
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselőtestületének  2008.  december  1-én 
megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:  Mezőberény, Városháza 15-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,  Onody  Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Wagner  Márton,  T.Wagner 
Márton képviselők.

                        
Távol  maradt  az  ülésről  Valentinyi  Károly  alpolgármester,  Lestyán  Ádám  képviselő 

(távolmaradásuk okát bejelentették.)

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Dr. Szabados János aljegyző, Hidasi Zoltán 
a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője,  Borgula 
Péter a pénzügyi  osztály beruházási  munkatársa,  valamint Baksai 
Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  megállapította,  hogy a  rendkívüli  ülés  lefolytatásának 
törvényi akadálya nincs, az ülésen jelen van 16 képviselő.

A polgármester javaslatára a képviselőtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag Balta Ádám-
né és Litvai György képviselőket elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívását a költség-
vetési rendelet módosítása tette indokolttá, valamint iskolákat érintő döntéseket kellene meg-
szavazni az előterjesztések szerint, és tanulmányterv készítéséről kellene álláspontot kialakíta-
ni a képviselőknek.

Az ismertetett napirendi pontokat kérte megszavazni.

A képviselőtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

599/2008./XII.1./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ MÖK. 

sz. rendelet módosítása
2./ Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítási javaslat (sportcsarnok tetőfelújítás)
3./ TÁMOP.3.1.4. pályázat előzetes komplex szaktanácsadási feladatellátás díjához fedezet 

biztosítás
4./ Tanulmányterv készítése (geotermikus energia újbóli hasznosítása)
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1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ MÖK. 
sz. rendelet módosítása

Hidasi  Zoltán  a  Polgármester  Hivatal  Pénzügyi  Osztályának  vezetője  ismertette,  hogy  a 
testület  a  122/2008./II.  25./sz.  határozata  szerint  4  fő  főállású,  közalkalmazotti  létszám 
leépítése  miatti,  létszámcsökkentési  döntéshez  kapcsolódó  jogszabályi  kötelezettségek 
teljesítéséhez  nyújtott  be  pályázatot.  A  pályázatbenyújtás,  a  Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi  Általános  Iskolát  érintő  létszámcsökkentési  döntéshez  kapcsolódott.  A 
létszámcsökkentési pályázat beadása után hiánypótlásra lett felhívva az önkormányzat, ennek 
alapján a MÁK által kért adatok átvezetésre, a táblázatok kiegészítésre kerültek. A mai napon 
értesítést  küldtek,  hogy nem elégséges  a  megtett  kiegészítés,  a  pályázatot  bíráló  bizottság 
szükségesnek  tartja,  hogy  a  költségvetési  rendeletben  is  történjen  meg  az  átvezetés. 
Kérésüknek  megfelelően  történt  meg  a  rendelet-tervezet  előterjesztése,  melynek 
megszavazását kérte. A 6. sz. mellékletben az engedélyezett dolgozói létszám szerepel.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
36/2008.(XII.02.)MÖK számú rendelete

a Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 
3/2008.(II.26.) MÖK számú rendelet – a továbbiakban KV. Rendelet – módosításáról

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete./

2./ Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítási javaslat (sportcsarnok tetőfelújítás)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Luther tér 1. szám alatti sportcsarnok 
tetőfelújítása szükségessé vált,  mert  az épület  beázik. Az általános iskola főigazgatója kért 
árajánlatot,  és  a  munka  elvégzéséhez  szükséges  anyagi  fedezetet  biztosítani  tudja  az 
intézmény. Javasolta az előterjesztett határozati javaslat megszavazását.

Fekete József képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy a piaccsarnok tetőszerkezetét javító 
cég rendkívül jó minőséggel dolgozott, 20 év garanciát vállaltak elvégzett munkájukra. 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

600/2008./XII.1./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
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2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Kiadási előirányzatán belül:
          -Személyi juttatások előirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 3495 eFt-tal
          -Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                  csökkenti:  „-„ 1119 eFt-tal
       ezzel egyidejűleg
          - Felújítási kiadások előirányzatát                                    megemeli:        4614 eFt-tal
            Mezőberény, Luther tér 1. sz. alatti Sportcsarnok
            tető felújítása.
Felelős: Öreg István igazgató
              Cservenák Pál Miklós polgármester        
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

3./ TÁMOP.3.1.4. pályázat előzetes komplex szaktanácsadási feladatellátás díjához fedezet 
biztosítás

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy  a  TÁMOP.3.1.4.  pályázat  előzetes 
komplex  szaktanácsadási  feladatellátás  díja  950  eFt,  amit  csak  az  önkormányzat  tud 
elszámolni.  Ezért  az  érintett  intézmények  költségvetése  terhére,  az  óvodánál  150  eFt,  az 
általános  iskolánál  600  eFt,  a  gimnáziumnál  200  eFt   kiadási  előirányzat  csökkentéssel 
megemelésre  kerül  a  költségvetés  általános  tartaléka.  A  szaktanácsadást  Szabó  Istvánné 
készíti, a szerződés vele aláírásra kerül

Hidasi Zoltán  a Polgármester Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője mind a két határozati 
javaslatot, átcsoportosítást, fedezetbiztosítást  kérte megszavazni.

