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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 6-án 

megtartott rendkívüli, kihelyezett üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Mezőberény, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ emeleti tanácskozója. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 

Szilárd, Csávás István, Fekete József, Halász Ferenc, Litvai György, Onody 
Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner Márton képviselők. 

        
 
Az ülésről távolmaradt Barna Márton, Debreczeni Gábor képviselő (távolmaradásuk okát 

nem jelentették be) 
                        Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Lestyán Ádám képviselő (távolmaradás 

okát nem jelezték) 
                        Hoffmann Dániel az ülés meghirdetett időpontjának csúszása miatt eltávozott 

az ülés megkezdése előtt. 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Frey Mihály aljegyző, Hidasi Zoltán 

pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők, a megyejárás keretében 
érkezett vendégek, előadók, valamint Baksai Ágnes jegyzőkönyv-
vezető.  

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselőket. A rendkívüli 
testületi ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya 
nincs, a 17 képviselő közül 11 fő jelen van. 
 
Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Harmati László alpolgármestert és Onody Gyuláné képviselőt. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásul előadta, hogy a rendkívüli ülés 
meghívójában három napirend szerepel, melyet részletezett és más sorrendben kért 
megtárgyalni. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
298/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
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1. Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottságok létrehozása 
2. Bejelentések 
    - Mezőberény keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem” pályázat 

visszafogadása 
    - Telekgerendáson, helyettesítéssel történő jegyzői feladatok ellátásához hozzájárulás  
3. A Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a Békés megyében élők 

ellátása és a megye fejlesztése érdekében 2010. 
 
