
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  2009.  július  13-án 
megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 15-ös sz. terem.

Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 
Szilárd,  Barna  Márton,  Csávás  István,  Halász  Ferenc,  Hoffmann  Dániel, 
Koncsag  Ferenc,  Kovács  Lászlóné,  Litvai  György,  Lestyán  Ádám,  Onody 
Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton képviselők.

Távol maradt az üléstől: Debreczeni Gábor, Fekete József és Szilágyi Tibor képviselők

Jelen volt  még az ülésen:  Dr.  Baji  Mihály jegyző,  Kovács Edina igazgató,  Hidasi  Zoltán 
osztályvezető,  Borgula  Péter  beruházási  ügyintéző,  valamint 
Gulyásné Sáli Henrietta jegyzőkönyv-vezető

Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a képviselőket. A 
rendkívüli  testületi  ülést  megnyitotta.  Megállapította,  hogy az  ülés  lefolytatásnak törvényi 
akadálya nincs, a 17 képviselő közül 14 képviselő jelen van. 

Ismertette, hogy a jegyző Gulyásné Sáli Henriettát bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével.

A polgármester  javaslatára  a képviselő-testület  14 igen szavazattal,  egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Csávás István és Koncsag Ferenc képviselőket.

Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a napirendre tett javaslatát határozattal elfogadni.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

351/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselőtestülete  a  rendkívüli  ülés  napirendjét  az 
alábbiak szerint fogadta el:
1./ Együttműködés a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetével
2./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
3./ Az OPSKK érdekeltségnövelő támogatása
4./ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
5./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (4 db határozat)
6./ Pályázatok 
     - pályázati önerő biztosítása (3 db)
     -  a Városi Humánsegítő  és Szociális  Szolgálat  TÁMOP-5.4.4-09/2/A pályázaton való 

részvétele
7./ Egyéb bejelentés
Zárt ülés
1./  Kettős-Körös  jobb  oldali  töltésfejlesztéséhez  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok 

megosztása és adás-vétele. 
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2./ Békés - Mezőberény kerékpárút ügyében területvásárlás
3./ Egyéb bejelentés
     - Rácz Ferencné Mezőberény, Táncsics u. 57. sz. alatti lakos kérelme
     - Mendel István kérelme

1./ Együttműködés a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetével

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a hároméves szerződés Gyomaendrőddel 
lejárt, Gyoma a gesztora ennek a szerződésnek. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy ugyanúgy 
kívánnak  benne  részt  venni,  mint  ahogy  idáig.  Véleménye  szerint  ezt  nem  is  kellene 
megváltoztatni, mert a szúnyoggyérítésre szükség van.

Kovács Lászlóné képviselő kérdésként tette fel, hogy mi a különbség a biológiai és a kémiai 
gyérítés között?

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy egy korábbi anyagban valószínűleg benne 
van. Véleménye szerint a szúnyoggyérítéssel többé-kevésbé meg voltak elégedve, visszalépés 
lenne, ha nem fogadnák el ezt az előterjesztést.

Csávás István képviselő kérdésként tette fel, hogy az időjárás függvényéhez lehet-e kötni ezt a 
gyérítést?  Száraz  időjárásban,  amikor  nem szaporodik  a  szúnyog,  akkor  évi  két  alkalom, 
amikor csapadékos az idő, akkor az évi három alkalom lehetne.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a szerződésben ez így is van benne. Erre 
van egy mérnök felfogadva, akit Betyó Jánosnak hívnak, gyulai illetőségű és a hatékonyságot 
vizsgálja.

Lestyán Ádám képviselő elmondta, hogy neki egy gondja van. A szúnyogirtás kell, szükség 
van rá, azonban a minőségét kifogásolja.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy  a  mérnöknek  ezt  is  kötelessége 
ellenőrizni.

Barna  Márton képviselő  hozzátette,  hogy  fontos  lenne,  hogy  a  mérnök  fokozottabban 
figyeljen oda a szúnyogirtás minőségére.

