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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. május 31-én 
megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 

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

                   
 
Távolmaradt az ülésről Lestyán Ádám képviselő  (távolmaradás okát bejelentette). 
      
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Frey Mihály aljegyző, meghívottak, a 

hivatal osztályvezetője, csoportvezetők, intézményvezetők, 
érdeklődők. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel 
TV nézőit, képviselőket. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 17 képviselő közül 16 fő jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével.  
 
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Koncsag Ferenc és Litvai György képviselőket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet ismertette, kérte 
megszavazását. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
213-II/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.     
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről             
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 55/2010./I.25./sz.,  91/2010.(II.22.)sz., 

102/2010.(II.22.)sz., 156/2010.(III.29.)sz., 168/2010.(III.29.)sz., 
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188/2010.(IV.26.)sz., 189/2010.(IV.26.)sz.,  191/2010.(IV.26.)sz., 
192/2010.(IV.26.)sz., 193/2010.(IV.26.)sz.,  194/2010.(IV.26.)sz., 
195/2010.(IV.26.)sz., 199/2010.(IV.26.)sz. 200/2010.(IV.26.)sz., 
201/2010.(IV.26.)sz., 202/2010.(IV.26.)sz., 204/2010.(IV.26.)sz., 
206/2010.(IV.26.)sz., 207/2010.(IV.26.)sz., 209/2010(IV.26.)sz., 
149/2010.(III.29.)sz., 171/2010.(III.29.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

II/2. Hulladékszállítási közszolgáltatást érintő számítások /509/2010.(X.26.) sz. hat./ 
II/3. 2010. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

kinevezett magasabb vezetője részére  /146/2010.(III.29.)sz. hat. 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről  

III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 

IV./ Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója végzett munkájáról   
 V./ Bejelentések 

V/1. Az Antiszegregációs terv módosítása 
V/2.Városi rendezvények, Nemzetközi kapcsolatok 2010. évi támogatása 
V/3. Intézményi átcsoportosítások 
V/4. Megvalósítási terv elkészítésével kapcsolatos ügy 
V/5. A CEBA Kiadó kérelme 
V/6. Autómentes Nap és Európai Mobilitás Hét 
V/7. Zárt ülésen tárgyalva 
V/8. A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulásba Almáskamarás és Nagykamarás 

belépési szándékának elfogadása 
V/9. 5/2010.(I.29.) OKM rendeleti támogatás igénylése (esélyegyenlőség, integráció) 
V/10. Mezei őrszolgálat működése 
V/11. A helyi közművelődési tevékenység  

               V/12. Nyilatkozat kérése referencia-intézménnyé váláshoz 
V/13. Köröstarcsai úti lakosok kérelme (gépjárművek sebesség csökkentése) 
V/14. Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés 
VI/1. Rákóczi sugárút lakosainak kérése a Rákóczi sugárút 58. szám előtt lévő közkifolyó 

visszaállításáról 
VI/2. Szerződés kazánok értékesítésére /205/2010.(IV.26.)sz. lejárt határidejű határozat 

végrehajtása/ 
VI/3. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos felmérés /173/2010.(III.29.)sz. 

lejárt határidejű határozat végrehajtása/ 
VI/4. Csabai úti lakosok kérelme  
VI/5. A Mezőberényi Mazsorett Együttes kérelme (V/7. sorszám alatt) 

VI/6. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a napirendek tárgyalása előtt szót adott Onody Gyuláné 
képviselőnek. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő tudatta a jelenlévőkkel, hogy 2010. május 20-án elhunyt Balog 
Ferenc, aki pedagógusként, és a művelődési ház igazgatójaként is dolgozott Mezőberényben, 
valamint a képviselő-testület tag és alpolgármestere is volt a városnak. 1 perces néma 
felállással kért megemlékezni az elhunytról. 
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A képviselő-testület 1 perces néma felállással adózott Balog Ferenc emlékének. 
 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.                       
     
 
Dr. Baji Mihály jegyző kihirdette a  2010. április 26-i zárt, valamint a május 17-i rendkívüli 
nyílt testületi ülésen hozott határozatokat. 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
214/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. április 26-i zárt, valamint a 
május 17-i rendkívüli nyílt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről   
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felolvasta az írásos beszámolóját az érdeklődők 
tájékoztatása érdekében. Kiegészítéseket az alábbiak szerint tett: 
- a városban folyó kátyúzási munkák keretében a Liget utcai buszmegálló résznél sürgős a 

munka elvégzése 
- a Gyomai út –Thököly utca, Mátyás kir. utca kereszteződésében végzett munkálatokkal 

kapcsolatban észervétel érkezett. A holnapi napon bejárás fog történni, amelyet a 
Közútkezelő Kht szorgalmazott. Olyan jellegű panaszt kell megvizsgálni, hogy a Mátyás 
kir.utcából, valamint a Thököly utcából kamionnal nem lehet kifordulni a megtervezettek 
alapján. A tervező tatabányai cég szerint mindennemű kamionnak megfelelnek az általuk 
megtervezett paraméterek.  

- a Hosszú-tó munkálatait érintően Mochnács Pál jelezte, hogy május 13-án bejelentéssel élt a 
műszaki vezető, hogy április 22-én a műszaki vezető által elrendelt munkavégzéshez neki 
kezdett a vállalkozó, 12 napon keresztül végezhették a munkát. A 13-ik naptól, május 5-től, 
ismételten nem tudtak munkát végezni. Jelen időjárási körülmények között sem lehet 
munkát végezni. Éppen ezért 13-án 13 órakor bejelentték azt, hogy a munkavégzést nem 
tudják végezni. A műszaki ellenőr május 14-től ismételten a munka szüneteltetését jelentette 
be, ilyen időjárás mellett nem kerülhet sor a munkavégzésre. Nehéz gépekkel még rá kell 
menni a területre, a temető felé bizonyos szélesítésre van szükség. Ezek után még 
tömöríteni kellene a területet, humuszt hordani rá, és csak utána történhet meg a füvesítési 
munkálat.  

- a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft taggyűlésén még jelen időpontig nem történt 
döntés a civil ház kérdésében. 

- a Békés megyei Vízművek Zrt. közgyűlésén az igazgatósági tagok és  felügyelőbizottsági 
tagok létszámcsökketésében nem döntött, mivel ezzel kapcsolatban ügyészségi észrevétel 
van. Törvény alapján csökkenteni kell a taglétszámot, de ennek változtatása az országgyűlés 
előtt most van napirenden. 
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- a mai napon tartotta a Mezőberényi Mécses Szolgáltató Közösség Egyesülete 10 éves 
fenállásának megünneplését a Martinovics utcai tornateremben. Szépen gyarapodott 
tevékenységük, vagyonuk, és bizakodnak a jövőben is. 

Megkérte a jegyzőt, hogy a kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban adjon 
tájékoztatást.  
Kérte továbbá, hogy a folyamatban lévő perek állásáról is számoljon be. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy ősszel ismételten kisebbségi választásra kerül sor 
Mezőberényben. A mai napig, május 31-ig postázták az értesítőt és az ismételt felvételt kérő 
nyomtatványt. Aki úgy érzi, hogy ismételten szeretne a kisebbségi névjegyzékben szerepelni, 
a nyomtatványt kitöltve július 15-ig juttathatja el a Polgármesteri Hivatalba.  
Azon személyek, akik nem kaptak vagy elvesztették, de mégis úgy érzik, hogy egy 
kisebbséghez tartoznak, nyomtatványt szintén a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek. Az őszi 
kisebbségi választás kitűzésének időpontjában, amennyiben legalább 30-an szerepelnek a 
néjegyzéken egy adott kisebbségnél, akkor választásra kerül sor.  
Beszámolt arról, hogy újabb munkaügyi pert nyert meg az önkormányzat, Csák Csaba 
felperesnek a közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatban. A felperes kb. 500 eFt 
+ kamatai megfizetését kérte az önkormányzattól, arra hivatkozva, hogy őt a felsőfokú 
végzettségének megfelelő besorolási osztályba kellett volna besorolni. A bíróság a felperes 
keresetét elutasította, viszont egyes részítélet miatt, illetve az alperes részére a felperes által 
fizetendő perköltség és egyéb fizetési kötelezettség miatt -ezt az önkormányzat javára, pozitív 
döntést-, megfellebbezte.  
A Tomka Mihály felperes által önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője 
ellen közérdekű adatok nyilvánosságra hozatal iránt indított perben meghozta a Gyulai Városi 
Bíróság az ítéletét. A bíróság már egyszer elsőfokon foglalkozott az üggyel, akkor elutasította 
a felperes kérelmét, fellebbezés folytán másodfokra került az ügy. A másodfok új eljárásra 
kötelezte az elsőfokot. Ezzel kapcsolatban is megszületett az ítélet, a bíróság a felperesnek a 
keresetét elutsította, indokolási részében kimondta, hogy a felperes pervesztesnek minősül. 
Viszont a perköltségeknél azt az ítéletet hozta, hogy mindenki viselje a saját költségét, ezért 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalva a kérdést, olyan döntést hozott, hogy 
a perben hozott ítélet indoklási részére, valamint a perköltségek viselésével kapcsolatos részre 
vonatkozóan nyújtson be fellebbezést az önkormányzat. A fellebbezés benyújtása megtörtént.  
A főügyészséggel kapcsolatos eljárásról szóbeli információ áll rendelkezésre. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a főügyészséggel kapcsolatos 
eljárásról nem kíván szólni, mivel hivatalos értesítés még nem érkezett. Következő ülésre  
várhatóan rendelekzésre fog állni az írásos értesítés. Hoffmann Dániel képviselő kérésére 
felolvasta az írásos beszámolóból az alábbiakat: 
- Támogatási szerződést kötöttem a Bölcsődei férőhelyszám növelése Mezőberényben című 

pályázat lebonyolítójával, Kovács Edinával. A megbízási díj alapján 3. hó 1. és 10. hó 31-e 
közötti időszak alatti elvégzett ilyen munkálatért – amely a pályázat kötelező eleme – 
szuperbruttó 812.700 Ft javadalmazás illeti meg. 

- Támogatási szerzősét kötöttem Borgula Péterrel, a hivatal munkatársával, aki a Bölcsődei 
férőhelyszám növelése Mezőberényben című pályázat műszaki munkatársi feladatait köteles 
ellátni. Az említett pályázatnak szintén kötelező eleme, amelyért az illetőt szuperbruttó 
812.700 Ft javadalmazás illeti meg. 

- Támogatási szerződést kötöttem a Sikerpálya Pályázatíró Kft. 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey 
Oszkár út 10-12. sz. alatti vállalkozás képviselőjével, Belanka Csabával. Az említett cég 
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köteles a Bölcsődei férőhelyszám növelése Mezőberényben című pályázattal elnyert 
projektmenedzseri feladatait ellátni – amely a pályázat kötelező eleme -, és ezért az említett 
céget 2.520.000 Ft javadalmazás illeti meg. 

 
 
Szekeres Józsefné képviselő kérte, hogy a polgármester által ismertetett kátyúzási munkákkal 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésével összefüggésben mondhassa kérését. Egy évvel ezelőtt 
jelzett problémát, amire akkor biztató választ kapott, de nem történt semmi, és a mostani 
kátyúzásnál sincs megjelölve a jelzett hiba kijavítása. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte írásban beadni a kérelmet. Kérte beszámolójának 
elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
215/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette 
 
 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről      
 
       
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 55/2010./I.25./sz.,  91/2010.(II.22.)sz., 

102/2010.(II.22.)sz., 156/2010.(III.29.)sz., 168/2010.(III.29.)sz., 188/2010.(IV.26.)sz., 
189/2010.(IV.26.)sz.,  191/2010.(IV.26.)sz., 192/2010.(IV.26.)sz., 193/2010.(IV.26.)sz.,  
194/2010.(IV.26.)sz., 195/2010.(IV.26.)sz., 199/2010.(IV.26.)sz. 200/2010.(IV.26.)sz., 
201/2010.(IV.26.)sz., 202/2010.(IV.26.)sz., 204/2010.(IV.26.)sz., 206/2010.(IV.26.)sz., 
207/2010.(IV.26.)sz., 209/2010(IV.26.)sz., 149/2010.(III.29.)sz., 171/2010.(III.29.)sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 22 db lejárt határidejű határozat végrehajtását kérte 
elfogadni a képviselőktől, amennyiben nincs észrevétel az anyaghoz. 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
216/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 91/2010.(II.22.)sz., 
102/2010.(II.22.)sz., 156/2010.(III.29.)sz., 168/2010.(III.29.)sz., 188/2010.(IV.26.)sz., 
189/2010.(IV.26.)sz.,  191/2010.(IV.26.)sz., 192/2010.(IV.26.)sz., 193/2010.(IV.26.)sz.,  
194/2010.(IV.26.)sz., 195/2010.(IV.26.)sz., 199/2010.(IV.26.)sz. 200/2010.(IV.26.)sz., 
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201/2010.(IV.26.)sz., 202/2010.(IV.26.)sz., 204/2010.(IV.26.)sz., 206/2010.(IV.26.)sz., 
207/2010.(IV.26.)sz., 209/2010(IV.26.)sz., 149/2010.(III.29.)sz., 171/2010.(III.29.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Hulladékszállítási közszolgáltatást érintő számítások /509/2010.(X.26.) sz. hat./ 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke felolvasta előterjesztett 
anyagát. Számítások történtek, hogy milyen költségeket jelentene, ha a település 
szilárdhulladék gyűjtését, illetve szállítását, elhelyezését, valamint a folyékonyhulladékkal 
kapcsolatos szállítást nem a Tappe Kft., hanem az önkormányzat látná el. Ahhoz, hogy ezt a 
közszolgáltatási feladatot el tudja látni az önkormányzat, először is beruházásokat kellene 
végrehajtania. A szilárd, illetve a folyékony hulladék szállításához, illetve begyűjtéséhez 
gépeket kellene vásárolni. A szilárdhulladék begyűjtéssel kapcsolatban több ajánlatot sikerült 
beszerezni, új gépekre három ajánlat érkezett. Használt gépekre is adtak ajánlatot, de ezek sok 
km-ert futott gépek. Véleménye szerint csak új gépvásárlásban szabadna gondolkodni. A 
számításoknál a legolcsóbb új gépet vette figyelembe. Az írásos előterjesztésből ismertette a 
számadatokat, amelyből megállapítható, hogy jelenleg a Tappe lakásonként 2.681,- Ft-al 
kevesebb összegért végzi a szemétszállítást. A folyékonyhulladék begyűjtése is veszteséges 
lenne az önkormányzat feladataként. A Tappe Kft.-vel 2011-ben jár le a szerződés, véleménye 
szerint az új szerződés aláírásakor ismételten felül lehetne vizsgálni, hogy olcsóbbá tudnák-e 
tenni a szemétszállítást, és úgy megkötni az új szerződést.  Amennyiben a szerződés most 
meg lenne szüntetve, abban az esetben az önkormányzat mintegy 3 millió Ft iparűzési 
adóbevételtől esne el, amit jelenleg a Tappe Kft. fizet, valamint 13 mezőberényi lakost 
alkalmaz. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kéri a beszámoló elfogadását. 
 