 
1. Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottságok létrehozása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos anyagot. a helyi választási bizottságnál a 
korábbiakhoz képest annyi változás történt, hogy Csete Gyula jelezte, a továbbiakban nem 
kíván részt venni a bizottság munkájában. Jogszabály szerint augusztus 22-ig kell a 
bizottságok összetételét elfogadni, de augusztus 9-ig ki kell írni a helyi kisebbségi választást, 
így a helyi választási bizottság már a mai napon megtartja alakuló ülését. Arról mindenki 
értesülhetett, hogy a 10 egyéni képviselő választ kerület helyett 8 lett kialakítva. Javaslatot tett 
a 8 szavazatszámláló bizottság összetételére, valamint a kisebbségi választásokat lebonyolító 
SZSZB-re. A képviselő-testületnek ezzel annyi feladata van, hogy tudomásul véve elfogadja 
az előterjesztett határozati javaslatokat. A jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 
kihirdetésre került, polgármesterjelöltnél 300 ajánlás, az egyéni szavazókörökben 11-12 
közötti érvényes ajánlás szükséges. A Hírmondóban és a honlapon megjelenik a pontos 
kimutatás. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
299/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. október 3-i helyi 
önkormányzati képviselők választásán közreműködő Helyi Választási Bizottság választott 
tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
Kugler József, Szénáskert u. 2. 
Kovács Ágnes, Zrínyi sgt. 26. 
Szilágyiné Kemény Mária, Árpád u. 34. 
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságot, hogy a Helyi Választási Bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: Értelem szerint  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
300/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. október 3-i helyi 
önkormányzati képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott 
tagjainak, valamint pót-tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
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1. sz. szavazókör: Helye: Kinizsi úti Óvoda, Kinizsi u. 13.  
Silló Sára, Kérhalom u. 22. 
Tóth Lászlóné, Vésztői u. 48/a. 
Jakusovszki János, Kodály Z. u. 14/A. 
2. sz. szavazókör. Helye: Idősek Klubja, Jeszenszky u. 21. 
Csabay Károly, Madarász u. 4. 
Gyurkó Csabáné, Jókai u. 58. 
Kmellár Zoltánné, Vörösmarty u. 26. 
3. sz. szavazókör: Helye: Általános Iskola, Luther tér 1. (településszintű kijelölt körzet)  
Csirmaz Sándor, Korona u. 3. 
Bereczkiné Éber Ildikó, Korona u. 8. 
Schäffer Józsefné, Vésztői u. 30/a. 
Beregi Lajosné, Nagymester u. 10/a. 
Savolt Jánosné, Belencéresi u. 10. 
4. sz. szavazókör: Helye: Zeneiskola, Tessedik tér 1. 
Andrésiné Daru Ilona, Kereki u. 26. 
Éber Mihály, Kereki u. 51. 
Balázsné Dankó Hédi, Kereki u. 1. 
5. sz. szavazókör: Helye: Idősek Klubja, Hősök u. 3.  
Hajkó Jánosné, Kossuth tér 13. 3. em. 11.  
Bartó Róbertné, Fő u. 2/A. 1. em. 12. 
Henger Péter, Kölcsey ltp. 1. A. lh. 1.em. 4. 
6. sz. szavazókör: Helye: Kálvin úti óvoda, Kálvin u. 2.  
Kozma Mária, József A. u. 55. 
Gubis Andrásné, Deák F.u. 63. 
Turbucz Józsefné, Budai N. A. u. 25. 
7. sz. szavazókör: Helye: Humánsegítő Szolgálat , Petőfi u. 27. 
Rajnai Mártonné, Petőfi u. 35. 
Kis Sándorné, Áchim u. 45. 
Marton Mihály, Deák F. u. 50. 
8. sz. szavazókör: Helye: Mátyás kir. úti óvoda, Mátyás kir. u. 2.  
Benyó Istvánné, Oltványkert u. 44. 
Dombi Éva, Ókert u. 16. 
Winter László Józsefné, Szabó Á. u. 7/2. 
Póttagok: 
Zubáné Gál Márta, Várkonyi u. 5. 
Schäferné Kéki Márta, Eötvös u. 12.  
Füzesi Krisztina, Kossuth tér 2. 1. em. 7. 
Grőszer Erzsébet, József A. u. 14. 
Tóthné Guba Ágnes, Belentai u. 24. 
Vígh Sándorné, Csabai u. 38. 
Balog Mihályné, Fő út 2/B.II/15. 
Kovács Imréné, Belencéresi u. 20. 
Frei Andrea, Korona u. 2. 
Petrics László, Liget u. 1/A.II/23. 
Lédig Ágnes, Báthory u. 28. 
Winter Ádámné, Kereki u. 93. 
Babinszki Jánosné, Fő út 2/C.III/14. 
Hőgye Mihályné, Fő út 2/C. 
Petneházi József, Ady E. u. 31. 
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Pusztafi Ferencné, Luther u. 10. 
Sipos Éva, Budai N.A. u. 15. 
Sáliné Dánosi Piroska, Árpád u. 2. 
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: Értelem szerint  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
301/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottság választott 
tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
Baloghné Takács Katalin, Hunyadi u. 28. 
Vámosné Savolt Ágnes, Jókai u. 79. 
Eczethy Zsuzsanna, Fő út 13.I/4. 
Kissné Bartóki Erzsébet, Fő út 2/B.II/15. 
Guba Julianna, Kossuth tér 2. 2/20. 
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságot szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: Értelem szerint  
 
 
2. Bejelentések 
 - Mezőberény keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem” pályázat visszafogadása 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a DAOP.5.2.1/A-09 
kódszámú „Mezőberény keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem” című pályázat 
fellebbezésének helyt adott Dr. Fellegi Tamás miniszter, a pályázat visszafogadását rendelte 
el. 
 