Hoffmann  Dániel képviselő  elmondta,  hogy  mivel  Gyomaendrőd  a  gesztor  ebben  a 
szervezetben,  ezért  nekik  felé  lehetnek  követeléseik,  nem  pedig  közvetlenül  a  gyérítést 
végzővel szemben. Fel kell kérni a gyomai képviselő-testület erre felhatalmazott személyét, 
hogy ő számoljon be erről.

Harmati László alpolgármester hozzátette, hogy mindenképpen dönteni kellene a kérdésben, 
mert 15 napon belül várják a választ, hiszen közbeszerzést kell kiírni, tehát lehet, hogy ezentúl 
nem a Szemp Air Kft. lesz megbízva.

Kovács Lászlóné képviselő elmondta, hogy őt tavaly olyannal kereste meg Eiler Katalin, hogy 
legyen közzétéve, hogy mikor van a szúnyogirtás, mert ő olyan allergiás rá –nem ellene van, 
legyen – , hogy tudjon időben zárt helyre menni.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy akkor aki kézhez kapja az aktát, annak az 
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a kötelessége, hogy hirdesse ki az interneten, a Kábel TV-ben.

Litvai  György képviselő  elmondta,  hogy  ő  ott  lakik  a  veszélyeztetett  területrészen,  ott 
érezhető a különbség a szúnyoggyérítés után. Egyelőre igenis csinálni kell, szükségszerű.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy  minden  évben  szokott  lenni  egy 
záróértekezlet a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, eddig nem érkezett semmilyen reklamáció 
feléjük, ezért most azt kéri,  hogy ha valakinek valamilyen panasza van, akkor azt azonnal 
próbálja közölni, hogy azt az értekezlet elé lehessen vinni, illetve nekik is a Betyó János úrral 
kellene felvenni a kapcsolatot,  hiszen ő a szakértője a feladatnak.  Ezen a záróértekezleten 
kifogás még nem merült fel,  azt mondták,  hogy ennyi pénzért ez a szúnyoggyérítés igenis 
megfelelő.  Szavazásra  bocsátotta,  hogy  ugyanolyan  paraméterekkel  maradjanak  benne  a 
társulásban.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

352/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Gyomaendrőd  Város 
Önkormányzata  koordinálásával  működő  Körös-völgyi  Települések  Regionális  Szervezete 
tagja kíván maradni,  a 2007. évben beállított  szúnyoggyérítési  alkalomszámon és területen 
nem kíván változtatni.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

2./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Dr. Baji  Mihály jegyzőt,  hogy mutassa be az 
előterjesztést.

Dr.  Baji  Mihály jegyző elmondta,  hogy április  1-jétől  változott  a közbeszerzésekről  szóló 
törvény. A régi szabályzat nem volt már teljesen tökéletes, napirenden volt a hatályon kívül 
helyezése, és az új szabályzat elkészítése. Gyakorlatilag ez az új, amit elkészítettek. Szakértőt 
vettek hozzá igénybe, aki segített az elkészítésében.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a Közlekedési Szabályzat indokolja, hogy 
azonnal  lépjen  is  hatályba  a  Közbeszerzési  Szabályzat.  Hamarosan  kell  majd 
közbeszerzéseket  tárgyalni,  így  hamarosan  szükség  is  lesz  rá.  Szavazásra  bocsátotta  a 
szabályzat elfogadását.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

353/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  mellékletét  képező 
Közbeszerzési  Szabályzatot  elfogadja,  ezzel  egyidejűleg  a  460/2004.  (X.29.)  számú 
határozattal jóváhagyott szabályzat hatályát veszti.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester

   Lestyán Ádám bizottsági elnök
Határidő: értelem szerint
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3./ Az OPSKK érdekeltségnövelő támogatása

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy az OPSKK tulajdonképpen nem nyerte 
meg azt az összeget, amit pályázott. Most az a kérelme, hogy emellett is legyen biztosítva a 
képviselő-testület által önrészként megszavazott összeg, azaz a 250.000 Ft.

Onody  Gyuláné igazgató  elmondta,  hogy  azért  hozta  be  a  rendkívüli  testületi  ülésre  a 
kérelmet,  mert  a  megvásárolni  szándékolt  eszközökre  már  a  Berény  Napok  alkalmával 
szükség lenne, addig azonban nem lesz rendes testületi ülés tartva. A pályázat eredménye az 
interneten jelent meg, még értesítést nem kaptak, de telefonon is beszéltek.

