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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestületének 2007. május 10-én megtartott
rendkívüli ülésérıl.

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

Jelen  vannak:Cservenák Pál  Miklós  polgármester,  Harmati  László  alpolgármester,  Valentinyi
Károly alpolgármester, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Csávás István, Debreczeni
Gábor, Fekete József, Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Lestyán
Ádám,  Litvai  György,  Onody  Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Wagner  Márton,
T.Wagner Márton képviselık.

/Az ülésrıl távol maradt Barna Márton képviselı./

Jelen volt még az ülésen: Dr. Hantos Katalin jegyzı,  Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı.

A polgármester javaslatára a képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag Csávás István és
Hoffmann Dániel képviselıket elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
     

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a rendkívüli ülésen négy napirendet kellene
megtárgyalnia a testületnek. Három pályázathoz szükséges módosítás, illetve döntés. Azontúl egy-
két aktuális téma is elıterjesztésre kerül. Kérte az ismertetett  napirend megszavazását.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

180/2007./V.10./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  rendkívüli  testületi  ülés  napirendjét  az
alábbiak szerint fogadta el:
1./  Kölcsey  utcán  található  városi  játszótér  felújítására  benyújtott  HÖF  CÉDE  pályázatban  a

szükséges saját erı mértékének változtatása.(107/2007./III.19./ sz. hat.)
2./ Gyomaendrıd-Mezıberény közötti kerékpárút tervezésének rendezése (117/2007./IV.5./sz. hat.)
3./ Kodály Zoltán utca – Kereki (Körös híd) közötti kerékpárút tervezés/kivitelezés pályáztatására

felhatalmazás (178/2007./IV.23./sz. hat.) /szóbeli/
4./ Bejelentések. 

1./  Kölcsey  utcán  található  városi  játszótér    felújítására  benyújtott  HÖF  CÉDE  pályázatban  a  
szükséges saját erı mértékének változtatása.(  107/2007./III.19./ sz. hat.)  

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  ismertette,  hogy   a  testület  által  meghozott  határozatot  módosítani
szükséges, tekintettel arra, hogy Mezıberény esetében csak a hátrányos helyzető kistérséggel járó
kedvezményt tudja  elfogadni a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Hivatal, a játszótér pályázatnak az
önerejét meg kell emelni 30%-ra (25% volt). Kérte a határozati javaslat megszavazását. 
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Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, az elızı konstrukcióhoz viszonyítva más nem változott?

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  válaszként  közölte,  csak  a  határozati javaslatban
megfogalmazott módosításokra volt szükség, más vonatkozású változás nem történt. 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A  képviselı-testület  16  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  (Hoffmann  Dániel)  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:

181/2007./V.10.sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  a  Dél-Alföldi  Regionális  Fejlesztési
Tanács által  meghirdetett  „A  helyi  önkormányzatok  fejlesztési  feladatainak  támogatására
(HÖF CÉDE)”  kiírt felhívására pályázatot  nyújtott  be.  Jelen beruházás  pályázati  úton történı
megvalósulásához szükséges önerı mértéke a teljes beruházási összköltség 30 %-a.

A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 16.304.174,- Ft
Megpályázható támogatás (70 %): 11.412.921,- Ft
Szükséges önrész (30 %):   4.891.253,- Ft

Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kölcsey utcán található
városi játszótér felújításához szükséges saját erıt, a beruházás teljes költségeinek 
30  %-át,  4.891.253,-  Ft-ot  a  2007.  évi  költségvetés  –  nevesítve  a  költségvetés  5.  számú
mellékletének 3. bekezdésében -  terhére biztosítja.
A képviselıtestület ezzel egyidejőleg a 107/2007./III.19./ sz. határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: végrehajtásra azonnal

2./ Gyomaendrıd-Mezıberény közötti kerékpárút tervezésének rendezése (  117/2007./IV.5./sz. hat.)  