 
- Telekgerendáson, helyettesítéssel történő jegyzői feladatok ellátásához hozzájárulás  
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette Telekgerendás polgármesterének kérelmét. 
Szeretnék, ha Mezőberény jegyzője helyettesítéssel látná el a jegyzői teendőket településükön 
augusztus 16-tól október 15-ig heti egy alkalommal, biztosítva az önkormányzati képviselő 
választás lebonyolítását is, mivel a jelenleg helyettesítést ellátó jegyző indul a választásokon, 
a saját jegyzőjükkel pedig perben állnak, ő táppénzen tartózkodik. Személy szerint nem örül a 
felkérésnek, a jegyző úrnak elég dolga lenne Mezőberényben, számtalan per van folyamatban. 
A jegyző véleménye, hogy az aljegyző el tudja látni Mezőberényben a választási feladatokat. 
Kérte, fejtse ki álláspontját. 
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Dr. Baji Mihály jegyző megtisztelőnek tartotta a felkérést, ami egyúttal meg is lepte. Az 
elgondolás az lenne, hogy egy héten egyszer, szerdai napon kellene a helyettesítést ellátni. 
Amennyiben a testület hozzájárul, ezt szabadság terhére fogja megtenni. A testület döntsön. 
 
 
Harmati László alpolgármester úgy gondolta, hogy a jegyző szeretné vállalni a megbízatást, 
de kéri, nyilatkozza is ki azt. 
 
Szekeres Józsefné képviselő az aljegyző véleményt is szeretné ismerni. 
 
 
Frey Mihály aljegyző elmondta, egy héten egy napról van szó, a választásnál pedig meg van 
az a személy a hivatalban, akire lehet számítani. 
 
 
Fekete József képviselő megkérdezte, hogy Telekgerendás csak Mezőberény felé élt ilyen 
kéréssel? 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester nem tudott választ adni. 
 
 
Csávás István képviselő megjegyezte, szerdai napokon egész nap ügyfélfogadás van a 
hivatalban, szerencsésebb lenne más időpontot megjelölni. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felvetette, hogy a testület hozhat-e olyan döntést, hogy 
szabadsága terhére lássa el a megbízást a jegyző. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző közölte, a köztisztviselői törvény nem nevesíti, hogy szabadság 
terhére láthat el jegyző helyettesítést, ez egy kialakult szokás. Úgy gondolja, lehet módosítani 
a megjelölt napon. Hozzon a testület egy olyan határozatot, hogy a helyettesítés 2010. 
augusztus 16-tól - 2010. október 15-ig, heti egy alkalommal, csütörtöki napokon történhessen 
meg. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Cservenák Pál Miklós, Szilágyi 
Tibor) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
302/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy, Dr. 
Baji Mihály Mezőberény város jegyzője, Telekgerendás Önkormányzata kérésére, 2010. 
augusztus 16-tól - 2010. október 15-ig, heti egy alkalommal, csütörtöki napokon 
közreműködjön a jegyzői teendők ellátásában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
/Csávás István képviselő eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma:  10 fő/ 
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3. A Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a Békés megyében élők 

ellátása és a megye fejlesztése érdekében 2010. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Tolnai Pétert, a megyei közgyűlés alelnökét, 
ismertesse beszámolóját. 
 
 
Tolnai Péter megyei közgyűlés alelnöke tudatta, hogy a megyejárás megszokott programja a 
testületi ülés, amelyet az adott település azért hív össze, hogy megismerkedjenek a képviselők 
a megyei intézményekkel, azok munkájával. Prezentációval kísérve, az írásos beszámoló 
alapján bemutatta a megyei önkormányzatot és intézményeit, valamint az általuk nyújtott 
közszolgáltatásokat. Kiemelte, hogy Békés megye az egyetlen az országban, ahol nincs 
autópálya, illetve autóút, de a Békés megyei képviselő-testület óriási nyomást gyakorol a 
Kormányra. Az elmúlt négy évben Békés Megye Képviselő-testülete 170 különböző jellegű 
felterjesztéssel élt, egyetlen egyre sem érkezett érdemi válasz. A megyei testület társadalmi, 
gazdasági jelmondata: összefogás = megye.  
 
