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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. február 23-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

                       (Eskütétel után a munkába bekapcsolódnak Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor 
képviselık.) 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Dr. Szabados János aljegyzı, meghívottak, 

a hivatal osztályvezetıje, csoportvezetık, intézményvezetık, 
érdeklıdık.  

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV. 
nézıit, képviselıket. A testületi ülést megnyitotta. Az ülés lefolytatásnak törvényi akadálya 
nincs, a 16 képviselı közül jelen van mindenki. A mai ülésen a napirendek megtárgyalása 
elıtt, két képviselı (Valentinyi Károly alpolgármester, T.Wagner Márton képviselı) 
lemondása miatt, két új képviselı megválasztására kerül sor, így a képviselık létszáma 
ismételten 18 fı lesz. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével.  
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Csávás István és Debreczeni Gábor képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az ülésen tárgyalandó napirendek sorrendjét. A 
napirendi pontok tárgyalása elıtt Dr. Kugler József a helyi választási bizottság elnöke számol 
be a bizottság munkájáról, majd sor kerül a két új képviselı beiktatására, eskütételére. A 
napirendi pontok megtárgyalása elıtt, képviselıi felszólalásra is lehetıség lesz biztosítva. Az 
írásban kiküldött napirendek közül a II/5. Barna Márton sajtótájékoztatóval kapcsolatos 
kérését leveszi napirendrıl, az majd a képviselı kérésének megfelelıen a márciusi testületi 
ülésen kerül megtárgyalásra. Az V/3. SZMSZ módosítása elıterjesztés megtárgyalása is 
elhalasztásra kerül márciusra, további módosítások átvezetése szükséges. Az V/16. Egyéb 
bejelentés keretében Dr. Pohl Tibor szív-érrendszeri szőrıvizsgálattal kapcsolatos megkeresés  
kerül ismertetésre. A zárt ülés anyagai között a VI/4. Üzemen kívüli kutak megszüntetése, 
területrıl történı lemondás megtárgyalása is elhalasztásra kerül a következı ülésre, mert több 
önkormányzat bıvebb felvilágosítást, anyagot kért, amit a Vízmővek Zrt. a jövı héten meg 
kíván tenni.  
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Kérte az ismertetett módosításokat eredeti elıterjesztésként kezelve a napirend 
megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
54/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Napirend elıtt:  
- választási bizottság beszámolója munkájáról, új képviselık eskütétele 
- képviselıi felszólalás 
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 484/2008./X.27./sz., 2/2009./I.9./sz., 

8/2009./I.26./sz., 10/2009./I.26./sz., 13/2009./I.26./sz., 17/2009./I.26./sz., 
18/2009./I.26./sz., 19/2009./I.26./sz., 20/2009./I.26./sz., 21/2009./I.26./sz, 
43/2009./I.26./sz., 46/2009./I.26./sz., 50/2009./I.26./sz., 52/2009./I.26./sz., 
53/2009./I.26./sz., 159/2008./IV.9./, 345/2008./VI.30./, 476/2008./IX.29./, 
590/2008./XI.24./, 594/2008./XI.24./, 620/2008./XII.22./, 43/2009./I.26./ lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelete módosítása 

II/3. Az OPS Kulturális Központ által készíttetett 1848-as zászló 
II/4. Az OPS Kulturális Központ 2009. évi továbbképzési terve 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Mezıberény Város 2009. évi költségvetésének elfogadása 
IV./ Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata                        
V./ Bejelentések 

V/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (OPSKK pénzeszközátvét.) 
V/2. A Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezıberényi Football Club 2008. évi 

önkormányzati sporttámogatás felhasználásáról elszámolás, beszámolás 
(kiegészítései: V/2. b-c.) 

V/3. Helyi adórendeletek módosítása 
V/4. „Múzeumok mindenkinek” program pályázatán való részvétel 
V/5. Az OPS Kulturális Központ 2009. évi munkatervének fenntartói jóváhagyása 
V/6. Vízterhelési díj 2009. évi mértéke 
V/7. Megyei önkormányzati kötelezı feladatok ellátása (kiegészítése: V/8.b) 
V/8. Mezıberényi Hírmondó ügye 
V/9. Kóka Község kezdeményezése 
V/10. Geotrade Kft. ajánlata 
V/11. Ivád Község polgármesterének levele 
V/12. Magyar Napló Kiadó támogatási kérelme 
V/13. Nemzeti Vágta rendezvényen való részvétel 
V/14. Nyílt levél 
V/15. Egyéb bejelentések 
          - Dr. Pohl Tibor szív-érrendszeri szőrıvizsgálattal kapcsolatos megkeresése 
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VI./ Zárt ülés 
        VI/1. Hegedős György területvásárlási kérelme 
        VI/2. Lédig Sándor területvásárlási kérelme 
        VI/3. Telekrész vásárlás (083/3 hrsz.) (49/2009./I.26./sz. MÖK határozat) 
        VI/4. Telekrész vásárlás (4/7 hrsz.) (48/2009./I.26./sz. MÖK határozat) 
        VI/5. Tóth József kérelme 
        VI/6.Mezıberényi kötvény esetében a Keler Zrt-nél szerzıdés módosításra felhatalmazás 
        VI/7. Egyéb bejelentések 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Dr. Kugler Józsefet a helyi választási bizottság 
elnökét, ismertesse a választási bizottság pénteken megtartott ülésének a döntését. 
 
 
Dr. Kugler József a helyi választási bizottság elnöke ismertette, hogy a 2006. évi ıszi, 
önkormányzati választások eredményeként megalakult helyi képviselı-testületben az elmúlt 
hetekben változás történt. Valentinyi Károly alpolgármester és képviselı, valamint T.Wagner 
Márton képviselı, saját elhatározásából visszaadta képviselıi mandátumát. A helyi választási 
bizottságnak a jelenlegi hatályos törvények alapján kellett intézkedni az üres képviselıi 
helyek betöltésérıl. Mivel mindkét –elızı- lemondott képviselı listáról került be a helyi 
képviselı-testületbe, ezért nem kellett új választásokat kiírni, hanem a törvények alapján a 
jelölı szervezet listáján szereplık közül választhatta ki maga a jelölıszervezet, hogy kit kíván 
képviselıként az önkormányzatba juttatni. T.Wagner Márton képviselı a Mezıberényi 
Városszépítı és Városvédı Egyesület listáján került a képviselı-testületbe. Az egyesület 
T.Wagner Márton helyett Szilágyi Tibort jelölte. A másik képviselı, Valentinyi Károly, az 
MDF listáján került a helyi képviselı-testületbe. A helyi MDF szervezet 2008-ban megszőnt, 
azonban a választási bizottság megkereste a megyei MDF szervezetet, és az országos MDF 
szervezet szabályzata arról rendelkezik, amennyiben megszőnik egy szervezet, jelen esetben 
egy helyi szervezet, akkor a megyei szervezetre hárul a döntés joga. A megyei szervezet pedig 
Koncsag Ferencet jelölte. A választási bizottság megvizsgálta a dokumentumokat, 
megvizsgálta az elızı képviselık lemondását, megvizsgálta a listán szereplı személyeket, 
akik nem vállalták, illetve megnézték azokat az iratokat, amelyben a jelenlevı két 
képviselıjelölt vállalta a megbízatását.  
Ismertette a választási bizottság két határozatát: 
1/2009. választási bizottsági határozat:   
Mezıberény város helyi választási bizottsága T.Wagner Márton, a Mezıberényi Városszépítı 
és Városvédı Egyesület listájáról mandátumot szerzett képviselı, lemondása miatt 
megüresedett képviselıi helyre a jelölıszervezet által bejelentett Szilágyi Tibor /5650 
Mezıberény, Kereki u. 10. sz./ jelöltet nyilvántartásba veszi, és megállapítja a megüresedett 
képviselıi mandátum betöltését. 
2/2009. választási bizottsági határozat:   
Mezıberény város helyi választási bizottsága  Valentinyi Károly, a Magyar Demokrata Fórum 
listájáról mandátumot szerzett képviselı, lemondása miatt megüresedett képviselıi helyre a 
jelölıszervezet által bejelentett Koncsag Ferenc /5650 Mezıberény, Luther tér 9. sz./ jelöltet 
nyilvántartásba veszi, és megállapítja a megüresedett képviselıi mandátum betöltését. 
Felkérte a jelölteket tegyék le az esküt, a jelenlévıket megkérte, hogy állva hallgassák azt 
meg.  
 
Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor jelöltek elmondták Dr. Kugler József helyi választási 
bizottság elnöke által ismertetett eskü szövegét. 
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„Én ……..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; 
képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Mezıberény Város Önkormányzata fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
(Isten engem úgy segéljen!)” 
 
 
Dr. Kugler József a helyi választási bizottság elnöke felkérte az esküt tett képviselıket a 
megbízó levelük aláírására, gratulált tisztségükhöz. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte Valentinyi Károly alpolgármesternek és 
T.Wagner Márton képviselınek az idáig végzett tevékenységüket, munkájukat. 
Gratulált a megválasztott képviselıknek, bekapcsolódhatnak a munkába, a képviselı-testület 
ismét kiegészült 18 fıre. 
 
 
/Az ülésen jelenlévı képviselık száma 18 fı./ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy életének 94. évében, 
2009. február 20-án elhunyt Dr. Marosi Endre címzetes apátplébános, a Mezıberényi Római 
Katolikus Egyházközség plébánosa. Temetési szertartása 2009. március 3-án délelıtt 10 
órakor lesz a Mezıberényi Római Katolikus Templomban. Temetése nem Mezıberényben 
történik meg, hamvait Szarvasra szállítják, ahol a Szarvasi Ótemetıben helyezik 14 órakor 
örök nyugalomra. Dr. Marosi Endre Magyarország legidısebb aktív római katolikus papja 
volt. Nagyváradon született 1915. augusztus 1-jén, Szegeden végzett teológiát. 1938. május 1-
jén szentelték pappá, 1948-ban hittudományi doktorátust szerzett. 71 évet szolgált 
szakadatlanul. 1971-tıl Mezıberényt látta el, 38 éven át a katolikus hívek szolgálatában állt. 
Rendszeresen megtisztelte a Mezıberényi Hírmondó hitélet rovatát színvonalas írásaival. A 
képviselı-testület 1999-ben, elsıként részesítette Dr. Marosi Endre plébánost 
„Mezıberényért” kitüntetésben.  
 
A jelenlévık egy perces néma felállással adóztak Dr. Marosi Endre emlékének. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szót adott Wagner Márton képviselınek, mivel jelezte, 
hogy  napirendek tárgyalása elıtt mondandója lenne. 
 
 
Wagner Márton képviselı elıadta, hogy ülésre küldött Tomka Mihály nyílt levelében, illetve 
úgy hallotta, az újságjában is megjelentette, hogy kétszer szavazott az elmúlt testületi ülésen. 
Elmondta azt, ahogyan történt: „Nem figyeltem kellıképpen, hogy a polgármester úr mit 
mond. Felnyújtottam a kezem, amikor a többiek is nyújtották a kezüket, hogy valószínő 
szavazásról van szó. Amikor ezt én észrevettem, abban a pillanatban le is vettem a kezem, és 
itt hangosan kinyilvánítottam, hogy én nem szavaztam. Ez a felvételen is hangzik. Ha Tomka 
úr még is úgy gondolja, hogy én az elızı felszólalásomban foglalt állással szemben mégis 
úgy gondoltam volna, hogy én ellenkezıleg szavazok, azt hiszem akkor nem jól ismerne sem 
ı, sem azok akik régóta ismernek, és tudják, hogy mindig nyíltan, korrekten szoktam kiállni a 
szavaim mellett, illetve azt megszoktam mondani, hogyha valamit nem helyeslek. Tehát nem 
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mentegetızni akarok, csak tényállást állapítok meg, hogy én nem szavaztam kétszer. Egyszer 
hozzá akartam szólni, akarják, akkor megmondom azt is, hogy kinek és milyen célból, de úgy 
gondolom, hogy mivel ı nincs itt, ezért én most ezt nem mondom, mert az úgy „fer”, hogyha 
valaki tud reagálni arra, ha az ember valamit mond. Az újságíró egy másik újságtól felhívott 
és megkérdezte, hogy valóban szavaztam-e és hogy a polgármester úr rám nézett és akkor én 
visszavettem a kezemet. Hogy a polgármester úr rám nézett-e vagy nem nézett, fogalmam 
sincs, mert én egy egészen más oldalra néztem, tehát ilyen szempontból polgármester urat 
felmenteném abból, hogy én bármilyen formában is úgy gondoltam, vagy a polgármester 
bármikor is engem presszionált volna arra, hogy én szavazzak, ha ı énrám néz. Ezt általában 
senkivel szemben nem szoktam elfogadni, és senkit sem szoktam presszionálni azzal, hogy 
ránézek és rákényszerítsek olyan véleményt, amit ı esetleg nem akar. Ez nálam nem fér be az 
erkölcsi ítéletembe.” 
 
 
I. napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
           I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte a jegyzıt, ismertesse az I/1. napirendet.  
 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2009. január 26-i zárt testületi ülésen meghozott 
határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
Koncsag Ferenc képviselı jelezte, hogy mivel a testületi anyagot most kapta kézhez, annak 
tartalmát nem ismeri. Kérte engedélyezzék, mivel tartózkodás nem lehetséges, sem igennel, 
sem nemmel ne szavazzon a döntéshozataloknál. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az önkormányzat SZMSZ-ének 26. §-a alapján 
valóban úgy van, hogy igennel és nemmel lehet szavazni, tartózkodásra nem kerülhet sor. Az 
a képviselı, aki az adott kérdésben nem kíván szavazni, a szavazás elıtt köteles ezt a 
polgármester úrnak bejelenteni, és ez esetben a képviselıt úgy kell tekinteni, hogy nincs jelen 
az adott kérdésnél. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselı közölte, hogy mint intézményvezetı a bizottsági üléseken alkalma 
nyílt az anyag jórészének megismerésére, megtárgyalásán is részt vesz. Azokban a 
kérdésekben, amirıl nem kapott tájékoztatást, ott ı sem kíván szavazni.  
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Cservenák Pál Miklós polgármester kérte, hogy amennyiben a jegyzı beszámolóját elfogadja 
a testület, szavazatával erısítse meg.  
 
 
/Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor képviselık bejelentették, hogy nem vesznek részt a 
szavazásban, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
55/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a 2009. január 26-i zárt testületi ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az események között fontosnak ítélte meg, hogy az egyik 
alpolgármester és egy képviselı lemondott mandátumáról, helyettük ketten bekerültek a 
testületben. Kérte a két új képviselıt mutatkozzanak be a Kábel TV. nyilvánossága elıtt is. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselı bemutatkozásként elmondta, hogy 1992-ben érkezett Mezıberénybe, 
mint a Petıfi Sándor Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. 1997-ben elsı alkalommal 
lett megválasztva az iskola igazgatójának, és azóta is vezeti a helyi gimnáziumot. Nıs, 
felesége szintén a gimnázium tanára, két lány gyermeke van, 3. és 6. osztályosok, a helyi 
általános iskolában tanulnak. A Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület tagjaként 
indult már két önkormányzati választáson, és a legutóbbi választásokon a saját körzetében /V. 
sz. körzet/ harmadik helyezést ért el, így került fel az egyesület listájára, és  T.Wagner Márton 
lemondása után bizalmat kapott a tagságtól. Bízik abban, hogy munkájával ezt a bizalmat meg 
fogja szolgálni, és segíteni fogja a várost. 
 
 
Koncsag Ferenc képviselı bemutatkozásként elmondta, hogy 1990. óta él Mezıberényben, az 
elmúlt évben töltötte be 50. életévét. Bár nem dolgozott sosem Mezıberényben, mindig 
Békéscsabán volt állása, ahhoz mérten elég jól ismeri a helyi közéletet, napirenden van a helyi 
eseményekkel. A békéscsabai székhelyő MATÁV, illetve Hungarotel Zrt.-nél dolgozott, majd 
késıbb az Invitel Zrt.-nél mint régióvezetı, jelenleg álláskeresıben van. Elvált, kettı 
gyermeke van, akik itt élnek, középiskolába járnak. Igyekszik legjobb tudásához mérten 
mindent megtenni, hogy a helyi önkormányzat munkáját pozitívan elısegítse. Bár MDF 
listáról, MDF színekben került be a testületbe, de szükségesnek tartja megjegyezni, hogy 
sosem fog pártpolitikai véleményeket közvetíteni, és mindig csak a saját elhatározásából 
kifolyólag fog szavazni, illetve döntéseket támogatni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a két új képviselı esetében a márciusi 
testületi ülésen kerül sor annak eldöntésre, hogy milyen formában vennének részt bizottsági 
munkában. Ezt egyeztetés fogja megelızni. Ezek után ismertette a két ülés között történt 
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fontosabb eseményekrıl szóló írásos beszámolóját a jelenlévık tájékoztatása érdekében. 
Kiemelte:  
- A Magyar Közút Állami Közútfejlesztı Mőszaki és Információs Kht. Békés Megyei 

Igazgatósága részérıl Virág Mihály igazgató és Szabó László osztályvezetı támogatta a 
4641-es közút 0+311-1+877,21 szelvénye közötti (Vasút utca a Landmark bolttól 
kezdıdıen, és a Szabó Árpád utca a Szarvasi úti vasúti átjáróig) valamint a 46355-ös számú 
közút 0+000-0+452,82 szelvények közötti út ( a Vasút utca a Szabó Árpád utcáig, a 
vasútállomásig) referencia útként való felújítását. Tervezıi részrıl Ifj. Károlyi László 
mezıberényi tervezı, valamint a Swietelsky Kft. referencia munkájaként valósulna meg a 
felújítás. A tervezési munkák elkészültek, a pályázat beadásra került. Ezt a munkát nem az 
önkormányzat készítteti, de Mezıberény lakóinak javát szolgálja.  

- A Penny Market az elkövetkezı idıszakban új áruház felépítését tervezi Mezıberényben a 
város középsı részén akkor is, ha az önkormányzat nem tud ehhez területet biztosítani. A 
jelenlegi helyet csak bérli az áruház, és azt is távollévınek tartják a városközponttól. Úgy 
gondolják, hogy a forgalmuk alapján és Mezıberény lakóinak kiszolgálását illetıen 
megérett a helyzet arra, hogy saját maga építsen egy üzletet. Amennyiben 
magánszemélyektıl vásárol területet, és minden feltételnek megfelel, a képviselı-testület 
nem tudja megakadályozni, hogy a felépítmény elkészüljön. Olyan ígéretet tett a Penny 
Market képviselıje Csöngei László, hogy az üzlet arculatát az igényeknek megfelelıen az 
utcaképhez tudják alakítani. 

 
Csávás István képviselı a 4641-es és a 46355-ös közút felújításával kapcsolatban 
szándékozott kérdést feltenni, de elegendınek tartotta a polgármester tájékoztatását. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, a polgármester annak elfogadását 
kérte. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
56/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vesze 
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
 

II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 484/2008./X.27./sz., 2/2009./I.9./sz., 
8/2009./I.26./sz., 10/2009./I.26./sz., 13/2009./I.26./sz., 17/2009./I.26./sz., 
18/2009./I.26./sz., 19/2009./I.26./sz., 20/2009./I.26./sz., 21/2009./I.26./sz, 
43/2009./I.26./sz., 46/2009./I.26./sz., 50/2009./I.26./sz., 52/2009./I.26./sz., 
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53/2009./I.26./sz., 159/2008./IV.9./, 345/2008./VI.30./, 476/2008./IX.29./, 
590/2008./XI.24./, 594/2008./XI.24./, 620/2008./XII.22./, 43/2009./I.26./ lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Wagner Márton képviselı a 345/2008./VI.30./ sz. határozattal kapcsolatban kiegészítésként 
elmondta, hogy a vásártéren lévı mázsaházat a közremőködésével próbálta Weigert Ádám 
Zoltán megvásárolni az önkormányzattól. A testületi döntés után a mázsaházról lelopták az 
értéket képviselı ajtókat, vasakat. A rendırségtıl olyan tájékoztatást kapott a vevı, hogy 
mivel még a városé az ingatlan, egy hosszú procedúrára van kilátás, ezért a vevı visszalépett 
a vásárlástól.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, számtalan olyan önkormányzati ingatlan 
van, amelyek további sorsáról, hasznosításáról majd gondolkodni kellene a képviselıknek 
(Békési u. 3,  Fı u. 13. stb.). 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı a 47/2009./I.26./sz. határozat végrehajtását kérte levenni 
napirendrıl, a márciusi testületi ülésen kerüljön rendezésre az önkormányzati újság, honlap 
sorsa. Az összeférhetetlenség további intézkedések folytán fog megoldódni, az OPSKK 
alapító okiratának módosítására is szükség lesz. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı felhívta a figyelmet, hogy a képviselıtestületnek a mai ülésen 
döntenie kell az összeférhetetlenség megszüntetésérıl, és a testületi felhatalmazás alapján 
kerül következı ülésen az alapító okirat módosításra. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a mai ülésen még tárgyalásra kerül 
napirendként az önkormányzati újság OPSKK-tól történı elvétele a képviselıi 
összeférhetetlenséget megszüntetése érdekében.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı hibának érezte, hogy az összeférhetetlenséget nem vette senki 
észre, amely december 1. óta fennáll. Véleménye szerint az önkormányzati intézmények 
közül kettı (általános iskola, illetve a humánsegítı és szociális szolgálat) alkalmas arra, hogy 
az újságot szerkessze. 
 
 
Harmati László alpolgármester a témát az V/9. sz. napirendnél javasolta megvitatni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett az elmondottakkal, a 47/2009/I.26./sz. 
határozat végrehajtásáról szóló beszámoló kivételével kérte a 22 db lejárt határidejő határozat 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
/Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor képviselık bejelentették, hogy nem vesznek részt a 
szavazásban, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./ 
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
57/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 484/2008./X.27./sz., 2/2009./I.9./sz., 
8/2009./I.26./sz., 10/2009./I.26./sz., 13/2009./I.26./sz., 17/2009./I.26./sz., 18/2009./I.26./sz., 
19/2009./I.26./sz., 20/2009./I.26./sz., 21/2009./I.26./sz, 43/2009./I.26./sz., 46/2009./I.26./sz., 
50/2009./I.26./sz., 52/2009./I.26./sz., 53/2009./I.26./sz., 159/2008./IV.9./, 345/2008./VI.30./, 
476/2008./IX.29./, 590/2008./XI.24./, 594/2008./XI.24./, 620/2008./XII.22./, 43/2009./I.26./ 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelete módosítása 
 
 
Dr. Szabados János aljegyzı ismertette, hogy három bizottság is megtárgyalta az anyagot, 
kiegészítéseik figyelembe lettek véve. A normatívák adottak, az intézményi térítési díj 
számításainak szabályai adottak, a jogszabály rendelkezéseinek megfelelnek. Mind a 2008. 
évi tényleges adatok, amin az önköltségi számítások alapulnak, és a 2009. évi tervezett adatok 
is a képviselık rendelkezésére állnak, megalapozott döntést tudnak hozni.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kiemelte, hogy 
minden évben megtörténik a rendelet felülvizsgálata, aktualizálása. Az intézmény az elmúlt 
évben egy tervezett önköltséggel, most pedig valós költséggel számolt. Az intézmény 
költségvetéséhez a városnak 49 millió Ft-ot kell hozzátenni. Az intézmény rentábilis 
mőködése érdekében az elkövetkezı idıben a minél pontosabb számolásra hívták fel a 
figyelmet. A számítások leegyeztetésre kerültek az aljegyzı és az intézményvezetı, gazdasági 
vezetı között, vállalják érte a felelısséget, innentıl a bizottság elfogadásra és kihirdetésre 
ajánlja a rendeletet. 
 
 
Harmati László alpolgármester megerısítette, hogy pontosan számolt eddig is az intézmény, 
abból adódott most eltérés, hogy bár csökkent a normatíva, mégis az önköltsége kevesebb volt 
az intézménynek, mint az elızı években, tehát hiába csökkent az önköltség, a normatíva is 
hiába csökkent, mégis a térítési díj kevesebb lesz.  A 49 millió Ft  hiány viszont abból adódik, 
amit hozzá kell tenni az intézmény mőködéséhez –önként vállalt feladat-,  hogy amikor 
felvesz az intézmény egy lakót, nem lehet tudni, meddig tudja fizetni a térítési díjat, ha 
mínusz képzıdik, azt a városnak kell hozzátenni.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester is furcsának tartotta az önköltségszámítást, lehet hogy a 
következı évben ez már nem így fog alakulni, A rendelet megalkotását javasolta a 
bizottságok javaslata alapján. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 

1/2009.(II.24.) MÖK számú rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 18/2008.(V.26.) 

