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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestületének  2007.  november  12-én
megtartott rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye:  Mezıberény, Városi Közszolgáltató Intézmény emeleti tanácskozó terme

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, Lestyán Ádám, Litvai
György,  Onody Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Wagner  Márton,  T.Wagner  Márton
képviselık.

/Az ülésrıl távol maradt Valentinyi Károly alpolgármester/

Jelen  volt  még  az  ülésen: Dr.  Hantos  Katalin  jegyzı,  Hidasi  Zoltán  a  hivatal  pénzügyi
irodavezetıje,  Borgula  Péter  és  Lajkó  Roland  a  hivatal  beruházási
ügyintézıi, Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı.

A polgármester javaslatára a képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag Barna Márton és
Csávás István képviselıket elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítınek.
     

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy a  rendkívüli  ülés  összehívását  pályázatok
beadási határideje tette szükségessé, november 16-ig be kell nyújtani több útpályázatot. További
bejelentéseket  ismertetett,  amelyekrıl  döntést  kérne a képviselıktıl.  A napirend magszavazását
határozatban kérte.

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

465/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  rendkívüli  testületi  ülés  napirendjét  az
alábbiak szerint fogadta el:
- A Békés Megyei Rendırkapitányság megkeresése -rendırırs parancsnok kinevezése
- A Békés-Mezıberény közötti kerékpárút  megbízási szerzıdése
- Békési Kistérség Téli-tavaszi közmunka programban való részvétel
-  A  DARFT  által  meghirdetett  önkormányzati  és  állami  tulajdonú  belterületi,  valamint

önkormányzati külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó  pályázati felhívásokhoz csatlakozás (3
db)

-  Városháza belsı,  udvar  felıli  részén új  nyílászárók  /ablak/  cseréje,  valamint  a  belsı,  udvari
falfelület  felújítása /festése/

- Egyéb bejelentés
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- A Békés Megyei Rendırkapitányság megkeresése -rendırırs parancsnok kinevezése

T.Wagner Márton képviselı felolvasta a rendırkapitányság által megküldött levelet.

Fekete József képviselı elmondta, mióta a Közszolgálató Intézményt vezeti több kapcsolata volt a
javasolt személlyel, Jakusovszki Zoltánnal, és meglátása az, hogy a rendırırnagy felkészült ember,
lojális,  Mezıberényt  szereti,  ismeri,  szakmailag  is  alkalmas a  rendırırs  vezetésére.  Egyetért  a
kinevezésével.

Litvai György képviselı  is jót mondott Jakusovszki Zoltánról,  gyerekkora óta ismeri,  rendkívül
mővelt,  megfelelı  hozzáállású,  jó  szakmai  hozzáértéssel  bíró  személy,  aki  alkalmas  a  város
rendırparancsnoki beosztására.

Hoffmann  Dániel képviselı  elıadta,  hogy  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbiztonsági  Bizottságnak
szakmai kapcsolata van Jakusovszki Zoltánnal. Részérıl segítıkészséget tapasztalt minden egyes
alkalommal. Bizottsága nevében támogatja a kinevezést.

Wagner Márton képviselı is megerısítette, hogy a rendırırs részérıl mindig korrektül álltak hozzá
a kérésekhez,  úgy  a  Német  Hagyományápoló  Egyesület  felé,  valamint  a  közhasznú munkások
munkavégzése során is segítséget nyújtottak.

Kovács  Lászlóné képviselı  elmondta,  hogy  Jakusovszki  Zoltán  részt  vett  több  kerekasztal
beszélgetésen, gyermekvédelem ügyekben. Javasolja kinevezését.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint is, egy éve, mióta Kádas László ırsparancsnokot
helyettesíti  Jakusovszki Zoltán, semmit nem gyengült a rendırség munkája, és igényli  a testület
véleményét.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  szavazást  kért  a  képviselıktıl,  hogy a  támogató  határozat
megküldhetı legyen a Békés Megyei Rendırkapitányság részére. 