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatta  a  képviselıket,  hogy  Gyomaendrıd  vállalta  a
gesztor szerepet a három települést összekötı kerékpárút megterveztetése érdekében. Javasolta az
elıterjesztett határozati javaslatot megszavazni.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

182/2007./V.10.sz. határozat:
Gyomaendrıd  Város  Önkormányzata  Mezıberény  Város  Önkormányzatával  és  Csárdaszállás
Község  Önkormányzatával  közösen,  Gyomaendrıd  Város  gesztorságával  pályázatot  kíván
benyújtani  a  Gazdasági  és  Közlekedési  Minisztérium  „Közlekedésbiztonsági  kerékpárutak
építésének/tervezésének támogatására” meghirdetett pályázati felhívásra.
A beruházás összköltsége (100 %):                               15.217 eFt
Igényelt támogatás (50 %): 7.608 eFt
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Saját erı (50 %): 7.609 eFt
Mezıberény Város Önkormányzatára jutó saját erı: 1.453. eFt
Mezıberény Város Önkormányzata a saját erıt, 1.453 eFt-ot, a 2007. évi költségvetésének (3/2007.
(II.20.) sz. MÖK rend.) tervezési kiadásokra betervezett elıirányzat terhére biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2007. május 23.

3./ Kodály Zoltán utca – Kereki (Körös híd) közötti kerékpárút tervezés/kivitelezés pályáztatására
felhatalmazás (178/2007./IV.23./sz. hat.)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  elmúlt  testületi  ülésen  hozott  határozat  értelmében
felhatalmazást,  megerısítést  kért  a  testülettıl,  hogy  a  DARFT-hoz  történı  pályázat  benyújtása
érdekében  a  tervezés   és  építés  -együttesen-  beindítása   megtörténhessen.  Annyit  tud,  hogy  a
tervezési munkát 1,2 millió Ft/km árban vállalják.

183/2007./V.10./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal,  hogy a  Kodály utca Kinizsi
utcai  keresztezıdésénél  lévı  kerékpárútnak  a  Körös  hídig,  a  gáton  lévı  kerékpárúttal  való
összekötése érdekében, 4,3 km hosszban kerékpárút megtervezésére és kivitelezésére a DARFT
által kiírt pályázat benyújtását a Polgármester készíttesse elı, felhatalmazva arra, hogy a tervezésrıl
elızetesen  tárgyaljon.  A  képviselı-testület  az  elıkészületek  (költségek)  ismeretében  dönt  a
pályázathoz szükséges saját erı összegérıl és a pályázat részletes feltételeirıl.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: int. azonnal.

4./ Bejelentések

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, ismételten döntéshozatalra lenne szükség mezııri
állás  ügyében.  Wagner  József  mezıır  bejelentette,  miszerint  közalkalmazotti  jogviszonyáról  le
kíván mondani. A testület az elmúlt ülésen 6 jelölt közül választott mezıırt, elıször abban kellene
állást foglalni, új pályázatot írjon-e ki az önkormányzat, vagy a pályázók közül az elmúlt ülésen
második legtöbb szavazatot kapott jelölt nevének szavazólapra vételével titkos szavazással történjen
meg az új mezıır megválasztása.

Lestyán Ádám képviselı megkérdezte, hogy Rau Zsolt, aki jelölt lenne, igényt tart-e még az állásra.

Dr. Hantos Katalin jegyzı igen választ adott.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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184/2007./V.10./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  Wagner  József  mezıır  kérelme  alapján
megüresedı  mezııri  álláshelyre  nem  kíván  új  pályázatot  kiírni.  Az  áprilisi  testületi  ülésre
benyújtott  pályázatok  alapján,  az  akkor  lefolytatott  titkos  szavazás  eredményeként  a  második
legtöbb szavazatot kapott pályázó megválasztásáról titkos szavazással a mai ülésen dönt.