MÖK számú rendelet módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
II/3. Az OPS Kulturális Központ által készíttetett 1848-as zászló 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként elıadta, 
hogy a képviselı-testület az augusztusi ülésén döntött úgy, hogy a Papp Zoltán mővész-
tanárúr által elkészített tervek alapján az OPS Kulturális Központot, illetve az akkori 
megbízott igazgatót Fábián Zsoltot bízta meg a zászló megrendelésének, elkészítésének 
lebonyolításával. A megrendelés októberben meg is történt, és a zászló elkészítésének díja 
200.000 Ft volt. Novemberre elkészült a zászló, decemberben lett elhozva, és akkor Papp 
Zoltán jelezte, hogy úgy látja, nem minden úgy készült el a zászlón, ahogy a megrendelésen 
rajta volt. Mégpedig elıször az anyaggal volt probléma, aztán a képkerete körül lévı akantusz 
leveleket hiányolta az egyik oldalon, illetve a farkasfogaknak a számát nem találta 
megfelelınek. Arra hivatkozott Papp Zoltán, hogy ı egy leiratot is készített, ami el lett 
küldve, illetve a két kép is el lett küldve a megrendeléskor. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság megbízása alapján járt utána a dolgoknak. Katkóné Bagi Éva készítette a zászlót. 
Papp Zoltán a mellékelt levelében valóban leírja, hogy az egyik oldalon 6, a másik oldalon 7 
farkasfog látható, illetve, hogy a kartus felett a magyar szentkorona lebeg, a hátoldalon az 
elılappal megegyezı nagyságú keretben a felhıkön trónoló Mária látható a gyermek Jézussal, 
a lába alatt holdsarló. Papp Zoltán mellékelt két képet is, hogy ı úgy szeretette volna, ha 
elkészül, de a két kép nem ez volt, ami el lett küldve, ugyanis a bizottság, illetve amit a Kábel 
TV nézık is láthattak, az nem ez a két kép volt, az az volt, ami elkészült. Felhívta a zászlót 
készítı hölgyet, aki az alábbiakat írta válaszként: „ Küldöm a szöveget, mint ön is látni fogja 
ez nem tér ki az akantusz levelekkel való díszítésre. A keretet rá kellett volna festeni a 
madonnát ábrázoló oldalra is. A képeket tartalmazó levelet is elküldöm önnek.” A két kép az 
az volt, amit a képviselı-testület is látott, mindegyik oldalon 7 fogazat volt, illetve a madonna 
körül a díszítések nem szerepeltek. Katkóné Bagi Éva azt a választ adta, hogy ı a kép alapján 
dolgozott, a szövegen nem volt egyértelmő az a kívánalom, hogy ne a rajz alapján készüljön a 
zászló, hanem a leírásban történt megjegyezés alapján. Azt mondta, hogy nem lehet utólag 
ráhímezni, mert elıször lett kihímezve, utána lett összeállítva, teljesen szét kellene a zászlót 
szedni, hogy rákerülhessen a madonna köré a leveles díszítés, ez pedig tönkretenné a zászlót. 
Közben Felhívta Körös Mihály tanár úr is, aki aktívan részt vett a történelmi zászlókkal 
kapcsolatos kutatásban, mivel látta a „Tomka újságban” a zászlóról való írást. Azt mondta, 
hogy a szabályos mezıberényi zászlón mind a négy oldalon 7-7 fog volt, és ı ehhez 
ragaszkodik is. Felhívta Valentinyi Károlyt –mivel ráhivatkozás volt az újságban-, hogy 
jelezze az újság felé  a megállapítást, de azt mondta Valentinyi Károly, hogy ez már ıt nem 
érdekli. Körösi Mihály kiemelte, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy ez a zászló így szabályos a 7-
7 foggal. Katkóné Bagi Éva válaszában még azt is megadta, hogy az anyag az selyem, tehát az 
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a megrendelésnek megfelelıen készült el. Ezek szerint az egyedüli probléma az, hogy a 
madonna körül nincsenek meg az akantusz levelek. A zászlót készítı erre azt mondta, hogy a 
kiegészítı leírásban sem szerepelt, hogy azok is rajta legyenek a zászlón, és ezért nem varrta, 
és így utólag ezt már nem lehet megoldani. 
 
 
Csávás István képviselı véleménye szerint, ha a kiviteli rajzon nem szerepelt a keret, és a 
hölgy úgy vállalta, hogy kiviteli rajz alapján fogja elkészíteni, akkor nem is fogja rátenni 
utólag. A 2008. május 16-i Papp Zoltán úr levelében a madonna képen sem szerepel a 
díszkeret, így nem is tudta volna rátenni a készítı. A bizottság jóváhagyta Papp Zoltán akkori 
munkáját, lehet itt külön kéréséket megfogalmazni utólagosan, de az nem megvalósítható. A 
bizottság elnökét ezért a legkevesebb felelısségre vonás sem érintheti.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester összegzésként közölte, vagy rendel egy új zászlót a 
testület, vagy pedig szétszedi a készítı a meglévıt új költségért. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megjegyezte, hogy 
Katkóné Bagi Éva szavaiból azt érezte, nem vállalná el a zászló szétszedését. 
 
 
Fekete József képviselı véleménye szerint az elıkészítés stádiumában nem volt összhang az 
elkészítı, a megrendelést elıíró és a bonyolító között. Ez most így sikerült, tanulni kell belıle, 
de nem helyes, hogyha a jövıt illetın hasonló elıkészítések történnek. Az Oktatási és 
Kulturális Bizottságnak volt módja, lehetısége arra, hogy a megrendelés elıtt egyeztessen, ha 
meg az egyeztetés megtörtént, ne legyen megreklamálva, hogy milyen a zászló. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte az ülésen jelenlévı Papp Zoltánt, a jelenlegi 
formájában elfogadható-e, vagy sem? 
 
 
Papp Zoltán mővész-tanár közölte, hogy mivel március 13-án mégis csak megszentelésre 
kerülne a zászló, a következı megrendelésnél kell résen lenni. Úgy vélte, hogy a 
kompromisszum jegyében és az idı szőkösségére tekintettel elfogadható így a zászló, csak a 
következı zászlónál kerüljön ez valamilyen módon igazításra. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság határozati javaslatát 
bocsátotta szavazásra. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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58/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az OPSKK 
igazgatójának beszámolóját az elkészült 1848-as zászlóval kapcsolatban. 
 
 
II/4. Az OPS Kulturális Központ 2009. évi továbbképzési terve 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte az átruházott hatáskörben hozott döntésének 
tudomásulvételét. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig az OPSKK 
hatáskörébe tartozik egy újság, amelynek nincs megfelelı írója, hozzáértı szakembere. 
Célszerőnek tartana ilyen irányú beiskolázást.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a beszámolót levette napirendrıl azzal, hogy a 
bejelentések 8-ik pontjánál -Mezıberényi Hírmondó ügye- legyen döntés hozva. 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az idıarányos 
teljesítést jónak ítélte meg, a bizottság belefért még minden egyes címnél az elıirányzat 1/12. 
részébe, de nagyon sokkal megnıtt a kérelmezık száma. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint is egyre növekvı számmal lesznek a 
szociális segélyezettek, a szociális kölcsönt igénylık száma. Kérte a beszámoló elfogadását.  
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette, hogy olyan kifogás jutott a tudomására, miszerint nem jó 
esküszöveget mondattak el az új képviselıkkel. A 2006. évi eskü szövege 2008. július 1-tıl 
megváltozott, amit a 2008. évi XXVII. tv. módosított, és ennek tettek ma eleget.  
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III./ napirend 
 
 
Tárgy: Mezıberény város 2009. évi költségvetésének elfogadása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy már három alkalommal foglalkozott a 
testület a 2009. évi költségvetéssel, amely a mai ülésen elfogadható. Számszakilag nem fogja 
megállni a helyét sokáig, mert még az el nem fogadott megszorító intézkedéseket senki nem 
ismerheti, a költségvetés nem tartalmazza. Utalások vannak mik azok, amik közrejátszanak: 
egészségügyi hozzájárulás mértéke, ÁFA emelés, stb. Megítélése szerint túlbecsült az 
iparőzési adó betervezése az önkormányzat költségvetésében. Jelentıs számú üzemben vagy 
csökkentett munkaidejő munkavégzés folyik, vagy azon gondolkodnak, hogy egy hétre, egy 
hónapra, vagy esetleg végleg bezárásra kerüljön egy üzem. Itt több tízmillió Ft-os kieséssel 
lehet számolni, a többi adóbevételnél is csökkenés várható annak ellenére, hogy 
Mezıberényben az adófizetési morál minden esetben jónak volt kinyilvánítva. Az 
embereknek nincsen annyi megtakarított pénzük, hogy minden kötelezettségüknek eleget 
tudjanak tenni. Az összeállított költségvetés struktúrájában is jónak mondható. Jelentıs számú 
fejlesztést is tartalmaz olyan vonatkozásban, amelyeket megcélzott korábban az 
önkormányzat. A fejlesztések elsısorban abban az irányban jelentısek, és azoknak a 
fejlesztéseknek a megvalósítása lesz támogatva, amelyek a késıbbiekben visszadolgoznak a 
költségvetésbe. Idetarozik a geotermikus energiának az ügye, amely az évi 60-70 millió Ft 
főtési költségnél 90%-os mértékben be tud segíteni, több mint 50 millió Ft-os évi 
költségvetési kiadási megtakarítást eredményezhet. Egy félmilliárd forintos beruházásról van 
szó, de 5-6 év alatt megtérülhet akkor is, ha csak 50%-os támogatású a pályázat. A támogatás 
mértékét ennél magasabb összegben kívánják az európai uniós pályázatoknál biztosítani, 
elképzelhetı a geotermikus energiánál a 70%-os támogatás biztosítása is. A pályázathoz az 
elvi vízjogi létesítési engedélyek beszerzésre kerültek, valamint a pályázati anyagnak 
elkészítése, benyújtása érdekében szerzıdések kötése megtörtént, a költségvetésben egy 
minimális rész biztosítva lett, mert ez egy áthúzódó feladatként jelentkezik majd a következı 
költségvetési évre is. Be lett indítva a fürdı téli üzemelés lehetıségének a biztosítása, a 
Struktúra –Bau elkészíti annak a tervét, amely alapján lépni lehetne a megoldás tekintetében. 
Harmadik beruházásként szerepel a költségvetésben a belvízprogram megvalósítása (16 
település belvízprogramja), ennek a beindítására is sor kell, hogy kerüljön. A Petıfi u., Fı u., 
és Vésztıi úttól keletre esı résznek a belvízproblémáját fogja megoldani a beruházás. Az 
intézmények mőködésénél az önkormányzat az összes önként vállalt feladatot meg kívánja 
valósítani. Jelentıs energiákat lehetne megtakarítani, különösen a szociális ágazatban. A III. 
sz. tájékoztató kimutatásban lévı intézményi hiány összeg azért nem mutatja a teljes képet, 
mert ehhez még minden esetben a felújításokhoz, beruházásokhoz adott saját erı általában 
mindig a központi költségvetésbıl történik meg. Tájékoztatásként felolvasta a kimutatásban 
szerepelı összegeket. Beszámolt még arról, hogy a testület korábban eldöntötte azt, hogy a 
Városi Közszolgáltató Intézmény részére egy univerzális gép beszerzésére 40 millió Ft-ot 
biztosít, ez betervezésre került a költségvetésbe. A felújításoknál mintegy 50 millió Ft van 
elkülönítve arra, hogy a járdák, utak rendbe legyenek téve, ezeket a munkálatokat kiemelten 
kell kezelni a balesetek elkerülése érdekében, hogy ne kelljen különbözı autókárokra, baleseti 
térítésekre fizetni a költségvetésnek egy részét. Tartalékra nem sok pénz lett biztosítva, 
mintegy 20 millió Ft van beállítva. A város költségvetése meghaladta a 3 milliárd Ft-ot 
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(nagyságrendje versenyben van Békés megye önkormányzataival), a bevételek és kiadások 
egyensúlyát úgy lehetett elérni, hogy 36.410 eFt hitelfelvétel lett beállítva. A hitelt 
természetesen nem kívánja az önkormányzat igénybe venni, ennek a résznek majd a pályázati 
önerıként megmaradt részbıl, vagy egyéb bevételek növelésébıl kellene realizálódni. Jól 
megalapozottnak tartotta a költségvetést, köszönhetı ez az elıkészítı munkáknak is, pl. 
iskola, intézményi összevonás. Az iskolánál a márciusi testületi ülésen számszakilag is be lesz 
mutatva, hogy mit jelentett az összevonás és az ezzel kapcsolatos megszorító intézkedések. Ez 
a költségvetés akkor stabil lesz, hogy ha jelentıs megszorító intézkedések nem fogják 
terhelni. Nem lehet tudni, hogy a Parlament mennyiben módosít még az önkormányzatokat 
érintı döntésekben, de az elıterjesztett költségvetést elfogadásra ajánlotta. 
 
 
Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága a 
költségvetést 3.021.744 eFt azonos bevételi és kiadási elıirányzattal megállapítva elfogadásra 
ajánlotta.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy mind azok az egyeztetések, amelyek a 
költségvetés elfogadásához kötelezıek, kiemelve a három kisebbségi önkormányzatot, 
megtörténtek. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke egy-két szociális 
résszel ismertette meg a jelenlévıket. 171 millió Ft van biztosítva szociális juttatásokra, a 
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálattal együtt 220 millió Ft ez az összeg. Érzékeltetve 
ennek nagyságát, az önkormányzat helyi adóbevétele 202 millió Ft. Ebben a költségvetésben 
61 millió Ft-al és 210 fıvel számoltak az aktív korúak ellátásánál (RÁT), amely létszám már 
most nem pontos, de nem lehet pontosabban meghatározni. Ezek az emberek egy része 
lehetséges, hogy a jó idı beálltával el tudnak helyezkedni. Elindult a városban „Az út a 
munkához” címő program, folynak az elıkészületek. Itt szükség lesz dologi kiadásra is, 
amivel ez a költségvetés szintén nem számol. Azt elfogadja, hogy jó az adófizetési morál a 
városban, de úgy tőnik, hogy a bizottsága azzal az 5%-al találkozik, akiknél bizony ez gondot 
okoz. Helyi rendelet szerint nem kaphat senki segélyt, támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi 
segélyt, ha az önkormányzat fele tartozása van. Felhívta a figyelmét annak, akinek gondot 
okoz a 14 eFt kommunális adó kétszeri kifizetése (március 15., szeptember 15.), van mód 
havi törlesztéssel részletfizetésre, éljenek vele, és amennyiben ezt az egyezséget megkötik és 
betartják, akkor már jogosultak lesznek segélyre. A költségvetést elfogadásra ajánlotta 
bizottsága, biztos, hogy nagy odafigyelésre és takarékos gazdálkodásra lesz szükség, hogy 
megvalósuljon. Továbbá kéri bizottsága, a szociális törvény változása miatt, mely jelentıs 
többletmunkával jár, a szociális iroda létszámának bıvítését, akár belsı átcsoportosítással 
vagy közcélú dolgozók foglalkoztatásával megoldani, valamint kéri a technikai feltételek 
javítását, javasolja a hatékonyabb munkavégzés érdekében az elkülönített ügyfélfogadási 
rendszer kialakítását. A várakozók részére legyen szék, íróeszköz biztosítva, mert nagyon 
megszaporodott a kérelmezık száma. A jegyzı úr figyelmét felhívták kérésük tejesítésére, 
nem kíván határozathozatalt a testület részérıl, nem gondolná, hogy ez többletkiadást jelente 
a költségvetésben. 
 