 
Harmati László alpolgármester az elmondottakat annyiban egészítette ki, hogy van még olyan 
egyéb költség is, mint pl. a szelektívhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok biztosítása, 
jelentkezik bizonyos adminisztrációs költség, és van közterületi, konténer szemétszállítás is. 
A bizottság egy gépjárművel számolt, ha kiesik hiba miatt, venni kell másikat. Összegezve, 
véleménye szerint is a jelenlegi konstrukció a legolcsóbb, a Tappe Kft.-vel 2011. végén jár le 
a szerződés. Egy-két környező település 2009. évi szemétszállítási díj adatait ismertette: 
Gyomaendrődön 8.000 Ft kommunális adót szed a város, illetve 12.400 Ft évente a 
szemétszállítási díj lakosonként. Kondoroson is szintén 8.000 Ft a kommunális adó, de 15.340 
Ft lakásonként a szilárdhulladék elszállítási díja. Köröstarcsán a költség 14.166 Ft, tehát az is 
66 Ft-al több, mint Mezőberényben. Szarvason nincs kommunális adó, viszont van 
építményadó lakott ingatlanra is, ez átlagosan 5.600 Ft évente, és van 16.744 Ft 
szemétszállítási díj, amiről szerződést köt minden lakás tulajdonos a szolgáltatóval. 
Szeghalmon is 1.260 Ft-tal többet fizetnek lakásonként a berényi árakhoz képest. 
Tótkomlóson 6.000 Ft a kommunális adó, de 13.520 Ft a szemétszállítás díja, amiről a 
szerződést a szolgáltatóval köti meg a lakástulajdonos.  2010-es adatot Békésről tudott 
mondani, ahol 15.000 Ft a kommunális adó mértéke. Az elmondottakból kitűnik, hogy a 
környező településeken drágább a szilárdhulladék elszállítása, és mégis sokan támadják a 
testületet, hogy Mezőberényben a legmagasabb a kommunális adó. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint az előterjesztésből, elmondottakból tisztán 
láthat a testület, a lakosság. Erre alapozva, mivel több, mint egy év áll rendelkezésre, majd 
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meg lehet hozni azt a döntést, amit az akkori képviselő-testület a legjobbnak fog tartani. Egy-
két dolog érdekes lehet azonban a mérlegelésnél: milyen rendszerben kell működtetni; arra is 
lehet javaslatot tenni, hiszen Mezőberényben van egy Közszolgáltató Intézmény, aminek az 
égisze alatt a szervezet működni tud, működhet. Ez nem feltételez semmiféle új 
adminisztrációt, tehát ez nem fogja drágítani. A beruházásoknál nem feltétlenül szükségszerű 
mindenből a legújabbat megvásárolni, mindenből a legdrágábbat beinvesztálni. Talán az 
egész konstrukcióban az lenne a legszerencsésebb, legjobb, hogy az a ma kifizetésre kerülő 
mintegy ötvenegynéhány millió forintos kommunális költség, amit a Tappe Kft. visz el, az 
Mezőberényben tudna maradni. Megerősítette, hogy az előterjesztés mindenképpen jó arra, 
hogy tovább lehessen gondolni az egész rendszert, és előfordulhat, hogy a jövő évben szükség 
lesz arra, hogy bizonyítani lehessen mi, mibe kerül. Véleménye szerint a testületben az nem 
merült fel, hogy a szerződés lejárta előtt szerződésbontás legyen, arról volt szó, hogy az új 
szerződéskötés idejére legyenek alátámasztva a költségek. 
 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke reagálva az előzőekre, 
megjegyezte, hogy az említett 53 millió Ft nem maradna az önkormányzatnál, mert az 
kifizetésre kerülne költségként: lerakási díj, átszállítási díj, bérek, stb. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a számításokkal kapcsolatban jelezte, hogy nem az első év alatt 
kerülhet leírásra az egész szállítás bekerülési költsége, a beruházásé. Itt csak 
értékcsökkenéssel kell számolni. A kukák egyszeri bekerülési költsége, ha fel van osztva az 
első év költségére, akkor a következő évtől 0, és egész más a számítás menete. Javasolta a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntését elfogadni, majd a következő testület dönt a jövőről. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint a kimutatott számítások, szűk 
költségszámítások, olyan költség még nincs benne, hogy esetleg hulladéklerakó udvar 
létesítését is előírnának. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte az előkészítő munkát, amit talán 
szerencsésebb lett volna más számítási sorrendben összeállítani, de a mostani szolgáltatásnál 
olcsóbban nem lehet elvégezni a feladatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát 
bocsátotta szavazásra annyi módosítással, hogy időpont ne szerepeljen benne. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
217/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a beszámolót elfogadja és a települési 
szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését, valamint a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra vonatkozó szerződését a Tappe Kft.-vel nem 
kívánja felbontani, illetve azt módosítani.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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II/3. 2010. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett 

magasabb vezetője részére  /146/2010.(III.29.)sz. hat. 
 
 
Frey Mihály aljegyző ismertette az írásos előterjesztést. A prémiumfeladatok kitűzésére 
létrehozott ad-hoc bizottság május 19-én ült össze, és a prémiumfeltételekkel kapcsolatban 
meghozta döntését. Öt pontot határoztak meg, valamint kettő pontban a márciusi határozat 
szerinti módosításról döntöttek. Az elkészített feljegyzést mind a négy bizottság megtárgyalta. 
Az érdemi javaslat szerint a törvény szövege került be az 1. sz. határozati javaslatba, mely 
szerint a kifizethető éves prémium az igazgató tárgyévi kinevezés szerinti havi illetménye 
tizenkétszeresének 40%-át nem haladhatja meg. Az ad-hoc bizottság javasolta, hogy 
amennyiben a súlyozási arány a 50%-ot nem haladja meg, úgy a kinevezett magasabb vezető 
a prémiumra nem jogosult.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága a 4/1 pontnál eggyel lejjebb vette az idősek otthona létszámnál a feltöltöttség 
számainál a fő meghatározást. Megnézték a korábbi évek kihasználtságát, úgy látták, hogy 
vannak olyan üres járatú idők, amikor nem lehet feltölteni, soha nincs 100%-os 
normaigénylés. A többi pontot nem egyöntetűen, de elfogadták. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
hogy bizottsága is úgy döntött, hogy az ad-hoc bizottság előzőleg előterjesztett prémium 
feladatra vonatkozó javaslatát bizonyos változtatáson viszi keresztül, ami egyezik a 
szakbizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményével. A 40%-ot úgy 
értelmezték, hogy maximum 40%-ig terjedhet a jutalom mértéke, a tulajdonképpeni évi 
jövedelem 10%-át javasolják prémium feladat ellenszolgáltatásaként meghatározni. Ide 
kapcsolódik az is, hogy abban az esetben, amennyiben az 50%-os ponthatárt nem éri el a 
vezető, akkor nem részesül prémiumban. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elővezette, hogy az első 
három pontnál egyetértettek az előterjesztéssel. A negyedik pontnál tettek javaslatot. A 4/1. 
pontban a fő meghatározást az eredeti előterjesztés szerint hagyták meg. A 4/2. pontban az 
intézményi szabad felhasználású pénzmaradvány az éves költségvetésnek az 5%-át nem 
haladhatja meg szövegrésznél javasolják beírni, hogy az „eredeti előirányzatnak” az 5%-át 
nem haladhatja meg. A 4/3. pontban „Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás esetében a 
költségvetésben tervezetten túl pótelőirányzatot nem igényelhet” szöveghez javasolnak 2010. 
06. 01.-től kezdődő dátumot beírni, mivel a Petőfi utcai épületnél a pályáztatásnál kimaradt 
egy bizonyos munka, ennek költségére az intézmény már bizonyos mértékű pótelőirányzatot 
kért. A táblázat többi pontját változatlanul hagyták. A továbbiakban egyetértettek a leírtakkal. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta, 
hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 4/3-as pontra tett javaslata eredeti előterjesztésként 
legyen kezelve, miután a prémium kiírás a mai nappal történik meg, az igénylés pedig már 
megtörtént februárban. 
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Cservenák Pál Miklós polgármester a 4/3-as szövegrészt a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  
változtatásával szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
218/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4/3-as pontjával kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
indítványát fogadta el, mely szerint „Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás esetében a 
költségvetésben tervezetten túl, 2010. 06. 01.-től pótelőirányzatot nem igényelhet”. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 4/2-es szövegrész módosítását bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
219/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4/2-es pontjával kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
indítványát fogadta el, mely szerint „Az intézmény szabad felhasználású pénzmaradványa az 
éves költségvetésének (eredeti előirányzatának) 5%-át nem haladhatja meg”.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 4/1- pontnál felvetette, hogy a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat igazgatója bizottsági ülésen kinyilatkozta, hogy elfogadja a 100 főben való 
meghatározást. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő kifejtette, hogy tudomása szerint is a 100 fő tartható lesz a 
jelenlegi állás szerint. Személy szerint a 4/2. ponttal nem tudott egyetérteni. Olyat kitűzni, 
hogy az intézmény szabad felhasználású pénzmaradványa az éves költségvetésének 5%-át 
nem haladhatja meg, nem támogatható, elkölteni mindent el lehet.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, 
hogy elfogadható a 100 fő is, de az igazgatónő által ismertetett, eltelt 3 év tényszámai 
jelezhetik,  hogy fordulhat rosszabbra is jelenlegi helyzet. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megjegyezte, hogy 
törvényi változás történt, ideiglenes beutalás van, azonnal elhelyezhető a kérelmező. 
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Dr. Baji Mihály jegyző megerősítette, hogy a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az 
intézményvezető saját hatáskörben, három hónapra ad-hoc módon beutalhasson igénylőket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a 4/1. pontra tett módosító indítványt tette fel szavazásra. 
 