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

466/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  egyetért  és  támogatja  a  Békés  Megyei
Rendır-fıkapitányság vezetıjének azon elhatározását, hogy Jakusovszki Zoltán rendırırnagy urat
bízza meg a Mezıberényi Rendırırs ırsparancsnoki feladatainak ellátásával 2007. december 01-jei
hatállyal.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal
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A Békés-Mezıberény közötti kerékpárút  megbízási szerzıdése

Cservenák Pál Miklós polgármester az elmúlt ülésen elhalasztott döntésben kért állásfoglalást. A
SUBCON Szolgáltatói  és Tanácsadói  Kft.  végezte a lebonyolítást  a Békés-Mezıberény közötti
kerékpárútnál, mely a pályázaton támogatásban részesült. E munkálatokért sikerdíjat kérnek. Az
önkormányzat korábban meghatalmazta Békés város polgármesterét, hogy Békés legyen a gesztora
a beruházásnak. A kerékpárútra biztosítandó összeg változni fog,  így a megbízási szerzıdésben
szerepelı  sikerdíj  összege  is  kevesebb,  kb.  3.875  eFt.  A  díj összege  a  nyertes  pályázatban
költségként elszámolható lesz. Felhatalmazást kért a megbízási szerzıdés aláírására.

Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, ez a díj a tervezési díjat is magába foglalja?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, ez a díj a pályázat lemenedzseléséért jár. A
tervezést ifj. Károlyi László vállalkozása csinálta meg. 

Debreczeni Gábor képviselı megjegyezte, mivel már nyert a pályázat, a megbízási szerzıdés jelen
formában nem állja meg a helyét. Egy nyert pályázat elkészítésével nem lehet megbízni november
12-én ezt a céget.  

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  véleménye  szerint  a  gesztornak  kellett  volna  ezekkel  a
kérdésekkel foglalkozni, de a testületnek már az elmúlt ülésen felhatalmazást kellett volna adnia a
megbízási szerzıdés aláírásához. Tájékoztatásként elmondta,  241 millió Ft lett pályázva erre a
kerékpárútra, 200 millió Ft az elnyert támogatás összege. Nem tudja mit okozhat, ha nem írja alá a
megbízási szerzıdést, esetleg megromolhat a kapcsolat Békéssel. Izsó Gábor békési polgármester
volt  jelen  a  tárgyalásokon.  Véleménye  szerint,  mivel  a  pályázatban  elszámolható  a  siker  díj
összege, anyagi kár nem éri az önkormányzatot, meg kellene adni a felhatalmazást.

Litvai György képviselı javasolta a felhatalmazást megadni, értelme van a beruházásnak, ehhez
200 millió Ft pályázaton meg is lett nyerve.

Cservenák Pál Miklós polgármester szavazást kért.

A  képviselıtestület  14  igen  szavazattal,  3  ellenszavazat  /Csávás  István,  Debreczeni  Gábor,
Hoffmann Dániel/ mellett az alábbi határozatot hozta:

467/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselı-testülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármestert,  hogy a SUBCON Szolgáltatói és Tanácsadói Kft.-el  a  Békés-Mezıberény közötti
kerékpárút pályázattal kapcsolatos megbízási szerzıdést írja alá.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal
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Békési Kistérség Téli-tavaszi közmunka programban való részvétel

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a téli-tavaszi
közmunkára kiírta a pályázatot,  aminek a beadási  határideje november 19. Kistérség részesülne
elınyben, ezért az elmúlt héten, pénteken volt egy rendkívüli kistérségi társulási ülés. A 9 település
120 fı közmunkás foglalkoztatására adna be pályázatot. Ebbıl a 120 fıbıl Mezıberény 12 embert
szeretne foglalkoztatni. Nem kell saját erı megfizetését vállalni, csak a vásárolt szerszámok ÁFA-
ját  kellene  az  önkormányzatnak  biztosítani.  A  programba  beletartozna  a  téli  hóeltakarítás,
köztisztasági feladatok,  intézmények belsı  javítási munkálatai,  parkrendezés téliesítési feladatai.
Január  14-én  indulhatna  a  munka,  lenne  esély  a  pályázat  megnyerésére,  mivel  majdnem  a
leghátrányosabb helyzető  térségek  közé tartozik  a  Békési  Kistérség.  Javasolt  olyan  határozatot
hozni, hogy az önkormányzat részt kíván venni a pályázaton 12 fı  közmunkás foglalkoztatásával,
és a dologi kiadásokból az ÁFA összegét a 2008. évi költségvetésében biztosítja.

Fekete József képviselı a városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója reményét fejezte ki, hogy 12
fıt „össze tudnak szedni”. Ötezer órában szedett össze számukra munkát, pl.: csatornatakarítás, a
városból  kivezetı  összes  kivezetı  csatorna  átnézése,  illegális  szemétlerakás  megszüntetése,  hó
eltakarítása, nádvágás, tavasszal faültetés /300-400 facsemete áll rendelkezésre/.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester határozathozatalt kért.

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

468/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete részt vesz a Békési Kistérség Téli-tavaszi
közmunka program  pályázaton,  12  fı  három hónapig  történı  foglalkoztatásával,  amely  2008.
január  14-én  indul.  A  képviselı-testület  vállalja  a  2008.  évi  költségvetésében  biztosítani  a
közmunkában  résztvevık  részére  megvásárlásra  kerülı  eszközök  ÁFA-ját,  és  felhatalmazza  a
Képviselıtestület Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
adminisztratív feladatokat lássa el.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

A DARFT által meghirdetett önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányza-
ti külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívásokhoz csatlakozás (3 db)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, elıterjesztésre került az Óvodaköz, Hattyú utca és
Sas utca aszfaltburkolattal történı ellátása érdekében pályázat benyújtásáról a határozati javaslat.
Ennek a három utcának meg van a terve, nincs akadálya a pályázat beadásának, 10% önrészt kell
biztosítani. Javasolta megszavazását.
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A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

469/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a DARFT által meghirdetett
önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejleszté-
sére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz csatlakozik és pályázatot nyújt be a kö-
vetkezı utcák aszfaltburkolattal történı ellátása tárgyában:

- Óvoda köz
- Hattyú utca
- Sas utca

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a szükséges önerıt  - 1.347.322,- Ft-t - a be-
ruházás megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, hogy a Deák F. utca és Madách utcának a Mátyás
kir. utcáig, valamint az Árpád utcáig lévı szakaszára már pályázott az önkormányzat de nem nyert,
tartalék  listára  került.  Most  további  utcák  kijelölésével  együtt  a  DAOP-2007-3.1.1/B.  pályázati
felhíváshoz csatlakozni lehetne. A beruházás során az utcák útburkolatának új aszfaltburkolattal
való ellátása, helyenként szélesítése valósulna meg.

Csávás István képviselı  aggályosnak tartotta, hogy hiába készülnek el a szép, jó utak,  ha pl.  a
Mátyás  kir.  utcán,  Puskin  utcán,  Deák  F.  utcán  sőrőbb  lesz  a  tehergépjármő  forgalom.
Súlykorlátozást kellene érvényesíteni.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint nem fogják figyelembe venni a korlátozó
táblákat.

T.Wagner Márton képviselı az útszélesítést fontosnak tartotta, hosszabb ideig jobb, szebb marad az
út, az autók nem kényszerülnek mellé lehajtani, nem hordják fel a sarat. 

Kovács Lászlóné képviselı is megerısítette, hogy az útszélesítésekre szükség van, mert pl. a Puskin
utcán a kerékpárosok is nagy forgalmat bonyolítanak. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslat támogatását kérte. Itt is 10% önerıt kell
biztosítani.

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

470/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a DARFT által meghirdetett
önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejleszté-



6

sére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz csatlakozik és pályázatot nyújt be a kö-
vetkezı utcák felújítása, korszerősítése tárgyában:

- Deák-Madách utcák
- Puskin-Madách utcák
- Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Madách utcák

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a szükséges önerıt  - 7.661.493,- Ft -t - a be-
ruházás megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, külterületi utakra is lehet pályázni, itt megkötés, hogy
nem lehet  100 millió Ft-nál  kevesebb a pályázati  összeg.  Teljes tervdokumentáció szükséges  a
beadáshoz. 