Cservenák Pál Miklós polgármester azt tanácsolta, hogy fogadják el, azonban felhasználásra 
csak akkor kerülhessen a megszavazott összeg, ha a hivatalos értesítés is megérkezett.

Szekeres  Józsefné képviselő  hozzátette,  hogy  véleménye  szerint  is,  mivel  a  250.000  Ft 
támogatás már gyakorlatilag meg lett szavazva, ezért továbbra is biztosítsák, azzal, hogy a 
hivatalos értesítés érkezzen meg a felhasználása előtt.

Hoffmann Dániel képviselő korrigálni  kívánta  az elmondottakat  azzal,  hogy a  250.000 Ft 
kiegészítés úgy van megszavazva, ha megnyeri a pályázatot az OPSKK. Most újólag meg kell 
szavazni, hogy a megnyert 140.000 Ft mellé is járjon.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a támogatást.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

354/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OKM 140 eFt közművelődési érde-
keltségnövelő támogatásának a felhasználásához az igénylésben megjelölt önrészt (250 eFt) 
biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy akkor használható fel, amikor a hivatalos értesítés megér-
kezik. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tervezett és jóváhagyott listához képest 2 
mikrofonnal és 4 mikrofonállvánnyal kevesebb kerül megvásárlásra.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Onody Gyuláné OPSKK igazgatója
Határidő: értelem szerint

4./ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felkérte  Hidasi  Zoltán  pénzügyi  osztályvezetőt,  hogy 
mutassa be az előterjesztést.

Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a Magyar Államkincstártól Könyvtári 
Érdekeltségnövelő  támogatás  érkezett,  amivel  kapcsolatban  költségvetési  előirányzat 
átcsoportosítás vált szükségessé.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

355/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
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átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
     Önkormányzatok költségvetési támogatása
      - Központosított előirányzat, Könyvtári és Közművelődési
        Érdekeltségnövelő támogatás, előirányzatát                                megemeli       204 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli
- 5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                          204 e Ft-tal
     /Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás/
Felelős:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

5./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások

Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári étkeztetés biztosítására központosított támogatás kiutalására került sor.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

356/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
        Önkormányzatok költségvetési támogatása, Központosított támogatások    Szociális célú 

gyermekétkeztetési támogatás 
(Nyári gyermekétkeztetés) előirányzatát                                    megemeli:    3616 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg
 - 7-4. cím: PH. igazgatási kiadások előirányzatán belül, Dologi kiadások,    
           Szociális célú gyermekétkeztetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) 
           előirányzatát                                                                           megemeli:       3616 eFt-tal.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető a következő átcsoportosítás kapcsán ismertette, hogy az 
ÚJ  Tudás-Műveltség  Program  keretében  a  pedagógusok  anyagi  ösztönzését  szolgáló 
támogatás  pályázaton  nyertek  gyógypedagógiai  pótlékra,  illetőleg  osztályfőnöki  pótlékra 
jogosultak támogatása címen.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

357/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
     Önkormányzatok költségvetési támogatása: Központosított előirányzatán belül:
     - SNI-s gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó, gyógypedagógiai pótlékra
       jogosultak támogatása  előirányzatát                                           megemeli:        348 eFt-tal

5



     - Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása előirányzatát      megemeli:      1648 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli:
- 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
      Kiadási előirányzatán belül:
     - SNI-s gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó, gyógypedagógiai pótlékra
       jogosultak támogatása előirányzatát:                                                                    348 eFt-tal
          ezen belül:
              - Személyi juttatások előirányzatát:                                          264 eFt-tal
              -  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                        84 eFt-tal 
     - Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása előirányazatát:                          1014 eFt-tal
          ezen belül:
              - Személyi juttatások előirányzatát:                                          768 eFt-tal
              -  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                      246 eFt-tal
- 3. cím.: Petőfi Sándor Gimnázium Kiadási előirányzatán belül:
     Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása előirányazatát:                             634 eFt-tal
          ezen belül:
              - Személyi juttatások előirányzatát:                                          480 eFt-tal
              - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                       154 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Hidasi  Zoltán pénzügyi  osztályvezető  elmondta,  hogy  a  Kistérségi  Kiegészítő  normatíva 
2008. évi elszámolása indokolta a következő átcsoportosítást.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

