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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 16-án megtartott  

rendkívüli ülésén. 
 
 
 
Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki Szilárd, 
Barna Márton, Csávás István, Fekete József, Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, 
Kovács Lászlóné, Litvai György, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner Márton 
képviselők. 
 
Az ülésen nem voltak jelen: Debreczeni Gábor és Lestyán Ádám képviselők (távolmaradásuk okát 
bejelentették). 
 
Jelen volt még az ülésen: Frey Mihály aljegyző, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető, Borgula Péter, 
beruházási ügyintéző, meghívottak, intézményvezetők, érdeklődők. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézőit, a 
képviselőket. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nem volt, a 17 képviselő 
közül 15 fő jelen volt. 
A rendkívüli testületi ülést megnyitotta.  
Ismertette, hogy az aljegyző Mezeiné Bátori Valériát bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Babinszki Szilárd és Barna Márton képviselőket. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásban kiküldött napirendi pontokat és kiegészítette 
három új napirendi ponttal: Mezőberényben lévő 46-os főközlekedési út 65+315 km szelvényében, a 
Mátyás kir. utca és Thököly utca sarkán megépítendő forgalomcsillapító útkereszteződéssel kapcsolatos 
problémák megbeszélése, a Kálmán fürdő és Sportpálya öltözőjének berendezésére beszerzési keret 
biztosítása, és a „berény” utónevű települések találkozójának megbeszélése. Elmondta, hogy a 
rendkívüli ülés összehívásának oka a 2. napirendi pont – közmunkaprogramhoz 10% önerő biztosítása, 
melynek határideje június 25. 
Hoffmann Dániel képviselő elmondta, hogy a sajtótájékoztatóval kapcsolatban fenntartásai vannak, 
mivel nem lát senkit egy sajtó részéről sem. Javasolta, ennek a napirendi pontnak levételét. 
Cservenák Pál Miklós polgármester az elnevezés módosítását javasolta, a napirendi pontról való 
levételt nem, mert – ezen napirendi ponton belül - Dr. Varga István orosházi ügyvéd számol be 
megbízásának teljesítéséről. 
Cservenák Pál Miklós polgármester a módosított napirendet bocsátotta szavazásra. A képviselő-
testület 14 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel (Hoffmann Dániel képviselő) az alábbi határozatot 
hozta: 
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247/2010.(VI.16.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 
el: 
1./ A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése. 

 

2./ Előterjesztés közmunkaprogram 10%-os önerő biztosításához. 

 

3./ „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” című pályázattal kapcsolatos döntés  
ismertetése. 

 

4./ Dr. Varga István ügyvéd beszámolója. 

 

5./ Mezőberényben lévő 46-os főközlekedési út 65+315 km szelvényében, a Mátyás kir. utca és 
Thököly utca sarkán megépítendő forgalomcsillapító útkereszteződéssel kapcsolatos problémák 
megbeszélése. 

 

6./ A Kálmán fürdő és Sportpálya öltözőjének berendezésére beszerzési keret biztosítása. 

 

7./ A „berény” utónevű települések találkozójának megbeszélése. 

 

 

1. Napirendi pont:  

Tárgy: A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Hidasi Zoltánt, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály 
vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Hidasi Zoltán, a pénzügyi osztály vezetője felvázolta az első napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és 
a határozati javaslatot. 

 

Észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

248/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2009. 
évi működtetéséhez /folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz, valamint 
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fejlesztéséhez (beruházásaihoz)/ 2009. évben a Körös Volán Rt. részére bruttó 500 eFt, nettó 400 eFt 
saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá, illetve a helyi 
közlekedést 2010. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja.  
- Mezőberény Város önkormányzata a 2004. évi XXXIII. törvény 17 § 5.) bek. alapján pályázati eljárás 
nélkül kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Körös Volán Zrt.-vel. 
 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

2. Napirendi pont:  

Tárgy: Előterjesztés közmunkaprogram 10%-os önerő biztosításához 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester Frey Mihály aljegyzőt kérte meg a napirend ismertetésére. 

Frey Mihály aljegyző ismertette, hogy a Munkaügyi Központ értesítette a várost erről a lehetőségről, 
amely közhasznúak foglalkoztatására, parlagfű írtására, csatorna tisztításra vonatkozik.  