 
Az indítvány nem kapott igen szavazatot, a képviselők egyhangúlag,16-an, ellenszavazattal 
éltek. A szavazás eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 
220/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4.1-es pontjával kapcsolatban a Szociális és Egészségügyi, 
valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság indítványát nem fogadta el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az eredeti előterjesztésről kért szavazni. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Csávás István) mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
221/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4.1-es pontjával kapcsolatban az eredeti indítványt (Az idősek 
Otthona létszámmal való feltöltöttsége éves szinten érje el átlagosan:100 fő) fogadta el.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottságok által, az 1. pontban javasolt, „A kifizethető 
éves prémium összege az igazgató tárgyévi kinevezés szerinti havi illetménye 
tizenkétszeresének tíz százalékát nem haladhatja meg” módosító indítványról kért szavazást. 
 
 
 
Harmati László alpolgármester indítványozta, hogy a kifizethető éves prémium összege 
szöveg után kerüljön beírásra „- a prémium feltételek 100%-os teljesítése esetén-„ az éves 
illetményének 10%-a” 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
megfogalmazása az elmondottaknak megfelel, azt szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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222/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 1-es pontjával kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
indítványát fogadta el, mely szerint az 1. pont második mondata a következő: A kifizethető 
éves prémium összege az igazgató tárgyévi kinevezés szerinti havi illetménye 
tizenkétszeresének tíz százalékát nem haladhatja meg. 
 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a módosító indítványok figyelembe vételével  bocsátotta 
szavazásra az egységes határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
223/2010.(V.31.)sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatokat tűz ki. A 
kifizethető éves prémium összege az igazgató tárgyévi kinevezés szerinti havi illetménye 
tizenkétszeresének tíz százalékát nem haladhatja meg. 

2.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél az igazgatót a részteljesítés esetén a prémium teljesítmény 
arányosan illeti meg. Amennyiben a súlyozási arány az 50%-ot nem haladja meg, úgy a 
kinevezett magasabb vezető a prémiumra nem jogosult. 

3.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél prémium előleg kifizetése nem kerül engedélyezésre. 

4.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél az alábbi  teljesítési % pontonkénti súlyozást határoz meg: 

 Feladat: súlyozás 

1. 

Az idősek Otthona létszámmal való feltöltöttsége 
éves szinten érje el átlagosan: 

                                       100 fő 
                                     99-97 fő 
                                    97 fő alatt 

 
 

60 % 
30 % 
0 % 

2. 

Az intézmény szabad felhasználású 
pénzmaradványa az éves költségvetésének 
(eredeti előirányzatának) 5%-át nem haladhatja 
meg 

 
15 % 

3. 
Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás 

esetében a költségvetésben tervezetten túl, 2010. 
06. 01.-től pótelőirányzatot nem igényelhet 

 
 

10 % 

4. 
A normatíva igénylése és a tényleges felhasználás 

eltérése az 5%-ot nem haladhatja meg, ide nem 
értve a jogszabályok változása miatti hatást 

 
 

10 % 

5. 
Az Idősek Klubjában való étkeztetés 20 %-os 

bővítése az előző évhez viszonyítva 
 

5 % 
összesen: 100,% 
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5.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél a prémium feladatok teljesítési határideje 2010. december 
31. 

6.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél a prémiumi feladatok értékelési határideje 2011. februári 
testületi ülés. 

7.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél a prémium kifizetésének határideje 2011. március 31. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette az írásos 
előterjesztést. Összességében az időarányos felhasználás jó, de a gyógyszer és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásnál vigyázni kell, nehogy túllépje a keretet a bizottság. A 
lakásfelhasználásnál túl felhasználás mutatkozik, ami a normatívnál még korrigálódhat, a  
helyinél némi túlköltés fog mutatkozni. Egyre több az igény mind a két területen. A kérések 
sokasodnak, ami arra utal, hogy sok mezőberényi család anyagi helyzete alacsony szinten áll. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolt arról, hogy körülbelül azonos volt a teljesített 
és az elutasított támogatások aránya. Megközelítőleg  időarányos a felhasználás. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
224/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta 
 
 
III. napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó 

gyermekvédelmi munkáról 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a napirendnél megjelent mezőberényi 
őrsparancsnokot, Jakusovszki Zoltánt. 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója tájékoztatásként 
elmondta, hogy az anyagot az aljegyző úr foglalta egységes szerkezetbe. A gyermekvédelem 
rendszerének a mozgatórugója a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer. Ennek a 
koordinálását végzi a gyermekjóléti szolgálat. A jelző rendszer tagjai a nevelési-oktatási 
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intézmények, a házi orvosok, védőnői szolgálat, a rendőrség, az ügyészség, pártfogó 
felügyeleti szolgálat, gyámhivatal. Az elmúlt évre is elmondható, hogy a jelzőrendszeri 
tagoknak az együttműködése példaértékű. A jelzőrendszer működése csak akkor lehet 
eredményes, ha partner a szülő is. Az, hogy a szülők nem minden esetben állnak hivatásuk 
magaslatán azt is jelzi, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásban lévő gyermekek száma emelkedő 
tendenciát mutat. Legjellemzőbb probléma típusok az elmúlt évben a gyermeknevelési, 
családi életviteli, illetve anyagi problémák voltak. A gyermekjóléti szolgálat a szolgáltatásait 
a meglévő problémák megoldására, illetve a jelentkező szükségleteknek a 
figyelembevételével próbálja szervezni. Az anyagi jellegű problémákat közvetítésekkel tudják 
orvosolni. Az elmúlt évben részt vettek a Máltai Szeretetszolgálat pályázatán, ahol 119 főből 
49-nek sikerült az áramszámlájához támogatást nyerni. A közüzemi szolgáltatóknál próbálnak 
jogosultságot, illetve kedvezményeket foganatosítani, illetve a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság is támogatja ezen törekvésüket. A gyermeknevelési problémákkal kapcsolatban 
olyan programokat szerveznek, ami egyrészt prevenciós jellegű, másrészt a meglévő 
konfliktusokat szakemberek próbálják kezelni. Prevenciós programként továbbra is 
működtetik a nyári napközis tábort, különböző szülői hatékonyságnevelő csoportokat 
szerveznek, illetve működik heti rendszerességgel a kamasz klub egy önkéntes bevonásával. 
Minden évben jelentős esemény a gyermekvédelmi tanácskozásnak a megszervezése, ebben 
az évben márciusban került rá sor. Itt az elmúlt évre vonatkozóan figyelembe veszik a 
jelzőrendszeri tagoknak a véleményét, javaslatait.  
 