 
Dr. Hajnal Lajos a Békés Megyei Tudásház igazgatója bemutatkozásként előadta, hogy a 
megyei Könyvtár, Művelődési Központ valamint a Békés Megyei Humánfejlesztési Központ 
összevonásával jött létre az új intézmény. Az országban ilyen típusú intézmény ezen kívül egy 
sincs. A megye intézményei közül az egyik legnehezebb helyzetben lévő intézményről van 
szó. A Tudásházba olyan intézmények jöttek be, amelyek az információs világra irányulnak. 
A pedagógiai szakmai szolgáltatást el kell látni. Sajnos pénz e tevékenységekre államilag 
nincs. A pedagógiai szakszolgálat fontos szakmai feladatot lát el, mégis katasztrofális a 
helyzete. Az összes bekerülési összeg 1/3-át rendeli hozzá az állam. A könyvtár egyre inkább 
internet, információáramlásról szól. A gazdaságfejlesztési programba egyre inkább 
bekapcsolódnak.  A tudásmenedzsment az egyik kulcsfogalom. A dinamikus modell vált 
természetessé. Szolgáltatnak módszertanilag vállalkozásoknak, önkormányzatoknak. A 
könyvtáros vonal szakemberei képzéseken vesznek részt, terv jogászok alkalmazása is. 
Kialakítás alatt van egy megyei munkaügyi jellegű adatbázis elkészítése. Könyvfutár szolgálat 
is működik intézményükben. 
 
 
Fekete Péter a Békés megyei Jókai Színház igazgatója fontosnak tartotta, hogy egy színház 
mindig likviden, a gazdasági helyzetnek megfelelően működőképes legyen. Meg kell 
felelniük a fenntartónak, a saját közönségnek, az országos szakmának, és az igazgatót a 
társulatnak fogadja el. Három éve igazgatója a társulatnak, ez idő alatt elérték, hogy a színház 
11 bemutatójával, közel 1 milliárd Ft-os költségvetésével, fesztiváldíjaival az országos 
színházak első harmadába tornázta fel magát. Személyét megválasztották a vidéki színházak 
igazgatói elnökének, az új kormány a kulturális koncepció kialakításánál elsők között kéri ki 
véleményét. A vidéki színházak létrehoztak egy országos lapot, melynek az itteni színház a 
központja. Kéthetenként a magyar TV-ben önálló műsorban ad tájékoztatást a színházi 
szakmáról. Két évvel ezelőtt a Jókai Színház a magyar kortárs irodalomnak kortárs magyar 
évadot hirdetett, majd a második évadot a szomszédos országok kultúráinak, darabjainak 
bemutatására szentelték. A programok jelentős anyagi támogatást is jelentettek a színháznak. 
A vendégszínészek bevonása is jó ötletnek bizonyult. Hét nemzetközi produkció jött létre, 10 
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európai hírű fogadott külföldi előadásuk volt, hét nagyköveti színtű delegáció érkezett a 
városba, 14 külföldi média adott hírt Békés megyéről, több mint 50 európai híradásban 
lehetett hallani az eseményekről. Az volt a cél, hogy hiteles emberek vigyék el Európába 
Békés megye jó hírét.  Két éve működik a Porondszínházuk is, amit bárhol fel lehet állítani, 
520 fő befogadására alkalmas színházi térrel. Ilyen nincs másik az országban. A helyi 
közönség kiszolgálása a legfőbb cél, a következő évadban erre fognak koncentrálni. A diákok 
jelenlétét nagyon fontosnak tartják. Ibsen központjuk is működik, valamint angolbérletet 
valamint táncszínházi bérletet, Hobo-val való együttműködés kapcsán irodalmi estsorozatot 
indítnak be. A Jókai Színház az idei évben három fesztiválon öt különböző díjat kapott.  
 
Az előadókhoz kérdés nem hangzott el, a képviselők hozzászólással, bejelentéssel nem éltek, 
a polgármester befejezettnek nyilvánította az ülést. 
 
 

k.m.f. 
 

 
           Cservenák Pál Miklós                                                         Dr. Baji Mihály  
                polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
               Harmati László                                                              Onody Gyuláné     
               alpolgármester                                                                   képviselő 
                jkv.hitelesítő                                                                  jkv.hitelesítő      


