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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. október 12-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 

Szilárd, Barna Márton, Csávás István, Fekete József, Halász Ferenc, Hoffmann 
Dániel, Kovács Lászlóné, Litvai György, Lestyán Ádám, Onody Gyuláné, 
Szekeres Józsefné, Wagner Márton képviselık. 

                      
                       /Szilágyi Tibor képviselı a 3. napirend tárgyalása közben érkezett meg az 

ülésre./  
 
Távol maradt az ülésrıl Debreczeni Gábor és Koncsag Ferenc képviselı (távolmaradásuk 

okát bejelentették.) 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Borgula Péter beruházási ügyintézı, 

valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyv-vezetı. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a képviselıket. A 
rendkívüli testületi ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásnak törvényi 
akadálya nincs, a 17 képviselı közül 14 képviselı jelen van.  
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Hoffmann Dániel és Fekete József képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásul elmondta, a rendkívüli ülés összehívását 
pályázati lehetıségek indokolják. Ismertette az ülés napirendjét. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az egyéb bejelentések keretében kérné a 446/2009./IX.28./sz. 
határozat - a polgármester részére a személyi használatú gépjármő milyen feltételekkel legyen 
biztosítva-  határidejének módosítását. 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
487/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Pályázati önerı biztosítása - Mezıberény, Keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. 

ütem (DAOP-2009-5.2.1.A) 
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2./ Mezıberény (688+27 hm sz.) 47. sz. fıúti vasúti átjáró megszüntetése 
3./ Egyéb 
     - Civil szervezetek háza (LEADER pályázati lehetıség) 
     - Hoffmann Dániel képviselı korábbi határozattal kapcsolatos határidı módosítási kérelme 
 
 
1./ Pályázati önerı biztosítása - Mezıberény, Keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. 

ütem (DAOP-2009-5.2.1.A) 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot. 
 
 
Borgula Péter a hivatal beruházási ügyintézıje kiegészítésként elmondta, hogy a 2009. évi 
költségvetésben a beruházásra meg van határozva 18 millió Ft., de 2010-nél hamarabb úgy 
sem kezdıdik el a beruházás, és azt két év alatt kell megvalósítani. Az elıterjesztésben leírt 
500.000 Ft nem támogatható rész az egyik elszámolható költség (tervezıi díj, mőszaki 
ellenırzés, stb.)  ÁFA-ja lenne, a beruházás azonban nem valósulhatna meg, ha ez nincs 
benne. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, hogy a Hosszú-tónál kialakítandó kivezetı árok 
költsége benne van ebben a költségben? 
 
 
Borgula Péter a hivatal beruházási ügyintézı nemleges választ adott. 
 
 
Barna Márton képviselı kérdése, hogy szükség van-e gesztorra a beruházásnál? 
 
 
Borgula Péter a hivatal beruházási ügyintézı itt is nemleges választ adott, az önkormányzat 
pályázik. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta, hogy a következı ülésre legyen leírva 
pontosan, mettıl meddig tart a fejleszteni kívánt terület. 
 