 
Lakatos Erzsébet vezető főtanácsos nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző kiemelte, hogy az irányadó 149/1997. Korm. rendelet 10-es számú 
mellékletében meghatározott előírások szerint készült az előterjesztés.  Egyre több feladatot 
látnak el a gyermekvédelemmel kapcsolatban az intézmények, a hatóságok. Az 
együttműködés során talán lehetne egy kicsit dolgokat gördülékenyebbé tenni, ezt meg is 
fogja beszélni az érintettekkel. Javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
 
Frey Mihály aljegyző technikai módosítást kért az anyagban. A 7-es számú pont négy 
bekezdéssel előrébb kell, hogy kerüljön, ugyanis felügyeleti szerv ellenőrzései nem történtek 
meg 2009-ben. A Szociális és Egészségügyi Bizottság az ülésén tapasztalta, hogy kimaradtak 
az elutasítottak számai és főbb okai. Ez a kiegészítés szükséges volt az eredeti beszámolóhoz. 
A 8-as ponthoz a rendőrőrs parancsnokának van kiegészíteni valója.   
 
 
Jakusovszki Zoltán rendőrőrsparancsnok jelezte, hogy sajnálatos módon nem tudott részt 
venni a március elején megtartott gyermekjóléti értekezleten. A rendőrőrs minden esetben 
igyekszik megjelenni ilyen értekezleten, vagy ha akadályba ütközik, egy későbbi időpontban 
felveszik a kapcsolatot az intézmények vezetőivel. Tájékoztatásként elmondta, hogy 2007-ben 
gyermekkorú esetében nem jutott tudomásukra elkövetett bűncselekmény, 2008-ban egy 
alkalommal követett el gyermekkorú bűncselekményt, 2009-ben sem történt ilyen esemény. 
Fiatalkoruk esetében 2007-ben 28, 2008-ban 33, 2009-ben 14 fő követett el bűncselekményt. 
Szabálysértés miatt 2007-ben 45, 2008-ban 95, 2009-ben 45 fiatalkorú esetében kellett 
feljelentést tenni. Itt némi csökkenés van az elmúlt évekhez képest, remélhetőleg ez a 
tendencia tovább fog folytatódni. Minden olyan programban szívesen veszt részt, ahol a 
gyermekekről, magáról a megelőzésről van szó. Évek óta kezdeményezi, hogy legyen kivéve 
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a nyilvánosság elé. Lehetne pl. egy olyan interjú sorozatot indítani a helyi TV-ben, amikor a 
jelzőrendszeri tagok üléseznek. A rendőrőrs részéről is támogatják a tájékoztatást, jelzéseikkel 
próbálják segíteni a családsegítő és a gyámügyi hivatalnak a tevékenységét. Rendőrségi 
szakkört vezettek be, közlekedésbiztonsági tevékenységet végeznek, osztályfőnöki órákon, 
szülő értekezleteken vesznek részt. Mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy 
hatékonyan tudjanak részt vállalni, számukra nagyon fontos a megelőzés és a gyermekek 
prevenciós tevékenysége. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága megtárgyalta az anyagot, a beszámolót jónak, színvonalasnak, tartalmasnak ítélték 
meg. Megköszönte minden gyermekvédelmi feladatot végzőnek a munkáját. Közel 900 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekről van tudomásuk. A családoknál a jövedelmek 
csökkentek, nőtt a munkanélküliség száma, alacsonyak a bérek, nagyon magasak a 
lakásfenntartási költségek. Vannak életviteli hibák is, aminek a gyermekek látják kárát, 
veszélyeztetett helyzetbe kerülnek. A jelző rendszer nagyon jól működik Mezőberényben, jó 
az együttműködés. Nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni az anyagból. Az óvodák nem 
jeleznek konkrét problémát, napi kapcsolatot tartanak a szülőkkel, mivel a szülő viszi be a 
gyermeket. Problémaként jelentik, hogy az óvónők a gyermekvédelmi munkát társadalmi 
munkában végzik, náluk erre plusz normatíva nincs. Az általános iskola beszámolója 
mindenre kiterjedő, problémákat is vetnek fel, magatartási gondokra utalnak, az ingyen 
étkezők problémájára megoldást is előirányoznak. A gimnázium beszámolója is nagyon 
tanulságos, a családra vezetik vissza a gondokat, egyre több fiatal keresi meg a 
gyermekvédelmi felelőst. Elfogadásra javasolta az anyagot. 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatás és Kulturális Bizottság elnöke kapcsolódva az 
elmondottakhoz tudatta, hogy a Gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy minden 
gyermeknek joga van családban felnőni. De vajon minden szülő megérdemli-e azt, hogy 
egyáltalán a gyermekét nevelheti-e? Az adatok azt bizonyítják, hogy bizony vannak 
krónikusan problémás családok. Nagyon hasznos volt az aljegyző úr munkája, mert a 
megadott szempontok alapján egy nagyon jól áttekinthető, kellően rendszerbe foglalt 
beszámoló készült. Látható, hogy a rendszerben dolgozók munkája nőtt, mivel a problémák 
száma, súlyossága folyamatosan fokozódik. Az óvodáztatási támogatást nagyon jó 
kezdeményezésnek ítélte meg, segíti a probléma korai felismerését. Sajnálatos, hogy az 
óvodában még mindig társadalmi munkában végzik az óvónők ezt a feladatot, köszönet illeti 
őket. Az oktatási intézményektől is nagyon jó beszámolók érkeztek. Megpróbálnak minden 
olyan lehetőséget kihasználni, amely segíti a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók, családok haladását. Ez sok plusz munkát ró a tantestületre, de 
mindenképpen hasznos. Kiolvasható az is, hogy nem a problémás családok száma nő, hanem 
az egy-egy családban a gyermekek száma. Ezt a kezelt probléma és a kezelt problémával 
érintett gyermekek számának aránya mutatja. Megkérdezte, lenne-e lehetőség arra, hogy a 
beszámolónál egy eredményességi mutató is láthatóvá váljon? Kihangsúlyozta, hogy a 
prevenciós munkát fontosnak tartja, olcsóbb és sokkal hasznosabb, mint maga a 
problémakezelés. Köszönetet mondott a rendszerben dolgozók munkájáért. Bizottsága 
elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
 
Harmati László alpolgármester a gimnázium igazgatójától kérdezte meg, hogy a diákoknak mi 
a véleménye az egészségkárosító magatartásról, a Békési Kábítószer Egyeztető Fórum 
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felmérése milyen eredményt mutat? 
 
