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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. február 12-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Kovács Edina, Körösi 
Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

 
Távolmaradt képviselık: Harmati László, Kovács Lászlóné (távolmaradásuk 
okát bejelentették) 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı, 
Borgula Péter beruházási munkatárs, valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 10 fı 
jelen van. Az ülés összehívását a pályázat benyújtási határidı rövidsége indokolta.  
 
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
A meghívóban kiküldött napirendet pontosítással kérte megszavazni, konkrétan a Kinizsi úti 
óvoda felújítására történne a pályázat benyújtása. Egyéb bejelentéssel nem fog élni. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2014.(II.12.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testület ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
Kinizsi úti óvoda felújítására pályázat benyújtása 
 
 
Kinizsi úti óvoda felújítására pályázat benyújtása 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az elmúlt rendkívüli ülés óta kollegái olyan 
rövid határidejő pályázatot találtak, amelynek beadási határideje február 13. A hivatalon 
belüli átszervezésnek köszönhetıen a pályázatfigyelés, pályázatírás tekintetében komoly 
elırelépés lesz a jövıben. A 4/2014. (I. 31.)BM rendelet (egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól) szerint lehetıség 
nyílna a Kinizsi úti óvoda fejlesztésére. A pályázat keretében az épület hıszigetelése, 
nemesvakolat készítése, külsı nyílászárók cseréje, a még hiányzó redınyök és egyéb 
kiegészítık kivitelezése valósulhatna meg. Fontos elemként jelöli meg a pályázati kiírás a 
megújuló energiaforrás hasznosítását, így az épületre napkollektorok elhelyezése 
történhetne, ami a folyamatos használati melegvizet biztosítaná. A tervezett fejlesztés teljes 
bekerülési költsége bruttó 12.560.245,- Ft, az önkormányzati saját erı kalkulált költsége 
bruttó 2.512.049,- Ft. Az önerı abból a 4 millió Ft-ból biztosítható, amely rendelkezésre áll 
a költségvetés felújítási elıirányzat terhére, óvoda általános felújítása címen. Ebbıl az 
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összegbıl még mindig marad annyi pénz, hogy az óvoda szennyvízrendszerének javítása, 
felújítása is megtörténhessen.  
Véleménye szerint nem szabad kihagyni a pályázati lehetıséget, ennek érdekében a 
határozati javaslatok megszavazását kérte.  
 
Körösi Mihály képviselı fontosnak tartotta a szennyvízrendszer felújítását is, ne maradjon el. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a két határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2014.(II.12.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
4/2014. (I. 31.) BM rendeletben (egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól) meghatározott pályázati kiírásra. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, a benyújtás határideje: 2014. február 13. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2014.(II.12.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 4/2014. (I. 31.) 
BM rendeletben (egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól) meghatározottak szerint (2. Kötelezı 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása) a Kinizsi úti óvoda 
felújítására benyújtja pályázati anyagát.  
A tervezett fejlesztés címe: Kinizsi úti óvoda felújítása és megújuló energiaforrás 
kiépítése 
A tervezett fejlesztés teljes bekerülési költsége: bruttó 12.560.245,- Ft 
Az önkormányzati saját erı kalkulált költsége: bruttó 2.512.049,- Ft 
Az önkormányzat a saját erıt a 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat elkészítésérıl és benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal, a benyújtás határideje: 2014. február 13.  
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a képviselık megjelenését, 
befejezettnek nyilvánította a rendkívüli ülést.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 