A Munkaügyi Központ által közzétett közhasznú foglalkoztatásra kérelmet kíván benyújtani a Városi 
Közszolgáltató Intézmény. 
2010. július 1 – 2010. november 30. között 20 fő foglalkoztatására van lehetőség 90%-os  bér és járulék 
támogatással. Ezen túlmenően kisértékű tárgyi eszközök beszerzését (40 000 Ft/fő/foglalkoztatott 90 
%-át) 720 000 Ft összegben is támogatják  a parlagfű és egyéb pollennövények vágására és nyírására. 
Ehhez kér a Városi Közszolgáltató Intézmény 10% fedezetet. 

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint ki kellene használni a közmunka programot. 
Felkérte Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, ő is ismertesse álláspontját, 
mire alapozza ennek az igénynek a szükségességét. 

Fekete Józse, képviselő, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elmondta, ahogy az aljegyző úr 
már ismertette, 20 fő foglalkoztatására 5 hónapon keresztül nyílna lehetőség, ehhez kapna a város 
támogatást. Ezen kívül eszköz beszerzésére is. A határozati javaslatban megfogalmazottak szerint kérte 
a testületet a 10% önerő megszavazására. 

Kovács Lászlóné képviselő megkérdezte, hogy jól értelmezi-e, 6 órában 19 fő + 1 fő 8 órában lenne 
foglalkoztatva. 

Fekete Józse képviselő, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszolt: „igen”. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérte Fekete Józsefet, pontosítsa, milyen munkára tudja 
alkalmazni ezeket az embereket. Sok telefonos – negatív - bejelentés érkezik hozzá a közterületeken 
dolgozókról. 

Fekete József képviselő, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elmondta, hogy ő is találkozik 
a problémával, igyekeznek fokozottabban figyelni a munkásokra.  

Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy fontos lenne – főleg - a város szélén a parlagfű írtása. 
Emellett eszközök beszerzésére, fűnyíró, kézi- és motoros kasza vásárlásra is nyílna lehetőség. 

Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint a probléma abból adódhat, hogy a munka vezetése nem 
megfelelő. Nem tartja jónak, hogy 20, ahhoz a munkához nem értőket 1 fő felügyel. Javasolta, hogy 
nevezzenek meg munkafelügyelő helyettest is.  

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy véleménye szerint majd a Városi Közszolgáltat 
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Intézmény megszervezi a munkát. 

Litvai György képviselő felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy az árkok átereszeit is meg kellene 
nézni, mivel főleg ebből adódnak a belvíz elvezetésének problémái.  

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy ezt a problémát is megvizsgálja majd a 
közszolgáltató intézmény. Véleménye szerint ez a lakosok feladata, tőlük kellene számon kérni. 
Elmondta, hogy az országos problémákhoz képest Mezőberényben nem volt akkora probléma. 

 

Több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

249/2010.(VI.16.) sz. határozat: 
 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény által 
benyújtandó közhasznú foglalkoztatási kérelmével egyetért, azt támogatja, a támogatás keretén belül a 
2010. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja a 10%-os önerőt, 851.916,-ft-ot az 
alábbiak szerint: 
 

Bér:                                        665 083 Ft 
Munkaadókat terhelő járulék: 56 833 Ft 
Személyi juttatás összesen:    721 916 Ft 
  
Üzemorvosi költség:  
Kisértékű tárgyi eszköz                  

50 000 Ft 
80 000 Ft 

Dologi összesen:                         130 000 Ft 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Józsefet, az intézmény vezetőjét, hogy a kérelmet benyújtsa 
és a közhasznú foglalkoztatási szerződést a Munkaügyi Központtal megkösse. 
 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
Mezei Tibor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kért szót. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte a képviselőket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy Mezei 
Tibor szót kapjon 3 percben, az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint. 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta. 

Mezei Tibor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy 
legalább 10 főt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által javasolt személyek közül foglalkoztassanak.  

Cservenák Pál Miklós polgármester és Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
válaszában nem zárkózott el a kért lehetőségtől.  
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3. Napirendi pont:  

Tárgy: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” című pályázattal kapcsolatos 
  döntés  ismertetése. 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a korábbi nyertes pályázatokat, illetve a június 3-án 
megismert döntést, miszerint – a Dél-alföldön elsőként - a KEOP 4.2.0/B/0,9 helyi hő és hűtési 
energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból feladatra a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” című pályázat támogatást nyert, melynek megvalósításához 410.647.138 Ft támogatás 
lesz biztosítva a projekt 60%-os intenzitása mellett. A pályázat önereje 273.764.759 Ft, így a projekt 
összköltsége 684.411.897 Ft.  

A projekt kezdete július 1-je, befejezési határideje 2011. november 30-a. 