Szilágyi Tibor képviselő a gimnázium igazgatója válaszként közölte, hogy a frissen készített 
felmérés eredményét még nem tudják. Egy jóval korábbi felmérésből annyit lehet tudni, hogy 
kis %-ban volt jellemző a kábítószer fogyasztása, illetve nem a tartós fogyasztás, hanem a 
„kíváncsiság” volt a fő motiváló ok. Nincs tudomásuk arról, hogy a gimnáziumban valaki 
tartósan élne ilyen szerekkel. 
 
 
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója reagálva az 
elmondottakra, jelezte, hogy a hatékonyságot, eredményességet nagyon nehéz kimutatni 
ebben a munkában. Az anyagi gondokon nagyon nehéz segíteni, eredményességet abban 
lehetne mérni, hogy hány helyen nem kapcsolták ki a gázt, villanyt, hány helyen lehetett 
megvásárolni a gyógyszereket. A gyermeknevelési problémák nagyon hosszú távon 
jelentkeznek, eredmény az lehet, hogy nem emelik ki a gyermeket a családból, hanem 
rendeződnek a családi konfliktusok. Véleménye szerint sok esetben az is eredménynek számít, 
ha kikerül a családból a gyermek, mert sokkal jobb helye van nevelőszülőnél, családba 
fogadásnál. Nagyon nehéz meghatározni az eredményességi mutatókat. Jelenleg a 
minisztériumban, illetve a Szociálpolitikai Munkaügyi Intézetben folyik sztenderdizáció, 
minőségfejlesztési munka, ott talán meg tudják majd határozni a mutatókat az eredmény 
méréséhez. Remélhetőleg olyan mutatók kerülnek kidolgozásra, amivel az eredmények 
bemutathatóak, a szakmában dolgozók is sokkal motiváltabbakká válnának. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását szavazásra  
bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
225/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján - 
megtárgyalta a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót és azt  elfogadja. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel.  
Felelős:   Dr. Baji Mihály jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
IV. napirend 
 
Tárgy: Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója végzett munkájáról   
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatás és Kulturális Bizottság elnöke összefoglalta bizottsága 
írásos beszámolóját a jelenlévők tájékoztatás érdekében. Köszönetet mondott mindazoknak, 
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akik segítették, hogy a bizottság tartalmas munkát tudjon végezni. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
226/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 
/Hoffmann Dániel képviselő eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 15 fő./ 
 
 
V./ napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. Az Antiszegregációs terv módosítása 
 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos előterjesztést. A képviselő-testület az elmúlt év 
júniusában elfogadta az Antiszegregációs tervet az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
részeként. Azóta minisztériumi szakértővel kellett véleményeztetni, majd a szakértő fölött álló 
minisztériumi tisztviselőnek, szupervízornak kellett összességében ezt a dokumentumrészt 
elfogadnia. A szupervízor egy-néhány esetben módosításra, kiegészítésre tett javaslatot. 
Elsősorban a helyzetelemző részek kerültek kiegészítésre, valamint adatok frissítése történt. A 
47 oldalas Antiszegregációs terv a városi honlapon megtekinthető. Bizottságok tárgyalták az 
anyagot, annak elfogadását támogatták. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
227/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Integrált 
Városfejlesztési Stratégia mellékletét képező Antiszegregációs Terv módosítását és egységes 
szerkezetbe való foglalását elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
V/2.Városi rendezvények, Nemzetközi kapcsolatok 2010. évi támogatása 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette az írásos előterjesztést, határozati 
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javaslatokat, amiket a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
228/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok)) 842155 szakf.               csökkenti „-”140 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             140 eFt-tal 
                 - X. Nemzetközi matematika verseny                                   110 eFt 
                 - Nemzetközi Gyermeklabdarúgó torna - Marosvásárhely     30 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
229/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát (működési célú  
                  pénzeszközátadás (Városi rendezvények)) 890302 szakf.   csökkenti:„-”581 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               90 eFt-tal 
                 - Kulturális Napok - Tanulmányi verseny                             50 eFt 
                 - Kulturális Napok - Rajzpályázat                                          20 eFt 
                 - Kulturális Napok - Városismereti vetélkedő                        20 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                                    40 eFt-tal 
                 - Petőfi Piknik                                                                        40 eFt 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát              300 eFt-tal 
                 - Irodalmi kávéház                                                                 40 eFt 
                 - Gyermekrendezvények a könyvtárban                                20 eFt 
                 - Könyvtári Napok                                                                 40 eFt 
                 - Mezőberény ízei – falinaptár                                               15 eFt 
                 - Orgonahangverseny                                                             50 eFt 
                 - Újkori kultúrák Mezőberényben                                          20 eFt 
                 - Szépség és egészségnap                                                       30 eFt 
                 - Jeles Napok Ünnepi szokások                                              60 eFt 
                 - „Jeles Napok” a múzeumban                                               25 eFt       
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
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            dologi kiadási előirányzatát                                                                               60 eFt-tal 
                 - Szakmai nap megrendezése – Szülői hatékonyság              30 eFt 
                 - Idősek karácsonya                                                                30 eFt 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad.: Támogatásértékű kiadás Működési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása + egyéb tám. ei. bizt. 841126 szakf. 
               – kiadási előirányzatát                                                                                    91 eFt-tal 
               (CKÖ: 60 eFt., MNÖ: 31 eFt.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
230/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát          megemeli:  60 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - XXVII. BM-i Kulturális Nap                                               60 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           60 eFt-tal 
                - XXVII. BM-i Kulturális Nap                                               60 eFt 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatát     megemeli:   31 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                        31 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                          31 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                        31 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/3. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette a gimnázium által benyújtott átcsoportosítása 
javaslatot. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és támogatásra javasolja. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
231/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
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átcsoportosításoktól rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
  - Működési célú, támogatás értékű pénzeszköz átvételi előirányzatát megemeli:  1.636 eFt    
  - Intézmény működési bevételek előirányzatát megemeli:                                           33 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli   
   - Személyi kiadások előirányzatát:                                                                        1.599 eFt 
   - Járulékok előirányzatát:                                                                                            16 eFt     
   - Dologi kiadások előirányzatát:                                                                                 54 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés                                                                                  
 
 
V/4. Megvalósítási terv elkészítésével kapcsolatos ügy 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető elővezette, hogy megvalósítási tervkészítési 
kötelezettség, egy újabb adminisztrációs feladat került előírásra a költségvetési szervek 
részére. A közfeladat ellátás előfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának a 
leírását tartalmazza. Az Államháztartási törvény lehetőséget biztosít, hogy az irányító szerv, 
törvényi felhatalmazás alapján eltekinthet 2010-2011. vonatkozásában a kötelezettség alól. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ezt támogatta.  
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
232/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint irányító szerv, költségvetési 
szervei esetében az Áht. 90 § (4) bekezdésben foglalt megvalósítási terv elkészítésétől a 2010-
2011. években eltekint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. május 31. 
 