 
Litvai György képviselı véleménye szerint látni kell, hogy a geotermikus főtéssel kapcsolatos 
indítvány roppant kedvezı a település részére. Láthatja a lakosság, hogy igen is vannak 
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törekvések, elképzelések a képviselı-testület részérıl, amik elıre viszik a város életviteli 
lehetıségét. Vannak tervek az úthálózatok felújítására, távlati tervek a strand bıvítésével 
kapcsolatosan, melyhez remélhetıleg sikerül pályázatot nyerni. Fontosnak tartotta a 
járdajavítással foglalkozni, a külsı területek is nyomatékosan figyelve, javítva legyenek. 
Javasolná az útfelújításra használt összeg 50%-os megosztását a járdajavítás céljára. 
 
 
Harmati László alpolgármester véleménye szerint a beol.hu oldalon kipellengérezett 
képviselı-testülettel a megyében nagyon sok település cserélne, hiszen ilyen nehéz helyzetben 
így összehozni a költségvetést nehézségek árán tudták volna csak összehozni. Sokkal nagyobb 
hitel van több helyen beállítva ahhoz, hogy egyensúlyba legyen hozva a költségvetésük. 
Mezıberényben kisebb mértékő hitelfelvétel betervezésével lett elfogadva a költségvetés, 
ráadásul úgy, hogy nem kellett tömeges elbocsátásokat eszközölni. A költségvetés megfelelı 
szerkezető, vannak beruházásra és felújításokra is betervezve összegek. A teljesüléshez 
természetesen nagyon nagy odafigyelésre lesz szükség. A felhalmozási bevétel ingatlan 
eladásból nehezen fog teljesülni, az ÁFA emelése nagymértékő kiadásnövekedéssel fog járni, 
a helyi adóbevételek is valószínőleg mínuszosok lesznek, pl. az iparőzési adó jó ha 75%-ra 
teljesül. Az említett munkaprogramhoz is eszközt, anyagot kell biztosítani kb. 100 fınek, az is 
több százezer, millió forint lehet. A felújítási kiadások sincsenek magasan tervezve, a 
tartaléknak beállított 20 millió Ft is nagyon kevés. Merész dolog ilyen helyzetben ennyi 
beruházást tervezni, de nagy része, 80%-a, pályázati pénzbıl valósulna meg, biztos, hogy nem 
fog mind nyerni. A pályázati önerı fel fog szabadulni, azt idıközben át lehet majd 
csoportosítani a tartalékba. Nagyon jó szerkezetőnek tartotta a költségvetést, nagyon nagy 
odafigyelést érdemel, és akkor teljesíthetı lehet. Az önkormányzat költségvetésének közel 
50%-a önként vállalt feladatra megy el. 
 
 
Fekete József képviselı a több éves kihatással járó feladatok kérdését fontosnak tartotta, 
hiszen nem csak erre az érve készül költségvetés, gondolni kell a jövıre is. Nem szabad 
megkerülni a személyi juttatások kérdését és az ehhez kapcsolódó létszámkérdést. Egy 
létszám racionalizálási kérdéskör mindenképpen elı kell, hogy kerüljön a képviselı-
testületnek, akár azért, hogy részben a belsı átcsoportosításoknak ez fedezetét jelenthesse, 
vagy pedig egyáltalán, hogy abba a személyi juttatás nagyságrendben, amit eddig az 
önkormányzat felvállalt, beleférjen a jövıt illetıen is. A költségvetésben van is utalás erre. 
 
 
Csávás István képviselı kifejtette, hogy egyre több pályázat forráshiányra hivatkozva 
elutasításra kerül, vagy az aktatologatás miatt nem halad egy-egy pályázat ügye. Az önerı is 
jelentısen csökken, kevesebb állami hozzájárulást adnak, az önként vállalt feladatok száma 
nem csökken. Az önkormányzat ügyel arra, hogy úgy a gyermekek és az idısek megfelelı 
ellátásba kerüljenek, senki ne szenvedjen hiányt, ne kerüljön az utcára, ami milliókat jelent. 
Kiemelte, hogy 2008. évben fizetési halasztás, részletfizetés csak az iparőzési adó esetében 25 
millió Ft, tehát bármennyire is igyekszik egy vállalkozó, valami miatt halasztást kér. A 
halasztást megkapott összegek nem szerepelnek az adott év költségvetésében, igaz, hogy be 
van tervezve, de nem lesz végrehajtva, a pénz nem jön be, mínuszt jelent. A fejlesztés és a 
felújítási kiadások ezáltal is lényegesen meglettek nyirbálva. Bármit szeretne is a lakosság    -
újat, felújítást-, nem tudja megtenni az önkormányzat, mert nincs forrása. 
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Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága elfogadásra ajánlja a rendeletet. Annyi észrevétel érkezett az ülésen, hogy az 
általános iskola elég nehéz szakmai munkáját figyelembe véve –mivel az integráció elıtérbe 
került egyre nehezebb körülmények között dolgoznak a pedagógusok-, a testület  fokozatosan 
tartsa szem elıtt, hogy a lehetıségekhez képest a szakmai munka rovására ne menjen a 
költségtakarékosság. Azt gondolja, hogy errıl azért még nincs szó az iskolában, 
természetesen jogos az észrevétel, de ezzel kapcsolatban a bizottság nem kívánt határozati 
javaslatot megfogalmazni. Véleménye szerint a környezı településeket ismerve Mezıberény 
büszke lehet arra, hogy kultúrára még mindig tud fordítani. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı összehasonlítást tett arra, hogy 2006-ban a képviselı-testület 
tervezte, hogy 2009-ben mennyi lehet a költségvetés. Örömmel jelenthetı, hogy az jelentısen 
jobb mint, ami akkor eltervezésre került. Ez komoly eredmény a város szempontjából. 
Összehasonlítva, a mőködési célú bevételek tekintetében 240 millió Ft-tal több a 2009-es 
költségvetésben elıirányzott fıösszeg. A mőködési célú kiadásoknál 115 millió Ft-tal, a 
felhalmozási célú bevételeknél 372 millió Ft-tal, kiadásoknál pedig 497 millió Ft-tal, 
összességében 611,5 millió Ft-tal több a 2009-es költségvetésben szerepelı összeg, mint 
ahogy az 2006-ban el lett gondolva. Ez mindenképpen nagy eredmény úgy, hogy az állami 
normatíva is és a lakosságszám is csökken. Emellett tartalék is lett beállítva, és elég szépen 
nyert pályázatokon az önkormányzat, remélhetıleg ez a jó szokás megtartható 2009. és 2010-
ben is.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı az utólag kiosztott kiegészítéssel kérte az alaprendeletet elfogadni, 
mint eredeti elıterjesztést, illetve az alaprendeletben szereplı pénzügyi iroda értelemszerően 
pénzügyi osztályt jelent. Az eddig felvetett, egy-két dologra reagált a továbbiakban: Az 
iparőzési adóval kapcsolatban mint ahogy a 2008-as évben is, idén is a jogszabály adta 
keretek között -ugyanis a részletfizetés, fizetési halasztás jegyzıi hatáskör- rugalmasan 
próbálják lerendezni az adódó problémákat. Az a vállalkozó, akinek gondja van, ne várja meg 
a fizetési határidıt, hanem keresse meg a polgármesteri hivatal adócsoportját, illetve a 
jegyzıt. A szociális bizottság felvetésére ismertette, hogy amennyiben szükségessé válik,  
belsı átcsoportosítással, vagy közhasznú munkaerı beállításával megoldható úgy a feladat 
ellátás a szociális területen, hogy a költségvetést nem érinti. A kulturáltabb ügyfélfogadás 
érdekében már intézkedés is született, nyomtatványok kihelyezésre kerültek a folyóson, 
illetve asztal már van, székek is hamaroson elhelyezésre kerülnek, a szociális irodán belül 
paraván kialakítása is meg fog történni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet 
megalkotását. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete 

2/2009.(II.24.) MÖK számú rendelete 
 

Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata 
 
 
Adamik Jánosné a polgármesteri hivatal építéshatósági vezetı fıtanácsosa egy-két apró 
kiegészítést javasolt az anyagban:  
Kiegészítés a Településfejlesztési koncepció módosításához: 
„A koncepció felülvizsgálatára igen rövid idı állt rendelkezésünkre, mivel ezt eredetileg 
Valentinyi Károly képviselı úr készítette volna.  
A kapkodás következtében lemaradt az oldalszámozás.  
 
1 kiegészítés: 
3. Infrastruktúra 
Győjtıútként javasolt : 
 - Kinizsi Pál utca   
 - Vésztıi út 
 - Belencéresi út 
 - Luther Márton utca 
 - Vasút utca 
 - Vásártér utca 
 - Rákóczi sugárút - Zrínyi sugárút 
 - Csabai út - Puskin utca- Széchenyi István utca 
 - Belentai út 
 - Vadász utca 
 - Frey Á. utca 
 - Thököly utca 
Kiépített hossza: 13.062 m  + 970 m = 14.032 m 
 
2. kiegészítés:  
Ugyanezen fejezetben 6 oldallal késıbb a  
 IV./3. Rövid távú:  ( 3 éven belüli ) fejlesztési, fenntartási elképzelések : 
IV./3-d. A parkolási gondok enyhítése érdekében új parkolók kialakítása:  
A pénzügyi, gazdasági bizottság ülésén elhangzott, hogy az új parkolók építésénél 10 %-a 
mozgáskorlátozott parkolóként legyen kialakítva.  
Ezt rendelet szabályozza úgy, hogy minden megkezdett 50 parkolóként 1 db-ot a 
mozgáskorlátozottaknak kell kialakítani.  
Ezt %-ban nem célszerő meghatározni hiszen ha 10-nél kevesebb parkoló készül ez a szabály 
nem alkalmazható. 
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3. kiegészítés: 
38. oldal 
4. Önkormányzati intézményrendszer 
Harmadik bekezdésben : 
az Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási  Intézmény helyesen: a Zene- és Mővészetoktatási  
Tagintézmény 
következı oldalon  a  
4.1.2.Alapfokú oktatás  címszó alatti elsı szakasz utolsó mondatát ki kell húzni ami így szól: 
Új épület építésére pályázat került benyújtásra. ( Deák F. u. 5-7. sz.) 
 
4. kiegészítés: 
2 oldallal tovább:  
Az egészségügyi ellátás szerkezete városunkban, 
Szakellátások – teljes munkaidıben 
              orvosi rendelések 
   Egyéb szakrendelések  - részmunkaidıben, illetve alkalmanként: 
          Nıgyógyászat 
          Bırgyógyászat     
          Urológia rendelés és szőrés 
          Tüdıszőrés 
         Tüdıgyógyászat 
 
5. kiegészítés: 
6 Környezet és természetvédelem  fejezetben 
6.5 Épített környezet védelme 
A település területén országos védelem alatt álló épített örökségek (mőemlékek): 
1. Luther Márton tér; Szlovák Evangélikus Templom, copf, épült 1804-ben 
2. Kossuth tér 10. sz. alatti Német Evangélikus Templom, copf, épült 1789-ben 
3. Kálvin tér hrsz.: 915 Református Templom, copf, épült 1792-1797 között 
4. Fı út 1-3. sz. alatti Helytörténeti Győjtemény (a volt Wenckheim – Fejérváry 

Kastély), copf-empire, épült 1800 körül, építette Czigler Antal 
5. Külterület: hrsz.: 0228, 0229. Bodoki Károly Vízügyi Múzeum gépészeti berendezése 

(ipari mőemlék) 
A két templom építésének dátuma megcserélıdött .” 
A módosítások, kiegészítések beírásra kerülnek a koncepcióba.   
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester vitára bocsátotta az anyagot. Megjegyezte, hogy a 
„multik”, ha magánterületeket vásárolnak meg, az építési elıírásoknak megfelelnek, nem 
lehet megtagadni az építési engedély. 
 
 
Litvai György képviselı megemlítette, hogy a külterületen az önkormányzati utak rendkívül 
keskennyé váltak, mert minden gazdálkodónak szüksége van az egy-két méteres területre is, 
ahol nincs jogosultsága mezıgazdasági mővelést folytatni. Az erdıgazdálkodással 
kapcsolatban részére kitőnik, hogy távlatokban a kétsoros erdısor a dőlıutak mentén vissza 
fog állni eredeti állapotába, mint ahogy 30-40 évvel ezelıtt is volt. Gondolja, hogy erre 
valamilyen pályázati lehetıség, pénzügyi forrás is rendelkezésre fog állni az állam részérıl. A 
fasorok visszaállítása sok munkalehetıséget biztosítana a munkanélküliek számára. 
Megkérdezte az anyag elıterjesztıjétıl, hogy van-e valami komolyabb elképzelés a fásításra, 



 19 

nem csak a régi dőlıutak fásítására, hanem esetleg olyan területrészen is, ahol a földterület 
minısége nem alkalmas más gazdálkodásra. Kisebb erdısávokat, kisebb erdıtelepítéseket 
biztosítani, ugyanis ennek Mezıberényben hagyománya volt, az 50-es évek elején nagyon 
remekül sikerült, de a meglévı erdık sajnos már félig kiirtásra kerültek. Van-e valami 
ütemezési terv a fásításra? 
 
 
Adamik Jánosné a polgármesteri hivatal építéshatósági vezetı fıtanácsosa válaszként 
elmondta, ez egy terv, nincs rá pontos megoldás. Cél lenne megoldani, de pályázati 
lehetıségrıl sem tud. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy 1 sor fa telepítése nem tekinthetı 
erdınek, ilyen jellegő pályázatokról sosem hallott. A földtulajdonost nem lehetne arra 
kötelezni, hogy fát ültessen a saját területére, az út meg amúgy is keskeny Litvai úr szerint.  
Ha a képviselı úrnak konkrét javaslata van, meg kellene fogalmazni. Van egy fásítási terve az 
önkormányzatnak, azt meg lehet nézni. A településfejlesztési terv elfogadása azért fontos, 
hogy a rendezési terv idıben módosítható, elfogadható legyen. 
 
 
Litvai György képviselı felvetette, hogy ha a mőszaki osztállyal tudna valamilyen módon 
egyeztetni, a vadásztársaság is partner lenne a fásításban. Az utak mellett elférne mind két 
oldalon a fasor, ha a tulajdonosok nem szántanának fel olyan területet is, ami jogtalan 
részükre. 
 
 
Fekete József képviselı megkérdezte, hogy a koncepciónak az érvényessége, hatálya milyen 
idıtávra van tervezve, hány évre szólna, mikor lehet ehhez hozzányúlni, ha szükségessé válik, 
pl. a közlekedési táblák helyzete a KRESZ módosítása miatt?  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a koncepcióhoz bármikor hozzá lehet 
nyúlni.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı kifejtette, a koncepció szó maga is azt jelenti, hogy egy 
elképzelés rendszerbe foglalása történik meg, egyrészt értékeli az elmúlt idıszakot és 
aktualizálja azokat a dolgokat, amelyek az elmúlt idıszakban megvalósultak, másrészt elıre 
vetíti azokat a dolgokat, ami a legjobb tudomás szerint, belátható idın belül megvalósítható és 
a jogszabályoknak nem mond ellent. Véleménye szerint újra gondolni akkor kell a 
koncepciót, amikor a város továbblépése, fejlıdése, újratervezés érdekében módosítás 
szükséges, és akkor aktualizálni kell azokat a dolgokat, amik a múltban megvalósultak.  
 
 
Csávás István képviselı a koncepcióval kapcsolatban egy-két észrevételt tett. A Kálmán 
Fürdı esetében lehetne azt mondani, hogy a II. ütem már a magvalósítás szakában van. Az I- 
és II. ütem véleménye szerint nagyon összhangban van. A Hosszú tó fejlesztésénél nem tudja 
elfogadni, hogy kajak-kenu illetve jet-ski pálya kialakítása történne, az nem olyan nagy 
vízfelület, hogy ott lehessen száguldozni, nagyon balesetveszélyes. A mezıberényi kikötı 
létesítését, ha komolyan gondolja az önkormányzat, befektetıket kell keresni hozzá. A 
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közmunkaprogramba a helyi vállalkozókat is bevonná. Nem csak gépkocsi parkolókra van 
szükség, hanem kerékpártárolókra is. A vasútállomás becsatlakozását nem látja a 47-es út új 
csomópontjánál. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a testület a csomópont építésénél a II. 
változatot elfogadta, ahol az útcsatlakozások biztosítva vannak. 
 
 
Csávás István képviselı a koncepcióban is szerette volna látni a becsatlakozás leírását. A 
Kálvin térnél és a Csabai út keresztezıdésénél nem csak idısemberek járnak, hanem 
óvodások is. A 47-es út városon keresztül menı nagy teherautó forgalom ügyét sokkal 
fontosabb lenne szorgalmazni, minthogy valaki cigarettázik a közterületen vagy nem, sokkal 
több káros anyagot bocsátanak ki a jármővek. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint az elkerülı út megépítéséig együtt kell 
élni ezzel a problémával. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı kérte, a testület járuljon hozzá, hogy minden tíz megkezdett parkoló 
után 1 mozgáskorlátozott parkoló építése kerüljön be a koncepcióba. 
 
 
Adamik Jánosné a polgármesteri hivatal építéshatósági vezetı fıtanácsosa javasolta úgy 
megfogalmazni a kérést, hogy minden megkezdett tíz parkoló után egy, és akkor ez azt jelenti, 
hogy az 5 után is kell egy, a tíz után is egy, a 11 után már kettı.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta eredeti elıterjesztésként kezelni a kérést. 
 
 
Adamik Jánosné a polgármesteri hivatal építéshatósági vezetı fıtanácsosa arra a felvetésre, 
hogy mikor kell felülvizsgálni, aktualizálni a koncepciót, tudatta, hogy a településfejlesztési 
koncepció alapja a rendezési tervnek. Tulajdonképpen most a településfejlesztési koncepció 
azért lett felülvizsgálva, és azért lesz módosítva, mert a képviselı-testület eldöntötte, hogy 
településrendezési tervet szeretne módosítani. Ezt a dokumentációt kell a tervezınek odaadni, 
mint kiindulási alap. Ebbıl készíti el a konkrét terveket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a vasút korszerősítése volt az alapja, hogy a 
településfejlesztési koncepciót elı kellett vezetni. Közbe jöttek még olyan dolgok, hogy pl. a 
Thököly utcát győjtıútként kell kezelni, mert  pályázatok úgy jelentek meg, hogy csak 
győjtıutakat támogatnak. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester elfogadásra ajánlotta a koncepciót az 
elhangzott módosításokkal együtt. 
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/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
60/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhangzott módosítási javaslatok 
átvezetése illetve néhány formai, tartalmi hiba korrigálásával fogadta el Mezıberény város 
módosított Településfejlesztési Koncepcióját. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint, folyamatosan 
 
/Mezıberény város településfejlesztési koncepciója a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 

 
V/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (OPSKK pénzeszközátvét.) 
 
 
Hidasi Zoltán a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztést, melynek határozati javaslatát a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
61/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
        Támogatás értékő bevételek mőködési célra elıirányzatát     megemeli: 2.309 eFt-tal 
(Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2007. évi pénzmaradvány fel- 
használására vonatkozóan, az önkormányzat felé teljesítés) 
és ezzel egyidejőleg 
 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
                 kiadások, Általános tartalék állomány  elıirányzatát          megemeli: 2.309 eFt -tal                                                        
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/2. A Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezıberényi Football Club 2008. évi önkormányzati 
sporttámogatás felhasználásáról elszámolás, beszámolás (kiegészítései: V/2. b-c.) 

 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja tájékoztatást adott arról, 
hogy az önkormányzat által támogatásban részesülı sportegyesületek szakmai és pénzügyi 
beszámolójukat beadták, a megalakított bizottság ezt meg is nézte. 10 sportegyesület 
beszámolója lett megvizsgálva, színvonalas beszámolókat kaptak az egyesületekrıl, és az 
ellenırzés során rendben találták azokat. Az 1.000.000,- forintot elérı vagy meghaladó 
összegő támogatás felhasználásáról szóló számadás jóváhagyása minden esetben a Képviselı-
testület hatáskörébe tartozik, így a Mezıberényi Football Club és a Sportcsarnok 
Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját a testületnek kell jóváhagynia. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
62/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberényi Football 
Club és a Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját, és további 
eredményes szereplést kívánva köszönetet mond a végzett munkáért. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint. 
 
 
V/3. Helyi adórendeletek módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az elmúlt év végén a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény bizonyos rendelkezései megváltoztak, módosultak. A helyi rendeletek azt a 
jogtechnikát követik, hogy nem visszautalnak bizonyos rendelkezések esetében a helyi 
adókról szóló törvény megfelelı rendelkezésére, hanem pontosan idézik azokat, hogy ezzel is 
segítve legyenek az adózók, kötelezettségeik teljesítésében. Az adómérték, az összeg nem 
változik, gyakorlatilag az elmúlt év végi központi jogszabályi változások kerülnek átvezetésre 
a helyi adórendeletekben. 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
3/2009.(II.24.)MÖK sz. rendelete 

a helyi adórendeletek  módosításáról 
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/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
V/4. „Múzeumok mindenkinek” program pályázatán való részvétel 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. A pályázat önerıt nem igényel. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
63/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete részt kíván venni a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-
képzési szerepének erısítése c. kiírt pályázaton (kódszáma: TÁMOP -3.2.8/08/B). Megbízza 
az OPS Kulturális Központot a pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidı: a pályázat benyújtására 2009. március  31. 

 
 
V/5. Az OPS Kulturális Központ 2009. évi munkatervének fenntartói jóváhagyása 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
munkaterv jóváhagyása képviselı-testületi feladat. A 2008. évi beszámolók alapján egy 
helyzetelemzés lett összeállítva, amely kitér a személyi, tárgyi, gazdasági feltételekre és a 
szakmai munkára. Mint intézményvezetı próbált kialakítani egy cél és feladat meghatározást, 
arra próbálnak törekedni, hogy az összevont intézmény valóban egy intézményként 
mőködjön, jobban lehet a helyszíneket, a szakembergárdát mozgatni. A rendezvényterv 
folyamatában mindig változik, mert mindig újabb és újabb igények vannak arra, hogy más 
rendezvények is bekerüljenek a programsorozatba.  
 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság által is támogatott 
munkaterv jóváhagyását szavazásra bocsátotta. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
64/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó, az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 2009. évi munkatervét jóváhagyja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/6. Vízterhelési díj 2009. évi mértéke 
 
 
Dr. Szabados János aljegyzı kiegészítésként felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a 
Vízmővek Zrt. a megküldött anyagában február hónaptól javasolja a vízterhelési díjnak a 
2009. évi bevezetését. Ezt azért nem lehet elfogadni, mert január 31-én juttatta el az 
önkormányzat részére a levelet, csak március 1-tıl lehet kérésüknek eleget tenni. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatta az elıterjesztést, azzal, hogy természetesen a 2009. évi 
vízterhelési díj mértékének megállapításáról van szó. 
 
 
Balta Ádámné képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatás érdekében 
ismertette a fizetendı díjakat, ami drasztikus emelés, de bevezetésre fog kerülni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megerısítette, hogy az önkormányzat nem tud mit tenni, 
központilag lett meghatározva milyen nagyságrendő vízterhelési díj fizetendı. A határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. által, a vízterhelési díj 2009. évi mértékére tett javaslattal az alábbiak 
szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı:                  8,70 Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı:          8,70  Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizetı igénybe vevı által fizetendı:                                      13,10  Ft/m3+ÁFA 
Szippantott ( kihordásos ) szennyvíz után fizetendı:                                                19,60 Ft/m3+ÁFA 
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a fenti díjak 2009. március 1-tıl kerülnek 
bevezetésre. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
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V/7. Megyei önkormányzati kötelezı feladatok ellátása (kiegészítése: V/7.b) 
 
 
Cservenák Pál Miklós  polgármester ismertette, hogy több bizottság is tárgyalta a felhívást, és 
arra a megállapításokra jutottak, hogy azok az érték, amelyeket idáig elért a város, ne legyen 
„sutba dobva”, legyen megtartva, a költségvetés amentén legyen alakítva, tervezve. Ennek 
alapján az önkormányzat az önként vállalt feladatai közül mindet meg kívánja tartani. 
Szavazást kért. 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
66/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata oktatási, egészségügyi, valamint szociális intézményeit 
változatlanul, 2009-ben is fenntartóként kívánja mőködtetni, azok egyikét sem kívánja a 
megyei önkormányzatnak átadni.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester           
Határidı (a határozat megküldésére): 2009. február 28. 