358/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül,
          Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát megemeli:  456 eFt-tal 

(Békési Kistérségi Irodától Kistérségi Kiegészítő Normatíva 
           továbbutalása –Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi

  társulástól)  
és ezzel egyidejűleg megemeli:
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül,

Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát csökkenti: 328 eFt-tal
(Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a 
  norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet 
  fedezetére)                        

- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Dologi kiadási előirányzatát        megemeli:   128 eFt-tal

Felelős:      Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Hidasi  Zoltán pénzügyi  osztályvezető  ismertette,  hogy  az  utolsó  átcsoportosítás  az 
óvodáztatási támogatás kapcsán vált szükségessé.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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359/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  alábbi  előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás                megemeli:220 eFt-tal
(Óvodáztatási támogatás)
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra
 /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát              megemeli: 220 eFt-tal 
(Óvodáztatási támogatás)
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6./ Pályázatok

- DAOP – 2009-3. 1. 1/B pályázati felhívás

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felkérte  Borgula  Pétert,  a  Polgármesteri  Hivatal 
beruházási ügyintézőjét, hogy ismertesse az előterjesztést.

Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási ügyintézője elmondta, hogy a Dél-Alföldi 
Operatív Program keretében pályázatot lehet benyújtani önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak fejlesztésére 90%-os támogatottsággal. Lehetőség van arra, hogy a Thököly, Mátyás, 
Zrínyi, Vásártér utcákon történjen meg a Petőfi és Rákóczi utcák tehermentesítése, forgalom 
csökkentése. A pályázat keretében két nem önkormányzati tulajdonú út is fejlesztésre kerülne, 
a  Vasút  és  a  Szabó  Árpád  utca,  amik  a  Magyar  Állam  tulajdonában  és  a  Közlekedési 
Koordinációs Központ kezelésében vannak. Ha csak az önkormányzati tulajdonú utakat adnák 
be a pályázatba, akkor az előzetes számítások alapján 20 pontot érnének el a 100-ból, míg ha 
állami  tulajdonú  utakkal  is  pályáznak,  akkor  60  pont  körül.  Az  állami  tulajdonú  utak 
összköltsége Áfával 90 millió Ft. Azaz 70 millió Ft az önkormányzati tulajdonú utakra, 90 
millió Ft az állami tulajdonú utakra.

Kovács Lászlóné képviselő kérdésként tette fel, hogy ezt az önkormányzatnak kell fizetnie?

Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási ügyintézője elmondta, hogy ez később kerül 
meghatározásra,  mert  volt  egy  megbeszélés,  ahol  ott  volt  a  Virág  Mihály  is,  a  Közút 
igazgatója,  akik egyeztetnek  a  Közlekedési  Koordinációs  Központtal,  hogy hogyan tudják 
egyáltalán vállalni.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy arra kell számolni, hogy jelen pillanatban 
az  önkormányzat  állja  az  egész  költséget.  Azt  kellene  eldönteni,  hogy  ilyen  formában 
megérné-e  pályáznia  az  önkormányzatnak,  véleménye  szerint  mindenképpen  meg,  hiszen 
10%-os az önerő.

Borgula  Péter a  Polgármesteri  Hivatal  beruházási  munkatársa  ismertette,  hogy  milyen 
esetekre jár plusz pont a pályázat esetében.