Elmondta, hogy két kút fúrását kell elvégezni, és ismertette, milyen „útvonalon” halad majd a vezeték, 
illetve azt, hogy az intézmények fűtésén mekkora megtakarítás várható.  

Harmati László alpolgármester elmondta, hogy egy igen nagy beruházásról van szó, melynek önerejét 
a kötvényből fedezi a város. 

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

250/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a „Geotermikus 
energiahasznosítás Mezőberényben” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatást. 

 

 

4. Napirendi pont: 

Tárgy: Dr. Varga István ügyvéd beszámolója 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Dr. Varga István ügyvédet, számoljon be az 
önkormányzatot érintő ügyekről. 

Dr. Varga István ügyvéd köszöntötte a testület tagjait, majd elmondta, hogy ebben a témában már 
korábban is beszámolt. Most ő kezdeményezte, hogy a perek jelen pillanatbani állásáról tájékoztatást 
adjon. Tájékoztatásul elmondta, hogy eddig minden pert megnyertek. Ennek ellenére a „Dél Kelet-féle” 
újságban és a világhálón is meglepődve azt olvasta, hogy minden pert elveszített az önkormányzat. 
Véleménye szerint ezt nem lehet másképpen értelmezni. 

Ismertette, hogy a Képviselő-testület 2008. október 27-én hozott egy döntést, az OPSKK élére 
igazgatót választott határozott időre. Azóta a munkaügyi bíróságtól, a főügyészségtől a fővárosi 
ítélőtáblát is megjárta az ügy. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az ügyészség nem rendelkezik 
peresítési joggal. A Békés Megyei Főügyészség nem támadhatja meg a Képviselő-testület döntését. A 
döntést mindenkinek tudomásul kell vennie, vélelmezi, ha a főügyészség is tudomásul veszi ezt a 



 6

bírósági döntést, akkor nem lesz folytatás, azt gondolja, hogy jogerős lesz az ítélet. A tartalmi 
kérdésben nem történt vizsgálat, mert az ítélőtábla megállapította, hogy nincs a főügyészségnek 
keresetindítási joga. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról is, hogy a szélsőséges „Sztálin” plakátokkal kapcsolatban 
megindították a pert, a jó hírnév megsértése, rágalmazás miatt.  

Beszámolt arról is, hogy a 39 kérdés meg lett válaszolva. A fennmaradó kérdésekre fellebezést 
nyújtottak be. 

Megköszönte a figyelmet. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése. 

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, Hoffmann Dániel képviselő nem kívánt szavazni, tudomásul 
vette a beszámolót. 

 

251/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a Dr. Varga István ügyvéd 
beszámolóját.  

 

Hoffmann Dániel képviselő elmondta, hogy azért nem kívánt szavazni, mert nem ért egyet ezzel az 
„üggyel”. 

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a közösségi döntés mindenkire vonatkozik. 

Hoffmann Dániel képviselő kiegészítésként még elmondta, hogy már az elején sem, és azóta sem 
kíván részt venni ebbe az „ügyben”.  

Dr. Varga István válaszában elmondta, hogy azokat, akik elálltak a pertől, megbízás nélkül – 
természetesen - nem képviseli. 

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a testületet érintő döntésekről számolt be Dr. 
Varga István ügyvéd. 

Harmati László alpolgármester arra hívta fel Hoffmann Dániel képviselő figyelmét, hogy ő a 
főügyészség álláspontjának elfogadása mellett állt. 

A napirend tárgyalása közben megérkezett Tomka Mihály, aki szót kért. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy megadja e a szót a testület Tomka Mihálynak. 

9 igen, 5 nem szavazattal (Litvai György, Halász Ferenc, Onody Gyuláné, Csávás István, Harmati 
László) megadta a szót  

Tomka Mihály köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy kiegészítené Dr. Varga Istvánt azzal, hogy 
egy pert – a becsületsértési pert – nem említette. A közérdekű kérdésekben sincs jogerős ítélet, 
véleménye szerint két tárgyalás közzé becsempészték a válaszadást. Kivéve hatot, ezért fellebbezett. 
Elmondta még: hogy Onodyné alkalmas vagy nem, nem azt nem vizsgálták, várja a „közighivatal” 
visszaállítását, és azt, hogy lesz törvényességi felügyelete az önkormányzatoknak. Elmondta, hogy a 
Sztálin-Hitler plakátokhoz semmi köze. Megköszönte, hogy meghallgatták. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy kíván e valaki erre reagálni: 

Dr. Varga István ügyvéd nem akarta minősíteni az elhangzottakat. 
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5. Napirendi pont: 

Tárgy: Mezőberényben lévő 46-os főközlekedési út 65+315 km szelvényében, a Mátyás kir. 
utca és Thököly utca sarkán megépítendő forgalomcsillapító útkereszteződéssel kapcsolatos 
problémák megbeszélése. 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a következő témát: Mezőberényben lévő 46-os 
főközlekedési út 65+315 km szelvényében, a Mátyás kir. utca és Thököly utca sarkán megépítendő 
forgalomcsillapító útkereszteződéssel kapcsolatos problémák megbeszélése, mely munkálatokra 7.5 
millió forintot nyert a város. 

Megkérte Virág Mihályt, a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatóját, ő adjon tájékoztatást a 
képviselőknek. 

Virág Mihály a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatója üdvözölte a testületet, majd 
elmondta, hogy az elkezdett kivitelezés műszaki akadályokba ütközött, az utolsó szakaszban derült ki, 
hogy tervező több dolgot nem vett figyelembe. Észrevétel érkezett a középsziget – kibontás után – az 
áteresz, ami lefedi, éppen, hogy állnak, mert a patka részbe estek. Műszaki problémát jelzett a 
kivitelező. A kamionok ki tudnak e fordulni, pl. a téglagyár felöl. Az összejött műszaki dolgok 
megkérdőjelezik a kivitelezést. Még visszaállítható, ha meghiúsulnak a kivitelezések. Kérte a testület 
álláspontját. 

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint a tervező nem vette figyelembe a problémát, 
visszalépésnek tartaná, ha már nyert a pályázat, megoldást kellene találni. Mindenképpen ragaszkodnak 
legalább a sárga villogókhoz. 

Virág Mihály a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatója a Békés Megyei Állami 
Közútkezelő Kht. igazgatója Az adott határidőre már nem lehet megvalósítani, ezek után nem lehet 
kifizetni a munkákat, a finanszírozás veszélybe került. El kell dönteni, hogyan tovább. 

Barna Márton képviselő véleménye szerint a járdasziget Gyoma felé való kiszorítása lehetne 
megoldás. 

Harmati László alpolgármester véleménye szerint a testület jót akart, a forgalom lassítása volt a cél. 

Virág Mihály a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatója felhívta a figyelmet, hogy a 
határidő a probléma. Ha mind a három fél eláll a szerződéstől, a legkisebb veszteséggel lehetne 
megúszni mindhárom félnek. Egy év múlva újból vissza lehetne térni erre a témára. 

Csávás István képviselő tragikusnak nevezte a történteket. Megkérdezte, hogy volt e 
megvalósíthatósági tanulmány. Véleménye szerint egy elkészült tervet a testület nem bírálhat felül. 

Hoffmann Dániel képviselő elmondta, hogy együtt nézték át a terveket. Véleménye szerint a 
tatabányaiaknak el kellett volna jönniük, a munkájukért felvették a pénzt, a különbözetet ők pótolják ki. 

Fekete József képviselő: véleménye szerint ez nem járható út, a tervezőé a felelősség. A lassító sávot 
Gyoma felé ki kellene tolni. Mi lenne, ha körforgalmat alakítanának ki? A feltárt hiányosságokat javítás 
nélkül nem lehet visszaállítani. Kérte, többlet költséget ne okozzon a városnak. 

 

Hoffmann Dániel elment az ülésről: 14 óra 30 perckor. 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy nincs szerződés aláírva az önkormányzat részéről. 
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Nem kívánnak elállni a megállapodástól. 

Virág Mihály a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatója elmondta, hogy egy közös 
nyilatkozatról, nem közös szerződésről van szó. Egy új terv alapján a beruházás egy későbbi 
időpontban valósulhatna meg. 

Cservenák Pál Miklós polgármester azzal a javaslattal élt, hogy a kereszteződés épüljön meg a 
jelenlegi terv alapján és a Luther út irányába legyenek a kamionok irányítva, a többi járműnek 
megoldás lehetne. 

Csávás István képviselő: tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy a Luther és Rákóczi útra legyen terelve a 
kamion forgalom. Javasolta, hogy kérjen a testület bővebb információt, most ne döntsön. 

Harmati László alpolgármester: javasolta, hogy június 28-i testületi ülésen alaposabb előkészítés után 
döntsenek. 

Szilágyi Tibor képviselő: véleménye szerint ne álljanak el a pályázattól, de így, ilyen formában nem 
kellene megvalósítani, javaslata szerint legyen járdasziget a Mb. táblánál, a gyalogosokat pedig védje a 
sárga villogó lámpa. 