 

Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kifejtette, hogy a megyei 
önkormányzati kötelezı feladatok ellátásával kapcsolatban azt kell tudni, hogy Mezıberény 
Város Önkormányzata 2001-tıl átvette az Orlai Petrics Soma Muzeális Győjteményt. A 
múzeumi feladatok ellátásához rövid ideig kapott megyei önkormányzati támogatást a város, 
mert felvállalta az önkormányzat a Békés megye német nemzetiségek által lakott településein 
lévı történeti, néprajzi, nemzetiségi emlékek győjtését és feldolgozását. Késıbb ez a 
támogatás elmaradt, ezért kikerült a múzeum alapító okiratából ez a feladat. Most amikor az 
OPSKK Muzeális Győjteményének mőködési engedélyét kellett módosítani, akkor az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium közgyőjteményi fıosztályának munkatársa telefonon 
jelezte, hogy a megyei önkormányzatnál kötelezı feladata ellátatlan maradt, és ezért 
egyeztetést tart szükségesnek. A lehetıséghez kapcsolódva a bizottság azt javasolta, hogy 
ehhez a feladathoz kérjen az önkormányzat a megyétıl támogatást, mivel a megyében csak 
akkor szőnhet meg ez a német nemzetiségekkel kapcsolatos győjtımunka, ha valakinek ezt a 
feladatot át tudja adni a megye. Mivel ilyet nem talált, csak szeretnék, ha Mezıberény 
végezné ezt a feladatot, akkor viszont ehhez támogatást is kellene adniuk. Ezt javasolja 
bizottsága, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság pontosított. 

 

Dr. Baji Mihály jegyzı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát kérte megszavazni, mert a 
tett kiegészítésük fontos, a feladatellátás teljes körő és folyamatos finanszírozásának 
biztosítására legyen kérve a Békés Megyei Önkormányzat. 
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Wagner Márton képviselı emlékeztetıül elmondta, hogy a győjteménynél DVD-én 
megtalálható, hogy a megyében hol vannak német nemzetiségő emlékek, tájházak, a győjtés 
már pár évvel ezelıtt elkezdıdött önszorgalomból. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát 
megszavazni. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
67/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete önként vállalt feladataként az OPSKK 
intézményén belül győjti Békés megye német nemzetiségek által lakott településein lévı  
történeti, néprajzi, nemzetiségi emlékeket, ezeket feldolgozza, kutatja és egyben kéri a Békés 
Megyei Önkormányzatot a feladatellátás teljes körő és folyamatos finanszírozásának 
biztosítására. Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges egyeztetés 
lefolytatására. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/8. Mezıberényi Hírmondó ügye 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elıadta, hogy a szöveges elıterjesztésben az szerepel, 
hogy a Mezıberényi Hírmondó a honlaphoz hasonlóan kerüljön át a Polgármesteri 
Hivatalhoz. Ennek több oka is van. Egyfelıl felmerült az összeférhetetlenség kérdése az 
igazgatónıvel kapcsolatban, amit a tudomásul szerzéstıl számított 30 napon belül meg kell 
szüntetni. Erre egyébként jogszabály alapján bárki tehet észrevételt, ami meg is történt. 
Felmerült az a kérdés is, hogy gyakorlatilag a személyi feltételek az OPSKK-ban nincsenek 
meg, míg a Polgármesteri Hivatalban munkaszervezéssel a feladat ellátható lehetne, a 
környékbeli városok példájára hivatkozva. Vannak jogszabályok, amik a közalkalmazottakra 
vonatkoznak és vannak jogszabályok amelyek a köztisztviselıkre. Bizonyos okokból nem 
egyforma a szabályozás. Jelen esetben csak úgy lehetne megoldani az OPSKK-ban a feladat 
ellátását, ha valaki beiskoláztatásra kerülne, míg a köztisztviselıknél ez könnyedén 
megoldható lehetne. Véleménye szerint feladatátcsoportosítással átkerülhetne a feladatnak az 
ellátása a Polgármesteri Hivatalhoz. Ez által megszőnne az összeférhetetlenségi dolog 30 
napon belül, illetve eleget lehetne tenni a jogszabályi elıírásoknak, ami a képesítésekkel 
kapcsolatosak. Nem látta akadályát, hogy a hivatalhoz kerüljön az újság. Amennyiben dönt a 
képviselı-testület, akkor ezek alapján, képviselı-testületi felhatalmazással elkészíthetıek az 
alapító okiratok módosítások. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı zavarónak vélte, hogy már negyedik hónapja fennáll egy 
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összeférhetetlenség. Megkérdezte, miként történt meg a felhívás az ellentmondás feloldására, 
mi történt annak érdekében, hogy ez a dolog normálisan helyreálljon? 2007. végén életre lett 
hívva egy nagy, közös kulturális intézmény, amelynek meg vannak a funkciói, szabályzatában 
le van írva, kire mi tartozik. Továbbra is zavarja az, hogy az intézmény alapító okirata ismert 
volt 2008. februárja óta, sıt a jelenlévık jelentıs része ennek az életre hívásában részt vett, 
tudta, hogy mirıl van benne szó. Akkor, amikor valaki egy pályázaton elindul, azt is tudni 
kell, hogy mit vállal. A képviselı-testület pedig szemet huny afölött, hogy az 
összeférhetetlenség négy hónapig így tartson. Abban az esetben, ha ilyen dolgot nem követett 
volna el a testület, a legjobb helyen van az újság, és megfelelıképpen lehet oda megfelelıen 
képzett szakembert tenni, amire a lehetıség több éve meglenne a kulturális központ, azt 
megelızıen pedig a könyvtár esetében. Ezt kifogásolja, sérelmezi, kimondottan rossz 
üzenetnek tartja, hogy a törvényességet, hogy próbálja a testület megkerülni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megerısítette, hogy az összeférhetetlenség fennáll, de azt 
senki nem jelezte. Onody jelzéssel élt, akkor került ez mindenki tudomására. Ha valakitıl a 
jelzést el lehetett volna várni a testületbıl, az éppen az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság lett volna.  
 
 
Hoffmann Dániel képviselı kihangsúlyozta, hogy Mezıberény Város Önkormányzatánál a 
törvényességi felügyeletet Dr. Baji Mihály jegyzı vezeti. Tudomásul veszi, hogy a 
bizottságnak is észre kellett volna venni, de közel 20 éves polgármesteri gyakorlattal, biztos, 
hogy e fölött nem siklott volna el. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı megkérdezte, hogy amikor a Mezıberényi Hírmondó átkerült a 
mővelıdési központhoz, akkor hogy lehetett, hogy Mezeiné Bátori Valéria kapta meg az 
újságot. Akkor sem volt esetlegesen képzettsége hozzá, és úgy vitte éveken keresztül az 
újságot, mert úgy 2004-2008-ig szintén szabálytalanul mőködött az újság, akkor épp itt az 
ideje rendbe tenni.  
 
 
Onody Gyuláné képviselı az OPSKK igazgatója elmondta, úgy gondolja, amikor egy pályázó 
beadja a pályázatát, és azt egy megfelelı szervhez benyújtja, akkor talán ott a megfelelı 
bizottságok, meg szakemberek elmondják azt, hogy egyáltalán pályázathat vagy nem 
pályázhat. Nyilvánvaló, hogy benne van a pályázó felelıssége is, de ha neki akkor elmondják, 
akár a végzettséggel, szakmai gyakorlattal, most már az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
dolgokat is, biztos, hogy nem pályázik. Meggyızıdése volt –belsı szakemberek is azt 
mondták-, hogy megfelelı a végzettsége is, meg a szakmai gyakorlata is. Ahelyett, hogy a 
képviselıktıl is segítséget kapna, egy része folyamatosan nehezíti a munkáját. Az 
összeférhetetlenségre sem világított rá senki. Az úgy szól, hogy mihelyt napfényre derül, vagy 
valaki erre figyelmeztet valakit, akkor kell bejelenteni. Úgy gondolja, hogy talán már a 
pályázat benyújtásánál lehetett volna szólni, mert akkor nem rúgta volna fel az egész életét, 
nem biztos, hogy egyedül a pályázóra kell rányomni a hibákat. Azért próbálja végig küzdeni 
ezeket a dolgokat, mert úgy gondolja, alaptalan rágalmak érték, szeretné a becsületét 
megvédeni. Az összeférhetetlenség úgy szól jelen esetben, hogy lapkiadó vezetıje és 
terjesztıje, szerkesztıje nem lehet képviselı, de azt is tudni kell, hogy minden olyan 
önkormányzati intézmény, ahol közalkalmazottak dolgoznak, mindenki elindulhat képviselı 
jelöltnek. Tehát, ha valamelyik intézményre rá lesz ruházva ez a feladat, onnantól annak az 
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intémzénynek a vezetısége hátrányba kerülhet, mert nem indulhat képviselınek. A Hírmondó 
önkormányzati lap, ami nem az OPS Kulturális Központ lapja, ugyanis az intézmény nem 
lapkiadó vállalat. Ezt az intézmény megkapta néhány éve, nem tudja milyen indokkal, oda lett 
ráruházva, ezért beletették az alapító okiratba. Azóta is folyamatos problémák vannak, vádak 
érik azokat, akik a Hírmondóba írnak, vagy a Hírmondóval foglalkoznak. Alappal vagy 
alaptalanul, azt utólag is el lehet dönteni, de azt tudja, hogy ma már az intézményben nem 
szívesen foglalkozik senki az újsággal, mert mihelyt valaki ír bele, vagy valaki elvállalja a 
szerkesztıi feladatot, azonnal kemény vádak érik. Azt kell tudni, ahogy a jegyzı úr is 
elmondta, hogy más szabályok vonatkoznak a közalkalmazottakra, köztisztviselıkre, illetve 
ha valaki ezt vállalkozásban folytatja. Vállalkozásnál ugyanis semmiféle iskolai végzettséget 
nem ír elı, az újságíró aki akar, meg az foglalkozik lapkiadással, aki akar. Köztisztviselıknél 
sem olyan szigorú, viszont közalkalmazottaknál pl. hiába van valakinek két diplomája, ehhez 
még szakirányú szakvizsgát is kellene tenni, hogy megfelelı végzettséggel rendelkezzen. 
Ilyen nincs az intézményben, Mezeiné Bátori Valériának ugyan van egy 40 órás tördelı 
szerkesztıi tanfolyama, de ez sem jogosít fel senkit arra, hogy szerkesztıi munkát végezzen. 
Az hogy mi kerül a Hírmondóba, mivel az intézménynek nem a saját lapja, hanem 
önkormányzati lap, törvényesen a jegyzı vagy az aljegyzı tudja felügyelni. A környezı 
településeken mindenütt úgy van, hogy a felelıs kiadó vagy a jegyzı, vagy az aljegyzı. Úgy 
gondolja, hogy egy intézményvezetı nem hivatott azt eldönteni, hogy mikor felel meg 
politikailag valakinek, vagy valakiknek. Véleménye szerint a köztisztviselıknél ez máshogy 
alakul, mivel ott a politizálást még szigorúbban szabályozzák. Mivel a köztisztviselık 
képviselıknek sem indulhatnak, úgy gondolja, ha az önkormányzat saját lapja az 
önkormányzat kiadásába kerül és a jegyzı a felelıs kiadó, akkor ezeket a kérdéseket 
folyamatosan nem kell napirendre tőzni, az intézmény nem kap vádakat. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a Hírmondó újsággal mindig 
problémák voltak. Sokszor felvetıdött az a kritikai is, hogy ez nem is újság. Valóban nem 
olvasmányos, inkább egy rendeletek tára. Azt kellene eldönteni, kell-e az újság az 
önkormányzatnak, és ha kell akkor véleménye szerint a Polgármesteri Hivatalnál a jegyzıt 
kell megbízni a feladattal. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı kiemelte, maga részérıl soha nem is támogatta, hogy politika 
legyen a Mezıberényi Hírmondóban. Onodynétól megkérdezte, ki az ebben a testületben, aki 
a munkáját akadályozná, vagy rágalmazná személyét, mert úgy érzi ez nem így van, igen is 
mindenki megpróbál segíteni lehetıségeihez képest, hátráltatást sem érez semmilyen 
tekintetben. Az, hogy valaki megkérdezi, hogy bizonyos jogszabályok miért nem lettek 
betartva eddig, nem hiszi, hogy hátráltatása lenne bármilyen munkának. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı válaszként elmondta, nem azt mondta, hogy a képviselı-testület 
részérıl rágalmazzák, hanem azt, hogy a városban folyamatosan ezt kapja. Bele lehet abba 
gondolni, hogy tud az intézmény élén tekintélyt szerezni, azok után, ha még azt is 
megkérdıjelezik, hogy van-e képzettsége, gyakorlata. Erre mondta, hogy a képviselınek 
felelıséggel kell dönteni, mert ezeket a kérdéseket talán a pályázati elbíráláskor kellett volna 
feszegetni. 
 
 
Harmati László alpolgármester javasolta a Hírmondó ügyénél maradni. Az önkormányzat 
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mindig magáénak tekintette az újságot, rendelve lett hozzá egy személy vagy a könyvtárból 
vagy a mővelıdési központból, vagy az OPS Kulturális Központból. Most kiderült, hogy 
Mezeiné Bátori Valériának nincs is meg a megfelelı végzettsége. A Polgármesteri Hivatalnál 
lenne helye az újságnak, a hivatal vezetıje a jegyzı, semmi összeférhetetlenség nem fog 
történni, az kerülne bele az újságba, amit a testület, a szerkesztıbizottság eldönt. A 
szerkesztıbizottság valójában technikai dolog, javasolna egy társadalmi szerkesztıbizottság 
felállítását. Javasolja, hogy a hivatalhoz kerüljön az újság megadva hozzá pénzt, technikát, 
eszközöket, mindent ami szükséges hozzá, ebben benne van a személyzet is, csökkenteni kell 
az OPSKK-ban arányában, a hivatalban pedig hozzárendelni egy személyt.  
 