 
Borgula Péter a hivatal beruházási ügyintézı úgy gondolta, hogy amikor elkészül a pályázati 
anyag, lesz benne egy áttekinthetı helyszínrajz, azt fogja közzé tenni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a következı ülésre készíteni kell egy 
térképet, és le is kell írni az ütemezést. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı a határozati javaslatban értelemszerően kérte javítani az 1011-et 2011-
re. 
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A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
488/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-5.2.1.A 
pályázati kiíráson részt kíván venni a „Mezıberény, Keleti városrész csapadék- és 
belvízelvezetés II. ütem” benyújtandó pályázattal –melynek fedezetét 15.479.635,-Ft-ot- a 
2009.-2010.-2011.- évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
2./ Mezıberény (688+27 hm sz.) 47. sz. fıúti vasúti átjáró megszüntetése 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A vasúti átjáró 
megszüntetése olyan kitétellel lenne elfogadva, hogy a vasúton túli, jelenleg a 47-e számú 
fıút nyomvonalán lévı kövesút maradjon meg, hogy a környezı földterületek továbbra is 
megközelíthetıek legyenek. Ezt a területet majd az önkormányzatnak kell a késıbbiekben 
karbantartani.  
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
489/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az újonnan épülı vasúti felüljáró 
forgalomba helyezését követıen támogatja a Mezıberény (688+27 hm sz.) 47. sz. fıúti vasúti 
átjáró megszüntetését azzal a kikötéssel, hogy a 47-es számú fıút mellett lévı földterületek, 
ingatlanok megközelíthetıségét a vasúti átjáró megszüntetése után is biztosítani kell. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
3./ Egyéb 
- Civil szervezetek háza (LEADER pályázati lehetıség) 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a LEADER keretében megnyílt a 3-as és 
a 4-es tengely is a vidékfejlesztésnél. Szarvast és Mezıberényt kijelölték, hogy civil 
szervezetek házára lehetısége van pályázni. A testület már korábban tárgyalt arról, hogy hol 
lehetne kialakítani ilyen házat. Személy szerint a Békési u. 3. szám alatti ingatlant 
hasznosítaná erre a célra. 25 millió Ft-ot lehetne nyerni, de kellene egy olyan civil szervezet, 
amely elvállalná a mőködtetést. Három évig a rezsi költséget is lehetne a nyert összegbıl 
fedezni. A Békési u. 3. szám alatti ingatlan szép civilház lehetne, az emeleti részben sem 
lennének lakások kialakítva, a szervezetek laknák be az egész ingatlant. Október 31-ig a 
pályázati anyagot el kell készíteni, civil szervezetnek kellene pályázni, mert az 
önkormányzatnak az ÁFA-t is ki kellene fizetni. 
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Kovács Lászlóné képviselı fontosnak tartotta a civil szervezeteket megkérdezni az ötletrıl. Ki 
vállalná fel; hogy tudnak együtt dolgozni; van-e szükség ekkora ingatlanra? 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint is össze kell hívni az érintetteket. 
 
 
Fekete József képviselı jónak tartotta a Békési u. 3. szám alatti ingatlant civilház 
kialakítására. A korábbi javaslatként felvetett liget, maradjon meg ligetnek, ırizze meg 
parkfunkcióját, ne legyen oda több ingatlan építve. A Békési u. 3. szám alatti ingatlannál van 
parkoló, a földszinten van egy nagy terem, ahol sokféle szórakozásra is mód nyílna. Többféle 
kisebb helyiség van, foglalkoztató szobák kialakíthatóak lennének. Korábban a közszolgáltató 
intézmény havi 90-100 Ft/hó rezsivel tartotta fenn az ingatlant. A pályázaton nyert pénzbıl 
bútort lehetne venni, és egy személy is alkalmazható lehetne, aki felügyel a létesítményre, 
ellátja az idetartozó feladatokat. 
 
 
Borgula Péter a hivatal beruházási ügyintézı felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázat 
feltétele, hogy 1 fıt alkalmazni kell, csak civil szervezet alkalmazásában lehet. Az, hogy a 
fenntartásra költség hány évre kerül meghatározásra, a pályázón múlik. 
 
 
Lestyán Ádám képviselı sem támogatta a liget további ingatlannal történı beépítését. Jó az 
elgondolás a Békési u. 3. számú épülettel. Pl. a mozgáskorlátozottak a jelenlegi helyükön 
bérleti díjat, rezsi költséget fizetnek, érdekelheti ıket a civilház lehetısége. Nagyon gyorsan 
össze kell hívni a civil szervezeteket, megmutatni nekik, hogy mirıl lenne szó. Fontosnak 
tartotta, hogy az önkormányzat ne biztosítson a jövıben máshol ingyen helyet civil 
szervezeteknek, vegyék igénybe a civilházat.  
 
 
/Szilágyi Tibor képviselı megékezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 15 fı./ 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kihangsúlyozta, ha lesz olyan civil szervezet, amely 
elvállalja a gesztorságot, a hivatal elkészíti a pályázatot. 
 