Virág Mihály a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatója javasolta, hogy a kollégáival való 
tárgyalás után újabb konzultációra kerüljön sor a testülettel is. 

 

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, (Csávás István jelezte, nem kíván szavazni), a következő 
határozatot hozta: 

 

252/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Virág Mihály tájékoztatását tudomásul veszi 
azzal, hogy a június 28-i testületi ülésre alternatívák legyenek kidolgozva a Mezőberényben lévő 46-os 
főközlekedési út 65+315 km szelvényében, a Mátyás kir. utca és Thököly utca sarkán megépítendő 
forgalomcsillapító útkereszteződéssel kapcsolatos problémák megoldására. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. Napirendi pont: 

Tárgy: A Kálmán fürd ő és Sportpálya öltözőjének berendezésére beszerzési keret biztosítása 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Kálmán fürdő és Sportpálya öltözőjének 
berendezésére beszerzési keretet kellene biztosítani. 30 db öltözőpad beszerzésére: 862.375 Ft-ot. 

Fekete József képviselő elmondta, hogy a birtokba vételhez vannak régi dolgok, amiket be lehetne 
tenni, de a megfelelő színvonalhoz ilyen öltözőpadokra lenne szükség. 

Harmati László alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy együtt nézték meg a Körösladányban 
már elkészült padokat, és korszerű az a berendezés. Javasolta az összeg megszavazását. 

Szekeres Józsefné képviselő véleménye szerint nem az egész összeget kellene a városnak állni, 600 
eFt-ot javasolt, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a fennmaradó összeget a az intézmény tegye hozzá. 
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Barna Márton képviselő javasolta az egész összeget megszavazni.  

Wagner Márton képviselő véleménye szerint az új épülethez új felszerelés is kell. 

Kovács Lászlóné képviselő megkérdezte, hogy miért nem lett az elején betervezve ez az összeg. 

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a pályázatok a LEKI pályázatra lettek benyújtva, 
ahol a keretösszeg adott volt. Nem fért bele a költségvetésbe minden, csak a műszaki átadás-átvételig 
szükséges munkálatok. A kiegészítő munkához és az eszközbeszerzéshez külön kell forrást biztosítani. 
A műszaki átadás határidőre megtörtént. Jelenleg a külön megrendelt munkák folynak. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a Szekeres Józsefné által tett javaslatot tette fel szavazásra, 3 igen 
(Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Babinszki Szilárd képviselők), 11 nem szavazattal a módosító 
indítványt a Képviselő-testület nem fogadta el, ennek értelmében a Képviselő-testület az alábbi 
határozatot hozta:  

 

253/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán fürdő és a Sportpálya öltözőjének 
eszközbeszerzésére – 17 db öltözőpad fogassal háttámlával és 13 öltözőpad háttámla nélkül – összesen 
nettó 689.900,- Ft + ÁFA, azaz összesen 862.375,- Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület ezen összeget megszavazza a Városi Közszolgáltató Intézmény részére és 
felhatalmazza Fekete József igazgatót, hogy a beszerzést lebonyolítsa 2010. június végére. 
 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
7. Napirendi pont: 

Tárgy: A „berény” utónevű települések találkozójának megbeszélése. 

 

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérte Onody Gyulánét, ismertesse a „berény” utónevű 
települések találkozójával kapcsolatban. 

Onody Gyuláné képviselő, az OPS Kulturális Központ igazgatója a „berény” utónevű települések 
találkozójával kapcsolatban kért állásfoglalást, segítséget a képviselőktől. A vendéglátásba való 
besegítésről, a 4-5 fő delegációk illetve a kulturális csoportok fogadásával kapcsolatban, és a szállást, 
étkezés finanszírozásáról. 

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint, ha szerepelnek kulturális csoportok, akkor 
biztosítani kell az ellátásukat, 4-5 fős delegáció étkezését biztosítsák. A költségvetés keretein belül kell 
maradnia.  

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egy nem (Onody Gyuláné) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
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254/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „berény” utónevű települések találkozójának 
előkészületeiről a tájékoztatást elfogadta. Kérte a az OPS Kulturális Központ igazgatóját, hogy 
lehetőség szerint a költségek férjenek bele a rendelkezésre álló keretbe.  

Felelős: Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
Cservenák Pál Miklós                                               Frey Mihály 

polgármester                                                          aljegyző 
 
 
 
 

Barna Márton                                                             Babinszki Szilárd 
képviselő                                                                       képviselő 

jkv.hitelesítő                                                                  jkv.hitelesítő 


