottság tagja. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete 

19/2009.(IX.1. MÖK számú rendelete 
 

a Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
  Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (a továbbiakban: R.) szóló 

11/2007. (V. 23.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete./ 
 
 
IV/19. Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség-javító program 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Békési Kistérségnél, a programnál 
Békéscsaba város lesz a gesztor. Az aradi vízbázis is be lenne kapcsolva, jutányos áron tudna 
a rendszerbe táplálni vizet. Így is a Körös-Maros hordalékkúpból kapja ez a terület a vizet. 
Mivel az anyag most került kiosztásra, felhatalmazást kér a testülettıl, de szeptember 10-ig 
nem küldi el a határozatot, hogy a képviselık észrevételeiket el tudják még részére juttatni, és 
amennyiben valamilyen probléma vetıdik fel, nem fogja végrehajtani a határozatot, hanem 
összehívásra kerül testületi ülés. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, milyen garanciát biztosítanak a víz minıségre 
vonatkozóan közép-, hosszútávon? 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, úgy ismeretes, hogy az aradi 
paraméterek mindenben megfelelnek az Európai Uniós követelményeknek.  
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
420/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás tervezetét jóváhagyta, 
és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse 2009. 
szeptember 15-ig a Békés Megyei Önkormányzatot. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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IV/20. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szóbeli elıterjesztéssel élt. Kifejtette, hogy az utóbbi 
idıben a személyi gépjármőhasználatával kapcsolatban több olyan észrevétel volt, amelynek 
az ódiumát nem igen szeretné továbbiak elviselni. A maga részérıl felajánlotta, hogy a 
személyi gépkocsi használatáról lemond. A testület ebben a kérdésben hozzon döntést.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı javasolta, hogy a polgármester úr által elmondottak kerüljön 
elfogadásra, és a következı ülésre kerüljön kidolgozásra a saját gépkocsi díjazásának mértéke, 
módja. 
 
 
Csávás István képviselı azt is kérte kivizsgálni, hogy ha gépkocsit ad a város és 
gépkocsivezetıt alkalmazna, mennyibe kerül? 
 
 
Litvai György képviselı véleménye szerint maradjon az eddigi helyzet. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy gépjármőmenetrend van vezetve, bár ezt 
nem is kellett volna vezetni személyi gépjármőnél, csak kimondottan a kilométer 
felhasználása miatt. Megkérdezte, hogy mit tartalmazzon a számítási mód? 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı közölte, hogy tartalmazza a számítás egy vállalati 
személygépkocsi futását gépkocsivezetıvel együtt. Továbbá kell számolni azzal, hogy van 
egy személyes gépjármő, aminek meg van a futáskilométere, ezt lehet kerettel vagy keret 
nélkül megoldani, hogy egy hónapban mennyi kilométert lehet futni. Meg van a gépkocsinak 
az üzemanyag fogyasztása, annak meg van normája, annak az elszámolása, kopási díj. Ezeket 
mind ki lehet számolni, és össze lehet hasonlítani, hogy melyik milyen, ha igény van rá. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte, hogy az elmondottaknak megfelelıen történjen 
meg a kiszámítás. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint se legyen változtatás, korábbi képviselık 
sem feszegették soha a gépkocsi használatát. A személyes gépkocsi használat azt jelenti, hogy 
magáncélra is használhatja a polgármester úr az autót. Sokkal drágább lesz gépkocsivezetıvel 
egy vállalati autó.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı is csatlakozott ahhoz, hogy ami 19 évig mőködött, maradjon még 
így. Megkérdezte, hogy a jelenlegi autó meddig fogja bírni ilyen állapotban?  
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, mindenkinek kívánja, hogy 450 ezer km-es 
kocsival szaladgáljon sokáig még. Májusban lesz 10 éves az autó, januárban kell 
mőszakiztatni. Évi használata kb. 45-46 ezer km-nek felel meg. 
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Fekete József képviselı tisztánlátás érdekében támogatott egy számítást végezni, de az 
idevonatkozó szabályozások szerint sem lehet a személyhasználatra kiadott 
személygépkocsival szemben olyan korlátokat támasztani, hogy csak így, vagy csak ide 
használható. A személyi használatban a magánhasználat is benne van. Kinek mi az 
önmérséklete azzal nem lehet mit kezdeni. A képviselık tudják, ha a valós szükségletek 
érdekében van használva ez az autó, akkor ezzel nem lehet probléma.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı rákérdezett a polgármesterre, fenntartja-e elıterjesztését? 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester igen választ adott, vonja vissza a testület a személyi 
használatot.  
 
 
Barna Márton képviselı megjegyezte, a polgármester által elmondottakból nem azt vette ki, 
hogy legyen megszüntetve a személyi használat, hogy visszavonás legyen, csak számolás 
történjen. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, arra hivatkoznak egyesek, hogy elnézi a 
testület a gépkocsi használatát, hát ne legyen. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı felvetette, hogy jelenleg semmi olyan fegyelmi helyzet nem áll 
fenn, amiért a testületnek ebben az ügyben el kellene járnia.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester mindenképpen szeretné, hogy a testület foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
 
Csávás István képviselı is a szabadhasználat mellett volt, de történjen meg egy gyors 
számítás. 
 
 
Wagner Márton képviselı véleménye szerint most a polgármester ellen bizalmatlanság van 
egyesek részérıl, ne üljön fel ennek a testület. Majd jönnek a választások, aki úgy gondolja, 
hogy helytelenül használta a gépkocsit a polgármester, az új ciklusban lehet változtatni. 
Jelenleg nem tartja indokoltnak ilyen üggyel foglalkozni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki a személyi 
használatú gépkocsi használatát kétségbe vonja?  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı felhívta a polgármester figyelmét, hogy a kétség nem a 
képviselık részérıl merült fel. A márciusi közmeghallgatáson -a polgármester úr nem volt 
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jelen-, amikor felvetıdött a személyi használat a gépkocsinál, megválaszolta, hogy a személyi 
használatú gépjármővek használati jogosítványa hogy néz ki. Úgy hogy a képviselı-testület 
tagjai részérıl ilyen dolog nem merült fel.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester olyan döntést szeretne kérni a testülettıl, hogy a 
polgármesternek a személyi használatú gépjármővének az engedélyezése a továbbiak 
folyamán is megmaradjon. Bejelentette, hogy nem kíván szavazni ebben a kérdésben.  
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Cservenák 
Pál Miklós polgármester érintettség miatt nem szavazott) 
 
 
421/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester 
részére a személyi használatú gépjármő engedélyezése a továbbiak folyamán is megmaradjon 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı kérte, hogy a döntés ellenére, legyen kidolgozva az itt elhangzott 
mindkét változat. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett a felvetéssel. Kérte, hogy a hivatal részérıl a 
következı ülésre kerüljön kidolgozásra a gépjármő, gépkocsivezetıvel vagy anélküli, saját 
használatú költségei. 
 
Több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: 
2009. szeptember 28. Napirendje: 1./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról; 2./ 2010. évi 
ellenırzési terv elfogadása. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet. A nyílt testületi 
ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 

k.m.f. 
 
 
 
           Cservenák Pál Miklós                                                       Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                     jegyzı 
 
 
 
               Csávás István                                                                Szekeres Józsefné 
                   képviselı                                                                       képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                  jkv.hitelesítı     
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