 
Csávás István képviselı kiemelte, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak van 
egy javaslata, amit a bizottság elnöke saját maga „fúrt meg” hozzászólásával. Akkor hogy 
legyen, nem ez az elsı ilyen esete az elnök úrnak? 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı közölte, a bizottsági elıterjesztést követıen a képviselınek akkor 
is jogában áll más véleményt mondani, hogyha a bizottság egy véleményt meghozott, mert 
nem egyezett meg a véleménye a bizottság döntésével, és mint kisebbi vélemény elhangozhat. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı igazat adott az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének 
abban, hogy a jegyzı észrevehette volna az összeférhetetlenséget, mint ahogy bárki más is 
észrevehette volna azt. Megerısíti a jogszabály az összeférhetetlenség esetében, hogy bárki 
kezdeményezheti azt, az ezzel kapcsolatos eljárási rendben eljárási kötelezettsége a jegyzınek 
nincs. Amit látni kell az az, hogy a mai napon dönteni kell, ma van az utolsó nap, amikor 
dönthet a testület. Elfogadja, hogy a Hírmondó átkerüljön a Polgármesteri Hivatalhoz és 
akkor megszőnik az összeférhetetlenség. Amennyiben azt mondja a testület, hogy nem 
fogadja el, akkor Onodynénak írásban, a mai napon még nyilatkoznia kell, hogy melyik 
tisztségét szünteti meg, képviselıit vagy pedig lemond az igazgatói székérıl. 
 
 
Fekete József képviselı arra a következetésre jutott, hogy érdemes lenne megvizsgálni, a 
Hírmondónak a tartalmi része mi, milyen célból van ez az újság, illetve mit közvetít most a 
lakosság felé. Úgy gondolja, hogy a lap alapvetıen az önkormányzati híreket, rendeleteket, 
részben pedig olyan közérdekő dolgokat tartalmaz, ami több –kevesebb sikerrel a várost 
érinti. Elhangzott az is, hogy nagyon sok támadás éri ezt az újságot, sıt elhangzott az, hogy 
mi lenne, ha megszüntetésre kerülne. Megszüntetés esetén megszőnne az összeférhetetlenség 
és megszőnne a szerkesztıi jogosultság problémája is. Azonban úgy érzi, hogy igény van a 
városban hírre, és ha csak az említett célt, és tartalmat tudja megfogalmazni a Hírmondó, 
akkor ki lehet adni egy hírlevelet is. A hírlevélnek biztosan egészen más követelményei 
vannak, nem újságként funkcionál. A város lakossága majd rövid idın belül az önkormányzat 
tudomására hozná, hogy szükség van-e az újságra, és ha igen, akkor új alapokon, megfelelı 
jogi alapokon nyugodtan lehet akár félév múlva is szervezni egy rendes városi újságot, ami 
minden igényt kielégíthet. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tudatta, hogy újságnak minısül a Mezıberényi Hírmondó, ugyanis 
idıszaki lap, úgy gondolja hírlevélként is az lenne. Az elmúlt idıben sok észrevétel érkezett 
az újsággal kapcsolatban. Csabay Károly vezetése idején Tomka Mihály jelezte, hogy szerinte 
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a versenysemlegességet sérti, illetve korlátozza, hogy hirdetések jelennek a Hírmondóban. Ezt 
a kérdést is sok utánjárással sikerült rendezni, vannak folyamatosan feladatok, mindig 
változnak a jogszabályok is. Debreczeni Gábor kérdésére is -hogy változtak a képesítési 
elıírások- pontos válaszadás érdekében visszamenılegesen kellene megtekinteni a 
jogszabályokat, amennyiben úgy gondolja a képviselı úr. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint az újságot nem szabadna megszüntetni, a helyi 
rendeleteket meg kell jelentetni, sok olyan információ van benne, ami a lakosságot érinti. 
Megkérdezte a jegyzıtıl, hogy a hivatalban kikkel tudja megoldani a feladatot, és ez 
mennyiben jelent változást az OPSKK-ban, személyi elvonásban, áthelyezésben 
gondolkodnak-e? A testület kérte megvizsgálni, hogy az újság milyen feltételekkel lett 
odaadva az érintett intézmények részére. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı válaszként elıadta, hogy a titkárságon lát két olyan alkalmas 
köztisztviselıt, aki ezeket a feladatokat el tudja látni. Természetesen az elején segítségre van 
szükség a hirdetések szervezésében, és a programot is mőködtetni kell. Úgy gondolja, hogy el 
tudják látni a feladatot.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megítélése szerint a személyi kérdést, technikai 
kérdéseket az érintett intézményvezetıknek kell egyeztetniük. Annak idején az újság 
szerkesztéséhez fél létszám lett biztosítva, de ez variálódott, amikor átkerült a mővelıdési 
központból a könyvtárba. A márciusi ülésen mindenképpen választ kell adni, mert az 
intézmények alapító okiratait is módosítani kell.  Az elıterjesztett határozati javaslatot az 
Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítésével bocsátotta szavazásra. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, Onody Gyuláné 
képviselı érintettségét jelentette be, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Fekete József, Debreczeni Gábor, 
Hoffmann Dániel) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
68/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Mezıberényi 
Hírmondó önkormányzati újság kiadásával kapcsolatos feladatok az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központtól kerüljön át a Mezıberény Város Polgármesteri Hivatalához. 
Felkéri az érintett intézmények vezetıit, hogy az átadás technikai feltételeit egyeztessék, 
illetve készítsék elı az intézmények Alapító Okiratának módosítását. 
Felelıs: Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
    Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester arról is szavazást kért, hogy az elızı döntés értelmében 
az összeférhetetlenségi helyzet megszőnt. 
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/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, Onody Gyuláné 
képviselı érintettségét jelentette be, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
69/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megállapította, azzal hogy a 
Mezıberényi Hírmondó önkormányzati újság kiadásával kapcsolatos feladatok az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központtól átkerültek a Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatalához, az összeférhetetlenségi helyzet megszőnt 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester visszatért a II/4. Az OPS Kulturális Központ 2009. évi 
továbbképzési terve elıterjesztés elfogadásához, ahol nem lett beiskolázva újságírói 
szakember. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
70/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi a polgármester 
beszámolóját azon átruházott hatáskörben hozott döntésérıl, hogy az OPSKK továbbképzési 
tervének módosítását jóváhagyta.   
 
 
V/9. Kóka Község kezdeményezése 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy Kóka község a közbiztonság megerısítésével 
kapcsolatban kezdeményezéssel fordult az önkormányzatokhoz, csatlakozzanak ehhez a 
kezdeményezéshez, hogy az érintett minisztériumot meg tudják keresni. Bizottságok 
támogatták a csatlakozást. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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71/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete csatlakozik Kóka Község Képviselı-
testületének felhívásához, amely a közrend- és közbiztonság megerısítésére vonatkozik. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
V/10. Geotrade Kft. ajánlata 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy a mai napon személyesen is megjelent Nagy 
Géza a Geotrade Kft. részérıl, gps vevıkészülékeinek bázisállomást létesítenének 
Mezıberényben, amely készüléket  földhivatali mérésekhez használnak. A támogatásnak nem 
látta akadályát, a gimnázium épülete felelne meg részükre. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselı, a gimnázium igazgatója elmondta, hogy a cég képviselıi az 
intézmény épületeit bejárták. A gimnázium tetejét találták alkalmasnak, ott kívánnák fel 
szerelni az eszközt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a tárgyalás eredményeként, havi 3000 Ft-os 
összegben kellene megegyezni, hat hónapos idıszakra, kb. 1000 Ft az áramfogyasztás 
összege. Hat hónap elteltével, a gps-re rákattintó igénybevevık után fizetendı díjnak az 
egyharmadát kapná meg a szolgáltató. Javasolta elfogadni a bázisállomás létesítést. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
72/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Geotrade Kft. 
mezıberényi bázisállomáson létesítésen GNSS szolgáltatást. Megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a tárgyalások lefolytatására. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/11. Ivád Község polgármesterének levele 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy Ivád község azzal kereste meg az önkormányzatot, 
hogy elsısorban a kistelepüléseknél egy hírérték mozgalom indulna be. Az ebben 
résztvevıknek egy rövid bemutatkozásra van lehetıség, illetve 5 híres ember nevét lehetne 
megjelentetni, akik szívesen lennének fogadva védnöknek. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
olyan javaslattal élt, hogy mivel kistelepülések csatlakozását várják, ne éljen a testület a 
lehetıséggel. 



 33 

 
 
Ellentétes javaslat nem hangzott el, a polgármester a bizottság javaslatát szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Ivád Község 
Önkormányzata által felajánlott csatlakozási lehetıségért a „Hír-érték Mozgalom”-hoz, 
melyben  kistelepülések jelentkezését várják, de kisvárosként Mezıberény nem csatlakozik. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
V/12. Magyar Napló Kiadó támogatási kérelme 
 
 
Onody Gyuláné képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként elıadta, 
hogy a Magyar Napló Kiadó indított könyvsorozatot a Magyar Irodalom Zsebkönyvtára 
címmel. Ezzel kapcsolatban kereste meg Mezıberényt, mivel tudják, hogy Mezıberényhez 
Petıfi Sándornak szoros kötıdése van. Petıfi Sándor halálának 160. évében terveik között 
szerepel egy Petıfi Sándor válogatás kiadása, ehhez kérnék az önkormányzat támogatását. 
Bizottsága nem javasolta a csatlakozást, de legyen felhívva a lakosság figyelme, hátha 
egyénileg támogatni szeretné valaki. 
 