 
V/5. A CEBA Kiadó kérelme 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a kérelmet. Új 
sorozatot szeretnének megjelentetni Falvak-Városok-Régiók Magyarországon címmel. Az 
önkormányzatnak is felajánlották, hogy elővásárlási joggal élve rendelje meg a kiadványt. 
Bizottsága nem támogatta a kérelmet. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
233/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CEBA Hungary Kft. ajánlatát 
megköszönve, nem kíván élni elővásárlással a Magyarország Megyei Kézikönyvei 
kiadványok 2010. évi átdolgozott megjelentetésével kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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Határidő: értesítésre azonnal 
 
V/6. Autómentes Nap és Európai Mobilitás Hét 
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt a 
rendezvényről a megkeresés alapján. A rendezvény célja, hogy a közösségi , a kerékpáros és a 
gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgálja. Mezőberényben is nehéz lenne 
megvalósítani, hogy mindenki tegye le egy napra az autóját, ezért bizottsága az 1. sz. 
határozati javaslat elfogadását támogatta azzal, hogy a rendezvényhez kapcsolódó rajz- és 
fotópályázatról tájékoztatják az oktatási intézményeket. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
234/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ebben az évben nem kíván csatlakozni 
a 2010. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Autómentes Nap és Európai 
Mobilitási Hét rendezvényhez. Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a 
rendezvényhez kapcsolódó rajz- és fotópályázatról tájékoztassa az irányítása alatt álló oktatási 
intézményéket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: (a jelentkezésre): 2010. június 30. 
 
 
V/7. Zárt ülésen tárgyalva (A Mezőberényi Mazsorett Együttes kérelme) 
 
 
V/8. A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulásba Almáskamarás és Nagykamarás 

belépési szándékának elfogadása 
 
 
 
Fekete József képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja ismertette, hogy 
bizottsága támogatásra ajánlja a belépési szándékok elfogadását. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerősítette, hogy 
bizottsága is támogatta a két település belépését a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító 
Társulásba. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
235/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja és elfogadja Almáskamarás 
tagfelvételét a Közép-Békési Ivóvízminőségi-javító Társulásba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
236/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja és elfogadja Nagykamarás 
tagfelvételét a Közép-Békési Ivóvízminőségi-javító Társulásba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
 
V/9. 5/2010.(I.29.) OKM rendeleti támogatás igénylése (esélyegyenlőség, integráció) 
 
 
Szilágyi Tibor képviselő a gimnázium igazgatója előadta, hogy az oktatási-nevelési 
intézményeknek az 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján normatívát tudnak igényelni 
esélyegyenlőségi programok megvalósítására. Az igénylés két részből áll, az egyik részt 
minden intézmény igényelheti. Van egy pedagógus teljesítménybérezésre vonatkozó rész, 
amit a gimnázium nem tud igényelni. Látszik a kimutatásban, hogy a gimnázium esetében 
nem olyan nagy számban jelentkeznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, mint a többi 
intézménynél, és ezért tették meg javaslatukat, hogy erre a kislétszámra ne igényelje meg az 
önkormányzat a normatívát. Ezt a javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 
visszavonta, oka az, hogy egy másik rendelet szerint minden olyan osztályban meg kell ezt a 
foglalkozást szervezni, ahol van halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, függetlenül attól, 
hogy erre normatív támogatást igénybe vesz-e az intézmény vagy sem. Kérte a testületet, 
hogy az eredeti előterjesztés szerint támogassa a normatíva igénylést azzal, hogy a holnapi 
nap folyamán még a létszámot pontosítják. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága támogatja a beadott kérelmet, az eredeti határozati javaslatot támogatták. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
237/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja támogatási igényét az 
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben 
részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
5/2010. (I. 29.) OKM rendelet szerint.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             A MÖK közoktatási intézményeinek vezetői 
Határidő: a pályázat benyújtására 20010. június 10, egyébként értelem szerint 
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V/10. Mezei őrszolgálat működése 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy Mezőberényben a mezei őrszolgálatot 6 fő látja el, 
ebből a 6 főből ketten kerékpárral, négyen pedig segédmotorral közlekednek. Az ellátandó 
terület alapján kiszámolásra került, hogy egy hónapban átlagban, naponta mennyi területet 
járnak be, részükre 14.000 Ft lett tankolásra biztosítva. 2005 óta jelentősen megemelkedett az 
üzemanyag ára. A 60/1992-es Korm. rendelet szerint, ami a közúti gépjárművek, az egyes 
mezőgazdasági erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának 
igazolás nélküli elszámolható mértékéről szól, van egy korrekciós tényező (2. sz. melléklet), 
ami azt jelenti, hogy a gyártó által megállapított alapnormát lehet 25%-os korrekciós 
tényezővel számítani. A négy mezőőr részére az előterjesztés szerint 19.000 Ft-ot kellene 
biztosítani havonta.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester nem értett egyet az előterjesztéssel, felületesen lett 
elkészítve. Újra kellene tárgyalni, hiszen 6 mezőőr van. Jelenleg kb. 2 millió Ft-tal nem ér 
össze a mezőőri járulékkal kapcsolatos számítás. El kell dönteni azt, hogy a lakosok akarják-
e, hogy a teljes alapon kiszámolt mezőőri díjfizetés ennek alapján megemelésre kerüljön. 
Véleménye szerint éves viszonylatban nem is tudják lejárni a napi 60-70 km-ert éves 
viszonylatban. Átmeneti megoldásként javasolta elfogadni október 30-ig a megállapított 
összeget, és döntsön a továbbiakról az új testület. Hajlandó azt is elfogadni, hogy pontos 
számítás után döntsön a testület a mezőőri szolgálat kérdésében is.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselő egyetértett a polgármester felvetésével. Szeretné látni, mibe kerül 
a mezei őrszolgálat, legyen kiszámolva. 
 
 
Litvai György képviselő véleménye szerint nehéz kiszámolni mennyit van úton egy mezőőr, 
de 60-70 km-ert nem tud elképzelni. Egy hónapos gazdasági számítás történjen arra az 
időszakra, amikor lehet közlekedni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző tudatta, hogy a mezőőrök útnyilvántartást vezetnek, km óra van a 
motoron, pontosan követhető. Természetesen nyáron többet mennek, télen kevesebbet.  2009. 
évben a mezőőri szakfeladaton elszámolásra került: a bevétel 9,4 millió Ft volt, ebből 3,6 
millió Ft állami pénz,  és 5,8 millió Ft, ami a mezőőri járulékból jött be; a kiadás 11 millió Ft 
volt. Az önkormányzati támogatás, amit mellé kellett tenni, 96 eFt, azért ennyi, mert az elmúlt 
évekre visszamenőleg az államtól kapott az önkormányzat kiegészítést. 2010. évre a 
tervadatok: 9,5 millió Ft, a kiadás pedig 11.427 eFt. Nincs beleszámítva a hivatal 
dolgozójának, aki a mezőőrök koordinálásával foglalkozik, a bére, illetve a mezőőri csekkek 
kiküldésével, fizetésével kapcsolatos felmerülő díjak. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a fizetési mód rendszerét is ki kellene 
dolgozni, egy-két száz forint esetében nincs is értelme kivetni a díjat. A külterületen és a 
zártkertben lévő mezőőrök között is igazságot kellene tenni, esetleg váltogatni őket.  
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Kovács Lászlóné képviselő felvetette, hogy a zárt kertet lehetne-e átminősíteni szántófölddé, 
ugyanis a zártkertre nem lehet területalapú támogatást igényelni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző tudatta, nincs olyan kategória 1998. január1-től, hogy zártkert, 
belterülethez tartozó földterületnek minősül.  
 
 
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsági ülésen abban maradtak, most fogadják el a határozati javaslatot, és amikor az adók 
kivetésére kerül a sor, akkor kell visszatérni rá, hogyan tovább. 
 
 
Wagner Márton képviselő megjegyezte, számára nem jelent olyan nagy problémát a mezei 
őrszolgálat  díja. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint át kell tekinteni a mezőőrjárulék mértékét. 
Elhiszi, hogy mennek annyi km-ert, mint ami le van írva. 
 
 
Csávás István képviselő kérte, hogy már egy hónap múlva láthasson tisztán a testület, 
készüljön el a számítás. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a környező települések mezei őrszolgálattal kapcsolatos 
díjait is javasolta beszerezni a tisztánlátás érdekében. Meg kellene fogalmazni, mi kerüljön 
kidolgozásra. 
 