7



Hoffmann  Dániel képviselő  elmondta,  hogy  véleménye  szerint,  ha  a  16  millió  Ft-os 
költségvetési fedezet adott erre, akkor ezen nem szabad gondolkodni.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

360/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-3.1.1/B 
pályázati kiíráson részt kíván venni – „Mezőberény közúthálózatának fejlesztése (Thököly – 
Jeszenszky -  Mátyás – Zrínyi – Vásártér – Vasút – Szabó Árpád utcák szélesítése és burkolat 
megerősítése)”  -  melynek  fedezetét 16.588.252,-Ft-ot  –  a  2009.-2010  évi 
költségvetése  /Felújítási  feladatok,  városi  utak,  járdák  felújítási  előirányzata/  terhére 
biztosítja, valamint felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat, hogy a Magyar 
Közút Kht.-val és a Közlekedési Koordinációs Központtal folytasson további tárgyalásokat az 
önerő megosztásáról.
Felelős: Cservenák Pál Miklós  
Határidő: Intézkedésre azonnal

- DAOP-2009-5.1.2.B pályázati felhívás

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy  a  pályázat  keretében  városközpont 
rehabilitációjára lehet támogatást nyerni, ez tulajdonképpen annyit jelentene, hogy a Fő út bal 
oldalán a Gyomai útig kerülne rendezésre,  az Eötvös utca járdás oldala  a Gyomai  utcáig, 
valamint a Spar előtti terület. A költség 80 millió Ft, ehhez 10 % önerő kell. Kérdés, hogy 
érdemes-e megcsinálni, vagy nem.

Hoffmann Dániel képviselő kérdésként tette fel, hogy a Művelődési Háznál a portát nem-e 
lehetne ebben a körben felújítani, konkrétan a teljes külső megjelenését, hogy a környezetébe 
illeszkedjen. Frontálisan legalább úgy nézzen ki, hogy összhangban legyen a két szomszédos 
épülettel.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a probléma az, hogy akkor nem férnek 
bele az összegbe.

Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási munkatársa elmondta, hogy van egy másik 
pályázati kiírás, amelyen belül lehetőség lenne nyílászárók cseréjére és korszerűsítésére, ami 
alatt  a  radiátorok  szelepcseréjét  érti.  35%-os  eredményt  tudnának  produkálni  az  energia-
megtakarítás terén.

Hoffmann Dániel képviselő elmondta, hogy ő épületrehabilitációról beszélt, és nem erről.

Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási ügyintézője elmondta, hogy az nem fér bele 
ebbe a pályázatba.

Litvai  György képviselő  kérdésként  tette  fel,  hogy  pontosabban  behatárolva  viacolor 
rendszerről lenne szó?

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a járda az viacolor rendszerű lenne a Spar 
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környékén.  Szintén  tervben  van  a  Spar  mögött  parkolók  kialakítása,  illetve  a  kukák 
kérdésének rendezése. Véleménye szerint a 80 millió Ft mindenképpen megérné, azonban van 
még egy kockázati tényező, mégpedig a tervezési költség. A pályázatot csak tervvel együtt 
lehet benyújtani. A három kért árajánlat közül a legolcsóbb az 5 millió Ft. Ez a kockázata az 
egésznek. Megítélése szerint,  ha most nem is csinálják meg,  a következő évben, vagy azt 
követően meg kell.

Hoffmann  Dániel képviselő  hozzátette,  hogy  tudomásul  kell  venni,  hogy  minden 
beruházásban ez a kockázat minimum benne van, ha ennél nem több. Ez nem kérdés, hogy a 
beruházásnál a beruházási költséget, fedezési költséget állni kell.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy  szintén  el  kell  mondani,  hogy  ha  a 
pályázat nem nyer, akkor ezt a tervezési összeget elvesztették.

Barna Márton képviselő elmondta,  hogy régebb óta aggálya  van azzal kapcsolatban,  hogy 
nem kevés összegű pályázatokról úgy kell dönteniük, hogy a testületi ülés előtt kapják csak 
meg az előterjesztést. Szeretne ebben változást elérni.

Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, hogy nagyon nehéz a pályázatokat előkészíteni, hiszen az 
utolsó  pillanatban  értesülnek  velük  kapcsolatban.  Folyamatosan  változnak  a  pályázati 
kiírások,  folyamatosan  változnak  a  pályázat  benyújtásának  követelményei.  A  Hivatalban 
három ember  ezzel  foglalkozik.  Az ütemeket,  időpontokat  nem ők határozzák  meg,  csak 
próbálnak utána menni, hogy a képviselő-testület be tudja ezeket a pályázatokat nyújtani, és a 
város tudjon fejlődni.