 
Ellentétes javaslat nem hangzott el, a polgármester a bizottság javaslatát szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a Magyar Napló 
Kiadó ajánlatáért, de tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére, sem közvetlen 
támogatóként, sem megrendelıként nem jelentkezik „Petıfi Sándor válogatás” kötet 
kiadásához. A tervezett kiadványról a városi honlapon, a Mezıberényi Hírmondó újságban 
felhívás kerül megjelentetésre. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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V/13. Nemzeti Vágta rendezvényen való részvétel 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a Nemzeti Vágta  Geszti Péter féle szervezésben 
megvalósult esemény. A megkeresésben nem szerepelt a nevezési díj, ennek utána nézve 2 
millió Ft +ÁFA összegbe kerülne az, hogy elindulhasson az önkormányzat ezen a 
rendezvényen. Ezért kapna egy standot, illetve lehetıség lenne az önkormányzat 
bemutatására. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a javaslatot megköszönve, nem javasolja a 
nevezést ilyen anyagi kondíciók mellett. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
75/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a felajánlott 
lehetıségért a 2009. május 30-június 1-je között megrendezésre kerülı Nemzeti Vágtára való 
meghívásért, de Mezıberény város nem kíván nevezni.  
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
V/14. Nyílt levél 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a beol.hu fórumozók nevében Tomka 
Mihály egy levelet küldött, mely levél 22 kérdést tartalmaz. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tárgyalta meg a levelet, melyek azok a kérdések, amelyek 
közérdekőek. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elıvezette, 
hogy bizottsága olyan álláspontot fejtett ki, hogy a jegyzı úr hívja meg Tomka Mihályt a 
testületi ülésre, felhívva a levél írójának figyelmét arra, hogy amennyiben hozza azokat a 
bizonylatokat, melyeken ıt felhatalmazták arra, hogy ezekben az ügyekben kérdéssel 
forduljon közérdekő bejelentéssel a képviselı-testület elé, akkor azokat a kérdéseket, amelyek 
megfogalmazásra kerültek, és úgy ítéli meg a bizottság, hogy közérdekő, akkor azok a 
testületi ülésen megválaszolásra kerülnek. Erre Tomka Mihály úr olyan választ küldött a 
polgármester úrnak, hogy a mai elfoglaltsága miatt ebben az ügyben, egyrészt nem tud jelen 
lenni, másrészt pedig természetesnek tartja, hogy az interneten megjelent véleményeket ı nem 
tudja beazonosítani, névvel ellátni, semmiféle meghatalmazást az ügyben nem tud hozni, 
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hogy személyek álljanak a kérdések mögé. Erre neki a jogszabály sem tesz lehetıséget. 
Vannak olyan kérdések a nyíltlevélben, amelyre a testületi ülésen nem lehet egyértelmően 
nyilatkozni, mert nem is tartozik a testület hatáskörébe. Magánszemélyek sérelmére a testület 
nem tárgyalhat meg dolgokat, mert nem tartozik a hatáskörébe. A bizottság több féle 
véleményt is kialakított az ülésén. Egyik az, hogy miután bonyolult ügyek kerülhetnek a 
képviselı-testület elé kérdésként, célravezetınek tőnik, hogy az SZMSZ-ben a válaszadás 
határideje legyen megváltoztatva. A mai állapot szerint ez 5 napban van meghatározva. 
Miután már nem pénteki napokon van ülés, hanem hétfıi napokon, rendkívül leszőkíti a 
válaszadás lehetıségét a hétvége. Akár 10-20 napos határidı is lehet annak érdekében, hogy a 
beadott kérdések, felvetések megfelelı utánanézéssel, megfelelı alapozottsággal kerüljenek 
vissza. Tudomása szerint a névtelen levelekre nem is válaszol a testület. A beol-ról elhangzó 
esetleges névnélküli, arcnélküli vélemények megítélése szerint hasonló kategóriába tartoznak. 
A bizottság megítélése, és saját véleménye szerint a következı bizottsági ülésen ezt is az 
SZMSZ azon részévé kell tenni, ami vélhetıen, amennyiben a képviselık véleménye ezzel 
egyezı lesz, változtatásra fog szorulni. Úgy gondolja, hogy a bizottság ma is azt tudja 
mondani, hogy ami a nyílt levéllel kapcsolatosan írásban megfogalmazható és közölhetı 
Tomka úrral, azt szükségesnek tartja, anélkül hogy e mögött ma nevek lennének, mert a 
legközelebbi nyílt ülésen esetleg már ezt csak abban az esetben lehetne elıterjeszteni, 
tárgyalni, amennyiben ezek mögött a kérdések mögött nevek merülnének fel. Többek 
véleménye szerint, amit személy szerint is oszt, a beol-on 8-15 embernél több nem 
szórakozik. Legyen módjuk és lehetıségük ezeknek az embereknek közmeghallgatás 
keretében, az eddig elhangzottakkal kapcsolatosan, nyílt fórumon feltenni kérdéseiket. Ezzel 
egyrészt a szórakozóknak „ki lehetne húzni a méregfogát”, mert a képviselı-testülethez 
célszerő lenne olyan dolgokkal fordulni, aminek értelme van. 66 évesen kimondhatja már azt, 
nem kell, hogy a szélhámosságnak a képviselı-testület felüljön, és ezt a szélhámosságot 
néhány ember elkövesse Mezıberény város lakosságával szemben. Mert tetszik, nem tetszik, 
áttételesen vagy közvetlenül a képviselık a lakosság küldöttei. Amit elmondott nyilvánvalóan 
kiegészítésre is kerülhet, de ez volt a bizottságnak összefoglalhatóan az álláspontja. Személy 
szerint javasolja, hogy legyen közmeghallgatás tartva, mert meggyızıdése, amíg ez nem 
kerül megtartásra, nem tud a testület ennek a dolognak a végére járni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy Tomka Mihály az ülés elıtt 5 nappal 
(szabályosan) megküldte a levelet, megkérte a jegyzıt olvassa fel milyen válasz lett 
megküldve email-en a levélíró részére. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette a polgármester úr levelének szövegét: 
„Tisztelt Tomka Mihály úr! 
Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı-testületének eljuttatott 22 kérdésbıl álló nyílt 
levelét az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta. A nyílt 
levelet várhatóan a képviselı-testület a mai ülésén napirendre tőzi, ezért meghívom a mai 
képviselı-testületi ülésre. Az Ügyrendi Bizottság döntése alapján egyben kérem, hogy küldje 
meg azon személyek Ön nevére szóló meghatalmazását, akik nevében eljár.  
Tisztelettel: Cservenál Pál Miklós polgármester” 
Erre válasz is érkezett: 
„Tisztelt Polgármester Úr! 
   Köszönöm meghívóját a mai testületi ülésre. Mai feladataim nem teszik lehetıvé a       
személyes részvételt, de a tanácskozást -felvételrıl - figyelemmel kísérem. 
   Köszönöm - kommenetelı társaim nevében is -, hogy a kérdéseket napirendre tőzik.  
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   Kérésüknek, hogy a kérdezık számomra címzett meghatalmazását Önöknek bemutassam, 
nem tudok eleget tenni. A kéréseket a beol.hu hozzászólói tették fel, én csupán azok 
továbbküldését vállaltam. Mindez a januári kommentek között nyomon követhetı. 
   Mint a legutóbbi testületi ülésen is elmondtam, a hozzászólók személyazonosságáról 
semmiféle információm nincs. Ez az internetes fórumok sajátossága. Errıl még a szolgáltató 
sem tud felvilágosítást adni - kivéve, ha az igazságszolgáltatás kéri az adatokat. 
   Tekintettel arra, hogy ezekben a kérdésekben az önkormányzattal kapcsolatosan kérdeztek a 
fórumozók: azokban nincs semmilyen olyan személyiségjogot vagy üzleti titkot sértı 
információ, ami nyilvános felolvasásukat és megválaszolásukat megtiltaná. A kérdések 
kivétel nélkül közérdeket szolgálnak. Különösen nincs olyan rész bennük, ami miatt 
esetlegesen bárki is feljelentésre gondolhatna. Ennek hiányában pedig a kérdéseket feltevık 
továbbra is jogosultak névtelenségben maradni. 
Tisztelettel:  Tomka Mihály mezıberényi állampolgár” 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság véleménye szerint a kérdések fele közérdekő, másik fele nem volt közérdekő. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén az is elhangzott, hogy ne foglalkozzanak ilyen 
kérdésekkel, akár ezt is megteheti a testület. Amennyiben viszont valaki felvállalja, és 
valakinek a nevében jár, a bizottság álláspontja szerint ahhoz meghatalmazás szükségeltetik. 
 
 
Harmati László alpolgármester javasolta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
döntését tiszteletben tartani, a kérdésekre ne történjen válaszadás, de támogatja Hoffmann 
Dániel azon javaslatát is, hogy legyen közmeghallgatás tartva ez ügyben. Bár tudja, hogy 
akkor sem lesz vége ennek a gyalázkodásnak (egyet-kettıt felolvasott), el fog tartani a 
legközelebbi választásokig. Jöjjenek el a közmeghallgatásra, történjen beszélgetés. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság kérte, hogy a nyílt levél írója a kérdésekhez a meghatalmazások csatolását tegye 
meg, mivel ez nem történt meg, nincs válaszadás. Ezt tett fel szavazásra 
 
 
/Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor képviselık bejelentették, hogy nem vesznek részt a 
szavazásban, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megállapította, hogy Tomka Mihály 
mezıberényi állampolgár a nyílt levelet, mely 22 kérdést tartalmaz, többek nevében írta, de 
mivel az erre feljogosító meghatalmazások csatolását nem tette meg, a válaszadásnak nem 
kell megtörténnie. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
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Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta, hogy közmeghallgatás legyen 
tartva közérdekő bejelentések megvitatása érdekében. 
 
 
/Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor képviselık bejelentették, hogy nem vesznek részt a 
szavazásban, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./ 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Cservenák Pál Miklós, Kovács 
Lászlóné, Balta Ádámné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
77/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy közérdekő 
bejelentések megvitatása érdekében közmeghallgatás legyen tartva. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester idıpont egyeztetés után szavazásra bocsátotta, hogy a 
közmeghallgatás 2009. március 18-án 17 órai kezdettel legyen megtartva. 
 
 
/Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor képviselık bejelentették, hogy nem vesznek részt a 
szavazásban, jelenlévı képviselık száma: 16 fı./ 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Cservenák Pál Miklós, Kovács 
Lászlóné, Balta Ádámné) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
78/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közérdekő bejelentések 
közmeghallgatás idıpontját  2009. március 18-án 17 órai kezdéssel határozza meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/15. Egyéb bejelentések 
          - Dr. Pohl Tibor szív-érrendszeri szőrıvizsgálattal kapcsolatos megkeresése 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy Dr. 
Pohl Tibor szakmailag elfogadott szív-érrendszeri komplett szőrıvizsgálatot ajánlva kereste 
fel a polgármester urat. A városban plakátokat raknának ki, szórólapokat helyeznének el. A 
vizsgálatot az OEP nem támogatja, 7.500 Ft/fı a díja. Helyi orvos rendelıjében végezné el 
egy szakorvos és egy asszisztens az arteriográfos érvizsgálatot, és a kiértékelés a helyszínen 
megtörténik. A bizottságuk orvos szakember tagja nem javasolta támogatni a megkeresést, 
ezeket a vizsgálatokat a házi orvosi rendeléseken keresztül el lehet végeztetni, az eredmények 
sem tarthatóak korrektnek. A városban már találkoztak plakátokkal. Az aljegyzı úr kifejtette, 
hogy a testület csak abban foglalhat állást, hogy önkormányzati területen ne történjen 
kiplakátolás. Mint vállalkozás, idejön, el akarja végezni, talál rá egy megfelelı magán orvosi 
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rendelıt, szíve, joga, és mindenki saját pénztárcájából annyit fizet és azt hisz el, amit akar. 
Különbözı mértékő vizsgálatok vannak, 7500 Ft a legkevesebb, van 40-70 eFt-os vizsgálat is. 
A bizottság nem tanácsolja támogatni a szőrıvizsgálatot. 
 
 
Dr. Szabados János aljegyzı kiegészítette, hogy a levél arról szól, a kft. abban a 
vonatkozásban kereste meg a polgármestert, hogy a plakátolásra adjon engedélyt. A 
polgármester úrnak erre saját hatáskörben nyilatkoznia kell. 
 
 
Dr.Baji Mihály jegyzı közölte, polgármesteri, illetve önkormányzati hatáskör az, hogy 
kimondja a testület, hogy az önkormányzat intézményeiben nem járul hozzá a plakátoláshoz, 
a közterületen plakátelhelyezéssel kapcsolatban pedig a Városi Közszolgáltató Intézménynek 
van feladat és hatásköre, abban a kérdésben a kérelmezı forduljon az intézményhez. 
 
 
Onody Gyuláné képviselı, mint intézményvezetı szeretné tudni, ki mondhatja meg, hogy 
mire adható ki terem az intézményében, ha ott bérelni szeretnének helyiséget. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı válaszként elmondta, az intézményvezetı feladata, hogy ki adja az ı 
intézményében a helyiséget, kivéve akkor, ha a fenntartó ezzel ellentétesen döntést hoz elıtte. 
Határozati javaslatot ismertetett: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dr. 
Pohl Kft. országos komplex szakorvosi szőrıvizsgálattal kapcsolatban önkormányzati 
intézményekben a kiplakátolást, hirdetést nem támogatja. Felhívja a kérelmezı figyelmét, 
hogy közterületi plakátolással kapcsolatban forduljon a Városi Közszolgáltató Intézményhez. 
 
 
Harmati László alpolgármester nem lenne a kiplakátos ellen, mindenki szíve-joga, hogy részt 
vesz-e a meghirdetett eseményeken. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a jegyzı úr által elmondottakat bocsátotta szavazásra. 
 
 
/Koncsag Ferenc képviselı bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazásban, jelenlévı 
képviselık száma: 17 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Harmati László) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
  
79/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dr. Pohl Kft. országos komplex 
szakorvosi szőrıvizsgálattal kapcsolatban önkormányzati intézményekben a kiplakátolást, 
hirdetést nem támogatja. Felhívja a kérelmezı figyelmét, hogy közterületi plakátolással 
kapcsolatban forduljon a Városi Közszolgáltató Intézményhez. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
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Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, érdeklıdıket, hogy 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény várossá nyilvánításának 
20. évfordulója alkalmából ünnepséget szervez március 1-jén 14 órakor. Helye az OPS 
Kulturális Központ. Szeretettel várnak mindenkit a rövid kis mősorra. 
 
Megkérdezte a képviselıket, hogy a szólásra jelentkezı Mezeiné Bátori Valériának a 
Mezıberényi Hírmondóval kapcsolatban 3 percben hozzászólást biztosít-e? 
 
 
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Mezeiné Bátori Valéria mezıberényi lakos részére. 
 
 
Mezeiné Bátori Valéria az OPSKK munkatársa elmondta, hogy több mint 11 évig 
szerkesztette a Mezıberényi Hírmondót a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ kollégáival, 
illetve a Városi Könyvtár kollégáival. Tették ezt legjobb tudásuk, és legjobb munkájukat 
beleadva. Amiért szót kért, az az, hogy a mai napon a TV. képernyıje elıtt a testületi ülés 
közvetésénél megdöbbenve hallgatta, hogy a képviselı-testület kezébe adta 11 évig a város 
újságjának a szerkesztését, és nem tudták, hogy milyen végzettsége van, vagy van e 
egyáltalán végzettsége. Fıiskolai szintő média szakon végzett, tehát a végzettsége meg van a 
feladathoz. Annak örül, hogy végre sikerült mind jogilag, mind emberileg helyretenni a 
Mezıberényi Hírmondót, és kívánt hozzá jó munkát. A segítségét szívesen adja hozzá.  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megköszönte a hozzászólást, a segítség felajánlását. 
Bejelentette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: 2009. március 30. Napirendje: 1./ A 
Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl. Elıadója: Jakusovszki 
Zoltán ırsparancsnok; 2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról. Elıadója Szota 
Róbert elnök; 3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról. Elıadója Halász 
József elnök; 4./ Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer 
községgel, tervek a jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata. Elıadója Öreg István 
fıigazgató. 

 
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                                                               Debreczeni Gábor 
                    képviselı                                                                        képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                  jkv.hitelesítı      
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