
JEGYZŐKÖNYV

Készi.iIt: Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 17-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőherény, Városháza 15. sz. terme.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,
Dr. Burján Katalin Debreezeni Gábor, Harmati László, Kovács Edina, Kovács
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselők.

( Halász Ferenc a 2. bejelentés tárgyalására érkezett meg.)

Jelen volt mé az ülésen: Dr. FöI(lesi Szabolcs jegyző, Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs,
valamint Baksai Agnes jegyzőkönyvvezető.

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő—testület tagjai közül 11 fő
jelen van.

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

Siklósi István polgármester a meghívóban megjelölt napirendeket további tárgyalandó
témákkal egészítette ki, és kérte elfogadását. A rendkívüli ülés tartását rövid határidők
indokolják.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

234/2014.(Vl. 17.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirend jét
az alábbiak szerint fogadta cl:

1 .1 Mentőállomással kapcsolatos kérdések (szóbeli)
2.! Tízváros Alapítvány pályázatának értékelése
3.! Atcsoportosítás
4.! Energetikai pályázat
5.! Kamera rendszer
6.! Közbeszerzési Bíráló Bizottság kijelölése (szóbeli)
7.! Egyéb bejelentés

1.1 Mentőállomással kapcsolatos kérdések

Siklósi István polgármester jelezte, hogy a mentőállomás kérdésének tárgyalása jelen
ismeretek alapján okafogyottá vált. Egyeztetések folytak az illetékesekkel (OMSZ), kérték,
hogy az önkormányzat legyen a kivitelező, mivel június 29-én lejárnak az építési engedélyek.
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Az önkormányzat segíteni szeretne, de a jogszabályokat hetartva erre lehetőség nincs. Az
OMSZ részéről telefonértesítést kapott, hogy találtak olyan céget, aki hevállalná a
kivitelezést, de azóta még nem jelentkeztek. Az önkormányzat esetleg kézi erővel némi
munkavégzéshen tudna segíti, de kivitelezői jogosultsága nincs. A testület részéről döntést
nem kell hozni.

(Halász Ferenc megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 12 Fő.)

2.! Tízváros Alapítvány pályázatának értékelése

Siklósi István polgármester elővezette, hogy az eredetileg beadott pályázathoz kiegészítés lett
kérve az alapítványtól, melyet határidőn belül megk[ildtek. Közösségi tér kialakításhoz
visszatérítendő támogatás megelőlegezésekérit 5 millió Ft-ot kértek a temető sarkán található
tanya átalakításához, közösség tér kialakítása céljából. A hivatal átnézte a kiegészített
pályázatot, megfelelőnek ítélte meg. Ezt követően a négy bizottság elnökei megtárgyalva a
kérelmet úgy döntöttek, a testület ítélje meg az 5 millió Ft-ot az alapítvány részére azzal, hogy
a pályázat teljes elszámolását, illetve a visszaérkező pénzeket követő 15 napon belül, de
maximum I éven belül, 2015. június 15-ig, az összeget az önkormányzat számlájára juttassa
vissza.

A képviselők részéről más javaslat nem hangzott cl, a polgármester szavazást kért.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

235/201 4.(Vl. I 7.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tízváros Alapítvány (5650
Mezőherény, Deák F. u .5-7.sz.) részére a helyi munkahelyteremtést, munkahelymegőrzést
segítő támogatásról szóló 1/20 14. (1.28.) önkormányzati rendelet értelmében beruházást
segítő, utófinanszírozott külső pályázat elindításához -turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez- megelőlegezésként 5.000.000,-Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást
biztosít azzal, hogy az alapítvány a pályázati pénzek megérkezését követő 15 napon belül, de
maximum 1 éven belül, 2015. június 15-ig, az összeget visszajuttatja az önkormányzat
számlájára.
Felelős: Siklósi István polgármester

Süveges Szabolcs elnök
Határidő: intézkedésre azonnal, ill. értelem szerint

3.! Átcsoportosítás

Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy az elmúlt ülésen jelezte, lekötésre került
(2% kamattal) a tartalék egy jelentős része, összegszerűen 370365 eFt, most ennek a
költségvetésben való átvezetése történik meg a határozati javaslat megszavazásával.
Biztonsági lekötés történt, az államkötvénynek sokkal hosszabb lenne a futamideje.