Kovács Lászlóné képviselő elmondta, hogy legutóbb kaptak egy olyan kimutatást, amin fel 
voltak tüntetve a beadott pályázatok, a megnyert támogatások, illetőleg, hogy van-e fedezet az 
adott pályázatra, vagy nincs. Most is szeretne egy ilyet kapni, mert ebből tisztán lehetne látni.

Harmati László alpolgármester hozzátette, hogy a Főtér rehabilitációja biztos javítani fog a 
város összképén. A forrással kapcsolatban lenne kérdése. Nem lehetne-e a gépjárműadóból 
fedezni  a  felmerülő  költségeket?  Esetleg  a  járda-felújítási,  vagy  az  útfelújítási  alapból 
fedezni?

Hidasi Zoltán pénzügyi  osztályvezető elmondta hogy a jelenlegi határozati javaslatban úgy 
szerepel, hogy a 2009-2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a 8 millió 
Ft-ot.  Az idei  költségvetésben 4.200 000 Ft le van már írva,  mivel  tavaly is  történt  ilyen 
területre pályázás, ezért ezt már tartalmazza a költségvetés.

Kovács Lászlóné ismételten elmondta, hogy egy olyan táblázat kellene, ami megmutatná a 
rendelkezésre álló fedezetet is a költségvetésben, és akkor mindenki nyugodtan tenné fel a 
kezét szavazni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérdésként  tette  fel,  hogy  az  5.000  000  Ft  tervezési 
költségre van-e fedezet? Ha a tervre nincs meg a fedezet, akkor nem lehet pályázni. Itt kellene 
egy olyan határozat is, hogy 4.000.000 Ft + ÁFA összegért felhatalmazza a képviselő-testület 
a polgármestert, hogy a tervezési munkálatokat elvégeztesse.

Hidasi  Zoltán pénzügyi  osztályvezető  elmondta,  hogy  a  tervezési  költségre  van  a 
költségvetésben félretéve, de még át kell nézni.
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Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a tervezési költség biztosítását.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

361/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert,  hogy  a  "Városi  örökség  megőrzése  és  korszerűsítése"  című  pályázathoz 
szükséges  tervezési  szerződést,  a  szeghalmi  OPTI-PLAN  Kft.-vel  4  millió  Ft  +  ÁFA 
összegben megkösse.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátott a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

362/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-5.1.2.B 
pályázati kiíráson részt kíván venni „A Kossuth tér - Eötvös utca - Gyomai út - Fő út által 
határolt  tömb körüli  közterületek  felújítására  és áttervezésére,  valamint  a  Könyvtár  épület 
homlokzatának felújítására” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 8.000.000,-Ft-ot – a 
2009.-2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós  
Határidő: Intézkedésre azonnal

- Holcim Hungária Otthon Alapítvány pályázata

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy a  Békési  út  3.  száma  alatti  ingatlan 
kapcsán  merült  fel  a  lehetőség,  hogy  a  Holcim  Hungária  Otthon  Alapítvány  pályázata 
segítségével  bérlakásokat  alakítsanak  ki.  A két  felső szintből  4  lakást  lehetne  kialakítani, 
ehhez  Kmetykó  János  készített  egy  előköltségvetést,  ez  körülbelül  így  28.000.000  Ft-ba 
kerülne.  Kérdés,  hogy csinálják,  vagy  ne.  Ennek  a  felét  nekik  kell  állni,  mert  a  Holcim 
alapítvány a felét támogatja. Továbbra is kérdés, hogyha nem ezt, akkor mit  csináljanak a 
Békési út 3. szám alatti ingatlannal?

Barna  Mihály képviselő  kérdésként  tette  fel,  hogy  lakbérből  nem  lehetne  ilyen 
bérlakásépítésre elvenni?

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy véleménye szerint nem ezen kellene most 
gondolkodni.  Jelenleg  még  van  idő  a  bérlakásokra,  még  ki  lehet  adni,  egyelőre 
versenyképesek  a  magánszférában  levő  bérlakásokkal.  Felkérte  Hidasi  Zoltánt,  hogy 
ismertesse a költségvetési lehetőségeket.

