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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

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

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,
Dehreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi
Mihály képviselők.
Mezeiné Szegedi Erzsébet a 2. napirend tárgyalására érkezett meg.

Távolmaradtak az ülésről Dr. Burján Katalin, Kovács Lászlóné, Nagy Sándor
képviselők (távolmaradásukat bejelentették).

Jelen volt mé az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Hidasi Zoltán Pénzügyi Osztály
munkatársa, 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 8 főjelen
van.

Ismertette, hogy ajegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg ajegyző.

Siklósi István polgármester a meghívóban megjelölt napirend megtárgyalását kérte. A
rendkívüli ülés tartását a rövid határidők indokolják.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

297/2014.(VIII.21 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadta el:
I .1 Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja
2.! HVB tagjainak megválasztása
3.! Feltételes közbeszerzés — Luther téri iskola felújítás

1.! Tanyagondnoki szoláIat szakmai programja

Siklósi István polgármester elővezette a. szakmai program előterjesztését.

Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte,
bizottsága a mai ülésén megtárgyalta az anyagot, elfogadását javásolják.



2

Körösi Mihály képviselő megkeresésre felvetette, szabályos volt-e, hogy a testület
megszavazta, ne kelljen aláírni a látogatott félnek a szolgáltatást igénybe vevő nyilvántartási
lapot. Az illető egyrészt azt mondta, jogszerűtlen volt a szavazás, aláírás kell, másrészt a
tanyagondnok védelmében emelte ki szükségességét, az aláírás megléte bizonyíthatja, hogy
ellátta feladatát.

Dr. Földesi Szabolcs jegyző válaszként elmondta, a testület törvényi hivatkozás alapján
szabályosan járt cl,

Kovács Edina képviselő véleménye szerint is könnyíti a tanyagondnok munkáját, ha nem kell
a szolgáltatást aláíratnia, nem kell felelősségbiztosítást sem kötni, nem egészségügyi,
gondozási tevékenység a feladata.

Siklósi István polgármester a szakmai programról kért véleményt.

A képviselők részéről módosító javaslat nem hangzott cl, a polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

298/2014.(VIII.21 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai
Programját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Tanyagondnoki
Szolgálat Szakmai Programját a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

(Mezeiné Szegedi Erzsébet megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma 9 fő.)

2./ HVB tapjainak megválasztása

Siklósi István polgármester ismertette az előterjesztést. A helyi választási iroda vezetője, a
jegyző kijelölte a választási bizottság tagjait. A HVB korábbi elnöke, Dr. Kugler József
egészségi állapota miatt lemondott tisztjéről, Kovács Agnes elnökhelyettes is jelezte
távolmaradását. Elfogadásra javasolta az írásos anyagban megnevezett HVB választott és
póttagjait, akik vállalták a feladatot.

Harmati László képviselő jelezte, hogy a Városszépítő és Városvédő Egyesület jelölő
szervezet a választáson, melynek Miklósik Béláné a tagja, és így nem lehet HVB tag. Felhívta
a figyelmet arra is, hogy a tagok megválasztásához minősített többségi szavazatra lesz
szükség a Képviselő-testület részéről. Javasolta Dr. Hantos Katalin személyét felkérni a
tagságra.
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Dr. Földesi Szabolcs jegyző megköszönte a jelzést, az előterjesztésben hibásan került beírásra

az egyszerű többségi, nyílt szavazással történő döntéshozatal.

Siklósi István polgármester levette napirendről az előterjesztést, Miklósik Béláné helyett meg

lesz kérdezve Dr. Hantos Katalin. Az augusztus 25-i testületi ülésen megtörténhet a

döntéshozatal.

3.! Feltételes közheszerzés — Luther téri iskola felújítás

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést és a leírtak értelmében kérte a

határozatok meghozatalát. Az előzetes tárgyalás óta megjelent a végleges pályázati kiírás

energia korszerűsítésre. A pályázat besorolási száma más létt, emiatt kell a korábbi

határozatot hatályon kívül helyezni, illetve a pályázat benyújtásáról dönteni. A pályázat

maximuml50 millió Ft-ig 100%-os támogatást nyújt az önkormányzatok részére, nincs

szükség önerőre. Emlékeztetett arra, hogy az iskola épülete a sportcsarnoktól külön hrsz.

számon van, a sportcsarnokot nem érinti a pályázat.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

299/2014.(VIII.21 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 266/2014.(VI.30.) sz. határozatot

hatályon kívül helyezi.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

300/201 4.(VIII.2 1 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.OIF kódjelű

pályázat keretében kíván pályázatot benyújtani “Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi

Általános Iskola Luther tér 1. szám alatti intézményegységében” címmel.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Siklósi István polgármester jelezte, a siker reményében szükséges közbeszerzési eljárás

lefolytatására. Három ajánlat lett kérve, a jegyzőkönyv tanúsága szerint a legkedvezőbb

ajánlattevő megbízása került előterjesztésre. Szeptember 22-i beadási határidőig elkészülhet a

feltételes szerződés is, amely csak abban esetben lép életbe, ha nyer a pályázat. A pályázathoz

nem lehet hiánypótlást hozzátenni. Kérte az ajánlattevő kiválasztásáról szóló határozati

javaslat megszavazását.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

301/2014.(VIII.21 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP-2014-4. 1 0.0/F kódjelű

pályázat keretében “Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Altalános Iskola Luther tér 1.
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szám alatti intézményegységében’ című projekt közbeszerzési tanácsadó nyerteseként Dr.
Stumpf-Csapó Agnes ajánlattevőt hirdeti ki, mivel ajánlata — nettó 977.500,- Ft + 263.925
ÁFA, azaz bruttó 1.241 .425 Ft ‚- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
A 2014. évi költségvetés általános tartalék terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Siklósi István polgármester a kivitelezők meghívásáról szóló határozati javaslatot bocsátotta
szavazásra. Elképzelés az volt, hogy mezőberényi cégek kapjanak meghívást, de ekkora
nagyságrendű beruházással kevesen bírnának cl, így a választás csak a Borgula Ep Kft-re
esett.

Harmati László képviselő egyetértett azzal, hogy olyan cég ne kerüljön meghívásra, akinek
tartozása van az önkormányzat felé.

Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

302/201 4.(VIII.2 1 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a KEOP-2014-
4.10.0/F kódjelű”Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Általános Iskola Luther tér 1. szám
alatti intézményegységében” című projekt feltételes közbeszerzési eljárásba az alábbi cégek
kerüljenek meghívásra:
1. Biaskó György EV.

5520 Szeghálom, Hunyadi u. 31/1. sz.
2. Borgula-Ep Epítőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

5650 Mezőberény Jeszenszky utca 20.
3. Generál- Epítő 98 Kft.

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41..
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

k.m.f.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző