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

471/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a DARFT által meghirdetett
Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesz-
tésére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz csatlakozik és pályázatot nyújt be a
következı utcák, utak felújítása és korszerősítése tárgyában:

- 0366-0381 hrsz.-ú út
- 0387-0383 hrsz.-ú út
- 0295-0301 hrsz.-ú út
- Sport utca
- Illyés utca
- 030 hrsz.-ú út
- Belentai utca
- 0337 hrsz.-ú  út

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a szükséges önerıt - 10.354.260,- Ft -t - a
beruházás megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

Városháza belsı, udvar felıli részén új nyílászárók /ablak/ cseréje, valamint a belsı, udvari falfelü-
let  felújítása /festése/

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatásként  elmondta,  hogy a Városháza ablakcseréje,
homlokzat rendbetétele a külsı oldalon hamarosan befejezıdik. Megítélése szerint az udvar felıli
oldalt is rendbe kellene hozni.

Litvai György képviselı támogatta az ingatlan teljes felújítását.
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Hoffmann Dániel képviselı megkérdezte, van-e ilyen célra a költségvetésben pénz?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, becslések szerint kb. 11 millió Ft + ÁFA
összegbe kerülne a munka. A költségvetésben van egy strandmedence kialakítására 10 millió Ft biz-
tosítva, annak kivitelezése az idei évben már lehetetlen. A hiányzó összeget még hozzá lehet majd
rendelni.

Hoffmann Dániel képviselı az ismertetettek alapján javasolta az épület udvari részén is az ablakok
cseréjét és a falfelület felújítását. Megkérdezte, az idei évben mi valósulhat meg ebbıl?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, idıjárás függvénye lesz, mi valósulhat meg
még ebben az évben, de az ablakok gyártásához mindenképpen hozzá lehetne kezdeni.

Csávás István képviselı javasolta, hogy essen szó a Városházán lévı WC rendbetételérıl is, kriti-
kán aluli állapotban van. 

Hoffmann  Dániel képviselı  véleménye  szerint  az  eredeti  elıterjesztésrıl  döntsön  a  testület,  a
további észrevétel a jövı évre legyen evidenciába téve. 

Dr.  Hantos  Katalin jegyzı  határozati  javaslatot  ismertetett,  a  testületnek  el  kell  rendelnie  a
közbeszerzési eljárás megindítását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Csávás István/ mellett az alábbi határozatot
hozta:

472/2007./XI.12./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért a Városháza belsı, udvar felıli ré-
szén új nyílászárók /ablak/ cseréjével, valamint a belsı, udvari falfelület felújításával, meszelésével
11.000.000 Ft+ ÁFA összeg erejéig, melyre elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  örömmel  tájékoztatta  a  képviselıket,  hogy  a  Kincstártól
megérkezett a Galilei u., Pipa utca aszfaltozási munkáinak szerzıdésmegkötésére is az engedély,
arra is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Dr. Hantos Katalin jegyzı jelezte, a hivatal segítséget fog kérni, mert nincs közbeszerzési ügyekkel
foglalkozó szakembere, megbízási szerzıdés lesz kötve szakemberrel. 
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Egyéb bejelentés

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a strandon
lévı 3.000 literes hidrofor tartály kilyukadt. Nem vállalja a javítását senki felelısséggel, cseréjét ja-
vasolják. A Kerex Békéscsaba Kft. írásos árajánlata szerint 1.782 eFt lenne az ára, de megállapítá-
suk szerint elég lenne a strandra 2.000 literes gumi membrános tartály, melynek ára 786 eFt. Az
árak a helyszínre szállítás költségét tartalmazzák, de a helyszíni szerelés költségét és az ÁFA-t nem.
A következı ülésen dönteni kellene a testületnek ebben a kérdésben, mert a téli üzemet nem tudják
megoldani, a nagy hidegben probléma lesz enélkül, másrészt pedig a technológiai üzemeltetésnek is
része.

Csávás István képviselı felvetette, hogy a városházáról le kellene venni a fényfőzért, nagyon hiá-
nyos, csúnya.

Hoffmann Dániel képviselı felhívta a figyelmet, hogy a szemétszállítással gond van, nem tették ki a
szeméttelepnél a beígért konténert. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, az elmúlt ülésen nem lett megegyezve a vállalko-
zóval, de szólva lesz neki.

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

kmf.

 
                  Cservenák Pál Miklós                                                                 Dr. Hantos Katalin  
                         polgármester                                                                             jegyzı

                      Csávás István                                                                           Barna Márton
                          képviselı                                                                               képviselı
                         jkv.hitelesítı                                                                         jkv.hitelesítı        