Hidasi  Zoltán pénzügyi  osztályvezető  elmondta,  hogy  a  vonatkozó  határozati  javaslatot 
elkészítették,  a  váza  megvan.  2010-re  kell  biztosítani  a  fedezetet,  tehát  a  2010-es 
költségvetésben lesz ez az összeg elkülönítve.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtását.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

363/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Holcim Hungária 
Otthon Alapítvány pályázati kiíráson részt kíván venni – Békési út 3. szám alatti épületében 4 
db  bérlakás  kialakítása  -  melynek  fedezetét  14.000.000,-Ft-ot –  a  2010  évi 
költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós  
Határidő: Intézkedésre azonnal

-  Városi  Humánsegítő  és  Szociális  Szolgálat  pályázat  benyújtási  kérelme 
TÁMOP-5.4.4-09/2/A pályázati programra

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felkérte  Kovács  Edina  igazgatót,  hogy  ismertesse  az 
előterjesztést.

Kovács Edina igazgató elmondta, hogy azért hozta be sürgősséggel a pályázatot, mert ugyan a 
beadási  határidő  szeptember  1-től  október  15-ig  lehetséges,  de  ha  ezt  a  programot  meg 
szeretnék valósítani, akkor az előkészítése meglehetősen hosszadalmas. A főiskolát be kell 
vonni, illetve 5 másik intézményt, hogy a konzorciumi tagok meglegyenek. Amiatt nem tudja, 
hogy ki lesz a projektmenedzser, mert ez a tárgyalásoktól fog függni.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  kérdésként  tette  fel,  hogy miért  a  Mezőberény Város 
Önkormányzat adja be a pályázatot?

Kovács Edina igazgató elmondta, hogy nem szociális intézmény adhatja be, hanem a Hivatal. 
Ebben  a  programban  lehetőség  van  a  szakmai  igényeket  a  helyi  gyakorlati  igényekkel 
összehangolni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérdésként  tette  fel,  hogy a  konzorcium maximum 8 
tagból  állhat,  akik  között  szerepelni  kell  legalább  egy  szociális  területen  képzést  nyújtó 
felsőoktatási  intézménynek,  minimum  5  szociális,  gyermekjóléti,  vagy  gyermekvédelmi 
szolgáltatást nyújtó intézménynek. Ki lenne ez az 5 intézmény?

Kovács  Edina igazgató  válaszában  elmondta,  hogy  már  volt  ilyen  együttműködésük  a 
békéscsabai családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, szakosított ellátást is nyújtanak és van 
hajléktalan szállásuk is, nyilván ők lennének, Gyomaendrőd.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  további  kérdésként  tette  fel,  hogy  akkor  miért  nem 
Békéscsaba nyújtja be?

Kovács  Edina igazgató  elmondta,  hogy  végülis  nem  feltétlenül  nekik  kell  benyújtani. 
Hozzátette,  hogy ezek a pályázatok nagyon jók, hiszen több fogyó eszköz beszerzésére is 
biztosíthat forrást.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  hogy  szakmailag  nem  mondta,hogy  nem 
támogatja, hanem azt mondta, hogy nincs kellően kidolgozva. Ahhoz most is ragaszkodna, 
hogy szeretné látni, hogy ezen kik vesznek részt, és utána tudnának róla dönteni. Tisztán kell 
látni,  hogy a projektmenedzser  vállalja a felelősséget a projektnek a megvalósításáért.  Ezt 
nehezményezte már ő másik pályázatnál is.
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Kovács Lászlóné elmondta, hogy ő támogatná, hiszen az intézmény ezekből a pályázatokból 
él, és kompenzálja azt a hiányt, amit az állam elfelejt megadni normatívában. A továbbképzés 
mindenkire ráfér. Nem könnyű ezt az 5 külső intézményt beszerezni. Mindenképpen támogató 
szavazatot  kellene  adni,  hogy  dolgozzon  rajta,  mert  nem  lesz  könnyű  összeszedni  és 
megcsinálni.

Kovács Edina igazgató elmondta, hogy azért is szeretné kérni a Képviselő-testület támogató, 
vagy elutasító határozatát, mert ez azért nagyon nagy munka, amit nem szívesen vállalna föl, 
ha nem támogatják.