Cservenák Pál Miklós polgármester az elızı határozat értelmében ismertette, hogy a szavazólapra
Rau Zsolt neve került fel a szavazólapra. Felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot,
hogy bonyolítsa le a titkos szavazást.

A szavazás idejére szünetet rendelt el.

Hoffmann Dániel képviselı  az Ügyrendi,  Jogi és Közbiztonsági  Bizottság elnöke a szavazásról
készült jegyzıkönyv alapján ismertette a mezıır választás eredményét.

A  képviselı-testület  a  titkos  szavazásról  készült  jegyzıkönyvben  foglaltak  szerint  16  igen
szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

185/2007./V.10./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete titkos szavazással Rau Zsolt Mezıberény,
Madarász u. 55. sz. alatti lakost választotta meg mezıırnek.

/A titkos szavazásról  készült jegyzıkönyv e jegyzıkönyv  sz. melléklete./  

Cservenák Pál Miklós polgármester a kinevezésrıl szóló határozat megszavazását kérte.

A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

186/2007./V.10./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  Rau Zsolt  Mezıberény,  Madarász  u.  55.
szám  alatti  lakost  mezıırnek  kinevezi  attól  az  idıponttól,  ahogy  a  mezııri  vizsgát  leteszi.
Illetményét  a  hatályos  Kjt.  alapján  kell  megállapítani.  A  munkaviszony  létesítésének  kezdı

idıpontja annak függvénye,  hogy a munkavállaló a jelenlegi  munkaviszonyát milyen idıponttól
tudja megszüntetni. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  parlagfő  mentesítésre  pályázatot  írnak  ki,
pályázzon-e  az  önkormányzat?  Korábban  100%  támogatást  nyújtottak,  most  már  90%-10%
arányban nyújtanak támogatást.
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A képviselık egyetértettek a pályázati lehetıség kihasználásával.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, amikor megjelenik a pályázat, elıkészítése meg fog
történni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  Mőemlékvédelmi  Felügyelet  a  kastély
további  két  szárnyának  faanyagvédelmi  vizsgálatát  végeztette  el,  amelyet  Muka  István
faanyagvédelmi szakértı készített el, feltárta, hogy a kastély déli szárnyának alulméretezett bontott
faanyagból készült tetıszerkezete erısen megrongálódott, e tetıszerkezet cseréjére is szükség lenne.
Javasolt  olyan  választ  megfogalmazni,  hogy  az  önkormányzat  be  kíván  nyújtani  majd  egy
pályázatot a munkák elvégzésére, mert ilyen célra nem áll rendelkezésre megfelelı pénzeszköz.

Valentinyi Károly alpolgármester egyetértett a javaslattal. Legyen megválaszolva, hogy jelenleg az
egész  kastély  rekonstrukciós  tervezése  folyamatban  van,  pályázatot  kíván  benyújtani  az
önkormányzat hozzá, meg kívánja óvni az ingatlant a testület. Költségvetés készítése is folyamatban
van.

Balta Ádámné képviselı meghívta a képviselıtestületet a takaréskszövetkezet nevében a május 18-
án 12,45 perctıl tartandó ünnepélyes, új kirendeltség átadására.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  Tesco építési  engedélyt
megfellebbezte az egyik Hajnal utcai lakó, egy kicsit csúszni fog a beruházás megkezdése.

Több bejelentés nem hangzott el.

A képviselık egyetértettek abban, hogy a következı ülés idıpontja május 22., kedd 15 óra legyen,
mivel a munkaterv szerinti napon (május 21) meghívásnak eleget téve, 4 tagú küldöttség -melynek
tagja a polgármester úr is- Szováta testvérvárosban képviseli Mezıberényt.

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

kmf.

 
                  Cservenák Pál Miklós                                                Dr. Hantos Katalin 
                         polgármester                                                            jegyzı

                       Csávás István                                                      Hoffmann Dániel
                          képviselı                                                                 képviselı
                         jkv.hitelesítı                                                           jkv.hitelesítı     
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