/
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A képviselő—testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

236/2014.(Vl. I 7.)SZ: határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő—testülete, az alábbi tartalmú előii-ányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőherény Város Önkormányzata 201 4. évi költségvetése:
I cím: Mezőherény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Finanszírozási bev. műk. c.:/B:916,ÖNK. /előirányzatát megemeli: 370365 E Ft-tal.
/011130-0 kL Önk. ígazgatási tev. Betétlekötés./
és ezzel egyidejújg:
1. cím: Mezőherény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Finanszírozási bev. műk. c.:/K:817,ÖNK. /előirányzatát megemeli: 370365 E Ft-tal.
/01 11 30-0 kf. Önk. igazgatási tev. Betét megszüntctés./
Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

4./ Energetikai pályázat

Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy júniusban társadalmi egyeztetésre adták ki a
KEOP-20 12-4.10.0/E épületenergetika, illetve KEOP-20 I 2-4.1 0.0/N napenergia pályázati
kiírásokat, előreláthatóan július vége felé néhány napig lehet pályázatot benyújtani. Előző
esetében 5 és 150 millió Ft közötti összegre, utóbbi esetében 1 és 50 millió Ft közötti
támogatási összeget lehet pályázni, költségvetési szerveknek - tehát önkormányzatoknak is -

85%-os támogatási intenzitással.
Az önkormányzatnak vannak tervei: a napenergetikára sportcsarnokon, ill. piaccsarnokon lévő
50 KW-os házi erőműnek a kiépítésére, valamint egy komplex energetikai pályázat a Luther
téri épület felújítására. A napelemnél kisebb az esély a nyerésre, sokan „mozdulnak” rá. Az
épületenergetika pályázat több mint 200 millió Ft-os költségvetéssel került megírásra, viszont
jelenesetben maximum 150 millió Ft-ig lehet pályázni 85%-os támogatási intenzitással, ezért
több előtanulmány, tervezés szükséges a beadáshoz, de talán itt kevesebben pályáznak. Több
lépcsős a pályáztatási folyamat, hiánypótlásokra lehetőség adódhat, bár nagyon kevés idő fog
rendelkezésre állni, mertjövő év júniusáig cl kell számolniuk az unió felé. Kérdésként vetődik
fel, legyen-e felkérve projekt cég a pályázat előkészítésére. Véleménye szerint, mivel minden
adatot a hivatalnak kell biztosítania, ne legyen projektcég megbízva a munkával. Az
önkormányzat saját maga rakja össze az energetikai pályázatot a Luther téri iskolaépületre.
Napenergiát mindenképpen tenne bele, ha nem futná a költségből, akkor is a tornacsarnok és a
templom felöli oldalszárny felújításáhan gondolkodva, úgy hogy az összegből megvalósítható
legyen. Az eredeti pályázatban világításkorszerűsítés is benne volt, az esetleg kihagyható. A
júniusi testületi ülésre az előkészítés lépései, a költségek meghatározása kidolgozásra kell,
hogy kerüljön. Az idő rövidsége miatt most nincs lehetőség más intézmény energia
racionalizásában gondolkodni.

Harmati László képviselő véleménye szerint, ha a hivatalnak meg van a kapacitása, készüljön
cl az épületenergetikai pályázat.
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Kovács Edina képviselő nem javasolta külső cég meghízását, a hivatalnak úgy is bele kell

mélyednie a beruházásba. Külső szakemherként tervezőt mindenképpen meg kell fogadni.

Siklósi István polgármester közölte, műszaki részhez felvette a kapcsolatot ugyanazzal a

tervezővel, aki 2011 —ben készítette a terveket, pontosítani kell mi a feladat ahhoz. hogy

árajánlatot mondjon a tervek elkészítéséért.

Barna Márton képviselő felvetette, mivel a sportcsarnok külön helyrajzi számon van az

iskolától, a pályázat előkészítésénél a csarnokot érintő munkákat (tetőszerkezet, üvegfelület,

világításkorszerűsítés) kellene együtt hetervezni, azt elvégezni.

Siklósi István polgármester megerősítette, a terveket aktualizálni kell, heleférhet a pályázatha

a tető hőszigetelése, rendbetétele. Kérte az előterjesztett határozati javaslat elfogadását, a

júniusi testületi ülésen tárgyalni kell a költségekről.

A képviselő—testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

237/201 4.( VI. I 7. )sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP

20 12-4.10.0/E társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázat keretében a Luther téri iskolaépület

komplex energetikai fejlesztésére, amely az energiahatékonyság ezen belül a hő- és

villamosenergia-rendszer korszerűsítését szolgálja.

Felhatalmazza polgármester a pályázat anyagi elkötelezettség nélküli előkészítésére.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: előkészítés lépéseinek és a költségek meghatározásra 2014. júniusi rendes testületi

ülés

(Mezeiné Szegedi Erzsébet eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

5.! Kamera rendszer

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. 2014. májusában a települések

közbiztonságának növelése érdekében pályázatot írt ki a Belügyminisztérium. A benyújtáshoz

nem volt szükség testületi határozatra. A lOO%-ban vissza nem térintendő támogatás kedvező.