Barna Márton kérdésként tette fel, hogy mennyibe kerül az a városnak, hogy 5 évig bizonyos 
szolgáltatásokat, tevékenységeket fenn kell tartani?

Kovács Edina igazgató elmondta, hogy plusz terhet ez nem jelent.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta,  hogy véleménye szerint támogassák Kovács 
Edina munkáját, bízzák meg ennek a pályázatnak a kidolgozásával, de még egyszer jöjjenek 
össze,  és  majd  akkor  döntsenek  róla  véglegesen,  hogy  vállalják-e.  A  határidő  lehetne 
augusztus vége.

Hoffmann Dániel képviselő hozzátette, hogy akkor szavazzanak arról, hogy megerősítik az 
igazgatót  abban,  hogy  a  felvetésének  megfelelően  dolgozza  ki  augusztus  végére  ezt  az 
előterjesztést.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

364/2009./VII.13./sz. határozat:
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi 
Humánsegítő  és Szociális  Szolgálat  igazgatóját,  hogy a 2009. augusztusi  testületi  ülésre a 
"Szociális  képzések fejlesztése,  szakemberek  képzése,  továbbképzése és készségfejlesztése 
valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése" című TÁMOP-5.4.4-09/2/A pályázaton 
való részvétel céljából részletesebb kimutatást készítsen.
Felelős:  Kovács Edina igazgató
Határidő: augusztusi testületi ülés

7./ Egyéb bejelentések

Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, hogy Balta Ádámné képviselő asszony elhunyt.

Hoffmann  Dániel képviselő  hozzátette,  hogy  sajnálatos  tény,  hogy  az  élők  előbb  utóbb 
meghalnak, viszont a képviselő-testületnek ez alkalommal egy bizottsági elnöke is távozott. A 
következő testületi  ülésen célravezetőnek tűnne a  Pénzügyi-,  Gazdasági  Bizottság  elnökét 
megválasztani, hogy minimum a Bizottság a továbbiakban tudjon működni. Javasolta, hogy a 
következő testületi ülésre a polgármester úr készüljön javaslatot tenni a Bizottság elnökének 
személyére.
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Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, hogy a héten ül össze a Helyi Választási Bizottság. A mai 
napon  volt  bent  az  elnök.  A  megüresedéstől  számított  4  hónapon  belül  kell  kitűzni  a 
választást.  Figyelemmel  arra,  hogy  nyáron  többnyire  nincsenek  otthon  az  emberek, 
figyelemmel  arra,  hogy mikor  vannak a Képviselő-testületi  ülések,  október 11-i dátumban 
maradtak.  Véleménye szerint  a Helyi  Választási Bizottság által  elfogadható ez az időpont. 
Ehhez számolták ki a határidőket, határnapokat.

Kovács Lászlóné képviselő a bejelentések keretében elmondta, hogy arról értesült, hogy nem 
lehet ezután készpénzzel fizetni a szociális segélyt, csak utalással. Kérdésként tette fel, hogy 
az egyszeri segélyeket lehet-e készpénzben fizetni. Konkrétan a rendkívüli gyermekvédelmi, 
gyógyszervásárlási támogatást.

Dr.  Baji  Mihály jegyző  válaszában elmondta,  hogy a  rendkívüli  eseteket  előre  nem lehet 
szabályozni, tehát ezeket vélelmezhetően helyi pénztárból kell kifizetni.

Kovács Lászlóné képviselő hozzátette, hogy akkor kérné, hogy lehessen, mert a kríziskeret 
átutalás esetén nem fog visszaforogni, mert nagyon sok esetben megelőlegezik és a megítélt 
segélyből a Családsegítő veheti fel.

Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, hogy az átutalás kapcsán ők a rendszeres jövedelmekben 
gondolkodtak.

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli nyílt 
ülést, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

k.m.f.

             Cservenák Pál Miklós                                                       Dr. Baji Mihály
                 polgármester                                                                          jegyző

                Csávás István                                                                  Koncsag Ferenc
                    képviselő                                                                          képviselő
                   jkv.hitelesítő                                                                    jkv.hitelesítő     
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