 
Litvai György képviselı is jónak tartotta a Békési u. 3. számú ingatlant civilháznak, legyen 
gesztor találva. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı fontosnak tartotta, hogy tudjanak a civil szervezetek arról, hogy a 
hivatal elkészíti a pályázatot.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı összegezte a teendıket. Össze kell hívni rövid idın belül a civil 
szervezeteket tájékoztatásra. Valamelyik civil szervezetnek a gesztorságot fel kell vállalni. A 
hivatal elkészíti a pályázatot, október 31-ig be kell adni. Véleménye szerint is, ha meg lesz a 
civilek háza, az OPSKK-ban az ingyenességet meg kell szüntetni. 
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Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, hogy alapítvány megjelölhetı-e gesztornak? Meg 
fogja kérdezni a Mezıberény Környezetvédelméért Alapítvány létrehozóját. Jelezni fog a 
polgármester úr felé az eredményrıl. 
 
 
Barna Márton képviselı abban az esetben, ha nem vállalná senki a gesztorságot, nem vetné el, 
hogy az önkormányzat pályázzon. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint több kritériumnak nem tudna eleget 
tenni az önkormányzat. Csütörtökre össze fogja hívni a civil szervezetek képviselıit. 
 
 
- Hoffmann Dániel képviselı korábbi határozattal kapcsolatos határidı módosítási kérelme 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy az elmúlt ülésen döntött a testület arról, hogy a személyi használatú gépkocsi ügyében 
jogi és pénzügyi elıterjesztést kell készíteni. Mint az egyik elıkészítı, az októberi ülésen nem 
tud jelen lenni, ezért kéri az elıterjesztés határidejét novemberi testületi ülés idıpontjára 
konkretizálni. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
490/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság elnökének kérésére, a 446/2009./IX.28./sz. határozatának - a 
polgármester részére a személyi használatú gépjármő milyen feltételekkel legyen biztosítva- 
beszámolási határidejét a novemberi testületi ülésre módosítja. 
Felelıs: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
              Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke  
Határidı: 2009. novemberi testületi ülés 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatta a képviselıket, hogy október 11-én idıközi választás volt 
a 2. sz. választókerületben. A névjegyzéken 893 fı szerepelt, ebbıl 138-an mentek el 
szavazni. Öt érvénytelen szavazat volt, mind a két jelöltre x-eltek. A 133 érvényes 
szavazatból 70-et Cservenák Pál Miklós polgármester, 63-at Hajdú Ernıné kapott meg. A 
szavazás rendben lement.  
 
 
Szilágyi Tibor képviselı tudatta, hogy az amerikai nagykövetség kiírt egy nyelvoktatással 
kapcsolatos  pályázatot, amin a gimnázium indulni szeretne. A pályázathoz elvi támogatásra 
van szükségük  a fenntartó részérıl. Ki tudja-e ezt adni a polgármester úr, vagy a testület 
határozata szükséges? Semmilyen anyagi következménye nincs az önkormányzat felé. 
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Onody Gyuláné képviselı véleménye szerint a polgármester úr aláírása elég, a könyvtárnál 
hasonló volt a pályázatuk. 
 
 
Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója tájékoztatta a 
képviselıket, hogy a Pik-Nik Parkba 350-400 q fát raktak le. 100 q-át segélyként kiadna, a 
többit meghirdetné eladásra. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint az összes fa szociális alapon legyen 
kiadva. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı felhívta a figyelmet, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tüzelıutalványt ad ki rászorulók részére, azt is fogadja el az intézmény. 
 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
491/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Fekete Józsefet, a 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy az önkormányzat által, lakásfenntartási 
támogatás keretében kiadott tüzelıutalványokat fogadja. 
Felelıs: Fekete József igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli ülést. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                         Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
 
             Hoffmann Dániel                                                               Fekete József     
                  képviselı                                                                          képviselı 
                jkv.hitelesítı                                                                    jkv.hitelesítı      
 
 