Június 5-én a Minisztérium honlapján közzé tették a nyertes települések listáját, köztük

Mezőberény is szerepel 9,3 millió Ft támogatási összeggel. A megítélt támogatási összeg kb.

1,5 millió Ft-tal kevesebb, mint amennyit újabb 24 kameratelepítésre és a háttér informatikai

fejlesztésre igényelve lett. Június 10-én jött egy e-mail, hogy fel kell tölteni a végleges

szakmai tartalmat a rendszerbe. Az eredeti műszaki tartalmat csökkentve került hecsatolásra

az új tartalom, ki lett véve egy helyszín, a Szabó A. u 27. számhoz tervezett kamera, ott

elképzelhető, hogy a vasút fog elhelyezni megfigyelőrendszert. A véglegesített adatoknál csak
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olyan kamerák szerepelnek, amelyeket a tavalyi évben a testület jóváhagyott az akkori

pályázat henyújtásakor. Az összegek különbözősége abból adódik a helyszíneknél, hogy van

ahol oszlopot, villanyt kell odavezetni, illetve kábelt hosszahhítani. Kötelezettséget nem
válJalt az eredeti fejlesztés teljes kiépítésére, bár a testülettől ülhatalniazása van, hogy
alkalmanként maximum 2 millió Ft-ig eljárhat, de lntosahh dolgokra is cl lehet költeni az
összegeket.

Kovács Lászlóné képviselő véleménye szerint a Szarvasi Út bejövő végéhez nagyon kellene
egy kamera, nagyon sok terménylopás felderíthető lenne.

Siklósi István polgármester megjegyezte, azon a területen nincs informatikai hálózat.

Halász Ferenc képviselő javasolta a Szarvasi útnál álca kamerát kihelyezni, visszatartó hatása
lehetne.

Siklósi István polgármester reménye szerint a mezőőrök többszöri ellenőrzései is

eredményesek lehetnek.

Több hozzászólás nem hangzott cl, a polgármester a határozati javaslat megszavazását kérte.

A képvselő-tesWlet 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

238/201 4.(VI. I 7.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a térfigyelő kamera

rendszer további bővítését és tudomásul veszi a polgármester Bel Íigyminisztériumi pályázattal

kapcsolatos intézkedéseit.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

6.! Közbeszerzési Bíráló Bizottság kijelölése (szóbeli)

Siklósi István polgármester jelezte, rövid határidő miatt a földgázenergia beszerzése tárgyú

közbeszerzési eljárással kapcsolatban szükséges Közbeszerzési Bíráló Bizottságot kijelölni.

Ugyanazokat a személyeket javasolta megválasztani tagoknak, mint a földgáz egyetemes

szolgáltatás megrendelése tárgyú eljárás esetében történt:
- Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke
- Dr. Földesi Szabolcs jegyző Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja
- Hernádi Mihály területfejlesztési ügyintéző Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja
- Harmati László képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja — tanácskozási joggal
- Körösi Mihály képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja — tanácskozási joggal
- Kovács Edina képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja — tanácskozási joggal
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Szavazást kért.

A képviselő-testiilet 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

239/2014.(V1. 17.)sz. határozat:
Mezőherény Város Onkorrnányzati Képviselő-testülete Mezőherény város közbeszerzési
szabályzat 4.3. I . pontja alapján Mezőherény Város Önkormányzatának földgázenergia
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban közbeszerzési bíráló bizottságot állít
fel, tagjainak az alábbi személyeket bízza meg:

- Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke
- Dr. Földesi Szabolcs jegyző Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja
- Hernádi Mihály területfejlesztési ügyintéző Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja
- 1-larmati László képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja — [anácskozási joggal
- Körösi Mihály képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja tanácskozási joggal
- Kovács Edina képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja — tanácskozási joggal

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása Mezőberény Város Onkormányzatának
földgázenergia heszeizése tárgyú eljírás közbeszerzési elhíríilással kapcsolatosan történik, a
megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik.
Felelős: Si klósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

7.! Egyéb bejelentés

Siklósi István polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a nyári
gyermekétkeztetésre 187 gyermekre kapott az önkormányzat támogatást, 10 Fő ellátását
hevállalta a testület, így 197 gyermek étkeztetése valósítható meg. Ez mindössze 13 fővel
kevesebb a megpályázottnál, de így is nagyon sok gyermek fog jól járni.

Több bejelentés nem hangzott cl, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli
testületi ülést.

k.m.f.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgurrnester jegyző