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

601/2008./XII.1./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                             csökkenti:  „-„ 150 eFt-tal
         ezen belül: 
                    - Személyi juttatás:                       - 114 eFt
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   36 eFt
2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               kiadási előirányzatát                                                             csökkenti:  „-„ 600 eFt-tal
        ezen belül:
                   - Személyi juttatás:                       - 455 eFt
                   - Munkaadókat terhelő járulék:    - 145 eFt
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                      csökkenti:  „-„ 200 eFt-tal
        ezen belül:
                   - Dologi kiadások:                       - 100 eFt
                   - Személyi juttatás:                      -   75 eFt
                   - Munkaadókat terhelő járulék:   -   25 eFt
ezzel egyidejűleg
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7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány 
               előirányzatát                                                                            megemeli:     950 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

602/2008./XII.1./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése:
 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül
       - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány 
          előirányzatát                                                                          csökkenti: „-„ 950 eFt-tal
ezzel egyidejűleg
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül,
      Felhalmozási kiadások
      - TÁMOP.3.1.4. pályázat, komplex szaktanácsadás feladat ellátás
        díjához fedezet biztosítás előirányzatát                                    megemeli:     950 eFt-tal    
Felelős:     Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

4./ Tanulmányterv készítése (geotermikus energia újbóli hasznosítása)

Borgula Péter  a Polgármesteri Hivatal beruházási munkatársa tájékoztatásként előadta, hogy 
az Opál Mérnöki Iroda tanulmányterv készítésre tett ajánlatot,  amely arra irányul,  hogy az 
energiaár növekedése hatásaként egyre inkább előtérbe kerülhet a geotermikus energia újbóli 
hasznosítása.  Lehetne  fúrni  egy  melegvizes  kutat,  a  polgármesteri  hivatalt,  valamint 
intézményeinek fűtését innen lehetne ellátni. Az ajánlott műszaki megoldásnak aktualitását az 
is  adja,  hogy a 2012-ig,  évenként  jelentős  összegek kerülnek előirányzásra  a  geotermikus 
energiahasznosításra.  Az  OPÁL  Mérnöki  Iroda  a  városi  geotermikus  program 
tanulmánytervét 500 eFt + ÁFA összegért készítené el.

Litvai  György képviselő  üdvözölte  a  felvetést,  sokan  használják  már  a  környéken  is  a 
melegvízzel való fűtést. 

Hoffmann  Dániel képviselő  véleménye  szerint  is,  ha  valós  válaszokat  tudnak adni  a  leírt 
tartalmi elemekre, foglalkozni kell a lehetőséggel. Tárgyaljon az irodával a polgármester úr 
úgy, hogy a megajánlott tanulmányterv készítésének összege csökkenjen.

Csávás  István képviselő  felajánlotta,  hogy mivel  Budapesten  van  ismeretsége   a  műszaki 
egyetemen, árajánlatot fog kérni más ajánlattevőtől is két héten belül. 
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T.Wagner  Márton képviselő  elemezte,  hogy  egy  újabb  kútfúrása  kb.  40-50  millió  Ft-ba 
kerülne  a  strand  környékén,  és  a  melegvizet  el  kell  majd  szállítani  az  intézményekhez. 
Véleménye szerint  kb. 100 millió Ft-os lenne a projekt, kérdés, hogy mekkora önerőt tudna 
az önkormányzat hozzátenni pályázati lehetőség mellett. Tudni kell, hogy milyen távolságra 
lehet és érdemes elvinni szigeteléssel a rendszert.

Borgula  Péter   a  Polgármesteri  Hivatal  beruházási  munkatársa  tájékoztatásként  elmondta, 
hogy a tervező véleménye szerint 45 millió Ft-ba kerülne a kútfúrás, 20-25 millió Ft lenne az 
elvezetésének költsége a városon belül.

Litvai György képviselő véleménye szerint két év alatt megtérülne a beruházás.

Fekete  József képviselő  kifejtette,  hogy  az  tudott  dolog,  hogy  a  strandnál  a  vízhozam 
hosszabb távra is kielégítő. A terveknek speciálisan Mezőberényre kellene  készülniük, mert, 
ha  pl.  az  önkormányzat  valamelyik  intézményénél  biztonsággal  tudnának  megfelelő  kutat 
fúrni, rengeteg csővezetéket lehetne megtakarítani. Pártolja azt is, hogy más iroda is vizsgálja 
meg  a  műszaki  megoldásokat.  A lényeg,  hogy olyan  tanulmány terv  kellene,  amely  illik 
Mezőberényre.

Hoffmann Dániel képviselő javasolta, hogy Csávás István képviselő holnapi napon adja le 
polgármester úrnak konkrét javaslatát.

Borgula  Péter a  Polgármesteri  Hivatal  beruházási  munkatársa  kérte,  hogy 
referenciaigazolással rendelkezzen az újabb ajánlattevő is.

Cservenák Pál Miklós polgármester levette napirendről a témát azzal, hogy a december 22-i 
ülésre Csávás István képviselő is  be tudja szerezni az ajánlatot.

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

k.m.f.

           Cservenák Pál Miklós                                                          Dr. Baji Mihály 
                 polgármester                                                                       jegyző

                Balta Ádámné                                                                Litvai György 
                    képviselő                                                                      képviselő
                   jkv.hitelesítő                                                               jkv.hitelesítő     
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