 
Harmati László alpolgármester megjegyezte, hogy a helyi díjakról a novemberi ülésen szokott 
dönteni a testület, és a következő naptári évtől kerül bevezetésre. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester átmeneti megoldásként javasolta elfogadni a 19.000 Ft-ot 
október 30-ig, és akkor az új testületnek november 1-től meg kell állapítani egy díjat. El 
fogják dönteni, hogy megemelik a mezőőri járulékot, vagy vállalja az önkormányzat a 
különböző terheket. 
 
 
Szekeres Józsefné képviselő továbbra is azt kérte, hogy legyen elfogadva az eredeti határozati 
javaslat, a novemberi testületi ülésre egyébként is előterjesztéssel fog élni az adócsoport a 
helyi adókkal kapcsolatban. Határidőnek legyen meghatározva a novemberi testületi ülés. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta az elmondottakat. 
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Kovács Lászlóné, Cservenák Pál 
Miklós) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
238/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett 
mezei őrszolgálat négy segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőre számára 2010.07.01-től, 
a terepre vonatkozó korrekciós tényező szorzójának értékével korrigált 4,1375 l/100km 
üzemanyag-fogyasztás mellett, havi 1.400 km lejárásához szükséges 19.000 Ft/hó 
üzemanyag-előleget állapít meg. Ezt az összeget félévente /január és július hónapban/ felül 
kell vizsgálni és az APEH honlapon közzétett, a felülvizsgálat időpontját megelőző hat havi 
időszak ólmozatlan motorbenzin üzemanyag árának átlaga alapján, ezer Forintra kerekítve 
kell megállapítani. 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a számítások felülvizsgálata 
2010. novemberi testületi ülésre történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2010. novemberi testületi ülés 
 
 
 
V/11. A helyi közművelődési tevékenység  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos előterjesztést.  Folyamatosan kísérve van a helyi 
rendeletek hatályosulása, most A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 
rendelet került felülvizsgálatra. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a 
rendelet megalkotását. Eredeti előterjesztésként kérte elfogadni, hogy a rendelet hatályba 
lépése nem a  kihirdetés napja, hanem 2010. június 1. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
12/2010.(VI.01.) MÖK számú rendelete 

a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 
szóló 10/1999.(IV.26.) MÖK számú rendelet – továbbiakban: R – módosításáról 
 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 
 
 
 
V/12. Nyilatkozat kérése referencia-intézménnyé váláshoz 
 
 
Öreg István az általános iskola főigazgatója tájékoztatásként ismertette az írásos anyagot. Az 
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Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében beindult a közoktatási hálózat fejlesztése, melyet 
országos szinten az Educatio Kft. koordinál. Létrejöttek a regionális koordinációs központok, 
és a Dél-alföldi Koordinációs Központtól kapott intézménye felkérést arra, hogy szakmai 
munkája, a szakmai munkát megvalósító tantestület felkészültsége alapján váljon referencia-
intézménnyé. Ez egy komoly megmérettetésnek számít, hiszen egy szakmai minősítést jelent. 
Ennek a minősítésnek a része többek között az intézmény dokumentumainak, 
nyilatkozatainak a csatolása, illetve szükséges a fenntartói nyilatkozat, hogy az önkormányzat 
hozzájárul ahhoz, hogy az általa fenntartott intézmény referencia intézménnyé váljon. Miután 
megtörténik a minősítés, a referencia intézmények felkészítésére sor kerül, a benne résztvevő 
pedagógusoknak, illetve vezetőknek a felkészítését jelenti. Majd ezt követően a működtetésre 
a TÁMOP-3.1.7-es pályázat keretében pénzt lehet nyerni, aminek a várható kiírása július 15., 
bár az időpontok csúsznak.  
 
 
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
támogatásra javasolja az iskola kérését. 
 
 
Csávás István képviselő megkérdezte, hogy az Educatió Kft. indította el, fogja össze a 
referencia-intézmény létrejöttét, mert tudomása szerint ez a cég csőd közelben van. 
 
 
Öreg István az általános iskola főigazgatója nemmel válaszolt. A Kft a pályázat útján nyerte el 
országos szinten koordinálást, regionális szinten pedig a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 
nyerte a pályázatot. Tájékoztatásként elmondta, hogy a jövőben a hálózatfejlesztés kapcsán 
intézménye Kistérségi Koordinációs pontként jelenik meg a jövőben.  
 
 
Barna Márton képviselő kérdése arra irányult, hogy mint olvasta a referenciát 2 évig kell 
fenntartani,  a pályázat ezt az időszakot át fogja ölelni a támogatásra tekintettel? 
 
 
Öreg István az általános iskola főigazgatója válaszként elmondta, hogy a pályázat a referencia 
intézményhez szükséges felkészítésre szolgál, nem a referencia intézmény működésére, mert 
az már működik. Az intézmény egy szolgáltatóvá válik más intézmények számára, és ezt a 
szolgáltatást meg lehet venni az intézménytől. Gyakorlatilag itt arra pályáznak, hogy a 
referencia intézmény kiépüljön.   
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
239/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény - Bélmegyer  Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat referencia-intézménnyé válásához hozzájárul. Felhatalmazza Cservenák Pál 
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Miklós polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására, továbbá támogatja az intézmény a 
TÁMOP-3.1.7-10/1Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítés 
pályázaton való részvételét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
 
 
V/13. Köröstarcsai úti lakosok kérelme (gépjárművek sebesség csökkentése) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos kérelmet. A Köröstarcsai úti lakosok kérik, hogy 
50 km/h sebességet meghatározó tábla kerüljön kihelyezésre a 47-es főközlekedési úton, mert 
az is még belterületnek számít. Az út rossz minősége, a nagy sebességgel haladó járművek 
miatt ingatlanaik állapota romlik és zavaró a nagy zaj is. 
 
 
Litvai György képviselő kérte támogatni az ott lakók kérelmét, nagy a forgalom azon az 
útszakaszon, az út rossz állapotban van. Javasolja a testület  a közút kezelőjének, hogy a 
táblákat cserélje ki. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester is egyetértett a kérelem támogatásával. Határozati 
javaslatot fogalmazott meg, melyet szavazásra bocsátott.  
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
240/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Köröstarcsai úti lakosok 
kérelmét, hogy a 70 k/h megengedett legnagyobb sebességet jelzőtábla helyett  50 km/h 
sebességet engedélyező közúti jelzőtábla kerüljön kihelyezésre a Köröstarcsai út, Kinizsi utca 
Körgát utca közötti szakaszán. A Képviselő-testület a Magyar Közút Nonprofit Kft. 
Békéscsaba részére (Szabadság tér 7-9.) a táblacsere érdekében jelzéssel él. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal   
 
 
 
V/14. Egyéb bejelentés 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a következő testületi ülés időpontja: 
2010.június 28. Napirendje:  
1./   Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről 
        Előadó: Kovács Lászlóné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
                      Frey Mihály aljegyző 
2./ Mezőberény város esélyegyenlőségi tervének teljesülése 
      Előadó: Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
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3./ A Mezőberényben működő kisebbségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 
szervezetek munkájáról tájékoztató 

      Előadó: kisebbségi önkormányzatok elnökei 
4./ A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
      Előadó: Szekeres Józsefné a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet. A nyílt testületi 
ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                          Dr. Baji Mihály  
                polgármester                                                                        jegyző 
 
 
               Koncsag Ferenc                                                                Litvai György     
                    képviselő                                                                          képviselő 
                  jkv.hitelesítő                                                                    jkv.hitelesítő      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


