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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. augusztus 11-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

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

Károly alpolgármester, Babinszki Szilárd, Barna Márton, Csávás István, 
Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc,  Hoffmann Dániel, Kovács 
Lászlóné, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner 
Márton képviselık. 

                         
Távol maradt az ülésrıl képviselık: Balta Ádámné, Lestyán Ádám, Litvai György 

(távolmaradásuk okát bejelentették.) 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı,  
                                         Borgula Péter a Pénzügyi Osztály beruházási ügyintézıje,  
                                         valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés lefolytatásának 
törvényi akadálya nincs, az ülésen jelen van 15 képviselı. 
 
A polgármester javaslatára a képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag Babinszki 
Szilárd és Szekeres Józsefné képviselıket elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítınek. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívását pályázat 
beadási határideje tette szükségessé. Más anyag nem került kidolgozásra, elıterjesztésre. 
Kérte a meghívóban kiküldött napirend tárgyalásának megszavazását. 
 
 
A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
352/2008./VIII.11./sz. határozat: 
A Képviselı-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
- DAOP 4.1.3. „B” pályázaton részvétel (OPS Kulturális Központ közösségi terének 

(színházterem) felújítása, valamint az épület fıbejáratának akadálymentesítése) 
 
 
 
- DAOP 4.1.3. „B” pályázaton részvétel (OPS Kulturális Központ közösségi terének 

(színházterem) felújítása, valamint az épület fıbejáratának akadálymentesítése) 
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Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Dél-alföldi Operatív Program 
keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és 
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” címő DAOP -2007. – 4.1.3. A.B pályázati 
felhívásra nyújtana be pályázatot az önkormányzat. A mővelıdési ház közösségi terének 
felújítása, a terek kialakításához kapcsolódó új eszközök, berendezések, bútorok beszerzése, 
valamint az épület fıbejáratának akadálymentesítése a cél.  
 
 
Borgula Péter a hivatal beruházási ügyintézıje beszámolt arról, hogy a pályázaton a kötelezı 
részeken túl –fıbejárat akadálymentesítése, WC, mosdó akadálymentesítése, teljes gépészeti 
részének felújítása, cseréje- szerepelne még a színházterem székeinek kicserélése, valamint 
közel 200 szék felújítása, lépcsı és színpad megerısítése, padlózat csere. A tervezett 
fejlesztések bekerülési költsége 24.554.267 Ft lenne, és mivel az önkormányzat a 
leghátrányosabb kistérségek között szerepel, 5%-os önerıt kell biztosítani (1.227.713 Ft). 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, hogy csak a földszinti WC, mosdó 
akadálymentesítésérıl van szó? 
 
 
Borgula Péter a hivatal beruházási ügyintézıje igen választ adott. 
 
 
Csávás István képviselı megjegyezte, hogy évek óta visszatérı kérdés a színpad megfelelı 
megvilágítása is. Ez belefér-e a pályázatba? 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, a pályázati határidı rövidsége miatt erre nem 
készülhetett fel az elıterjesztı, egy korábbi terv lett átdolgoztatva (100 eFt-ért) annak 
érdekében, hogy a tervben szereplı felújítások benyújthatóak legyenek. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint egy villanyszerelés tervezése idıigényes, és a 
költsége is igen jelentıs. 
 
 
Csávás István képviselı megjegyezte, hogy a 2007-ben kidolgozott pályázatban szerepelt már 
a székek cseréje mellett a színpadvilágításának felújítása is. Kolozsi Dániel készített hozzá 
egy elemzést. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte, ha egy képviselınek ezután bármiféle indítványa 
van, mivel a pályázatok megjelenését figyelemmel lehet kísérni, azt idıben adja elı az 
elıkészítés érdekében. Jelenleg a pályázatot csak az ismertetett célokra tudja a testület 
benyújtani. Amennyiben szükséges a világítás felújítása is, más lehetıséget kell találni. 
Az elıterjesztett határozati javaslat megszavazását kérte annak érdekében, hogy a pályázat 
benyújtásra kerülhessen. 
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
353/2008./VIII.11./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dél- alföldi Operatív 
Program által kiírt „Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése” kiírt DAOP – 2008. – 4.1.3. A.B pályázaton  részt kíván 
venni, melynek fedezetét – 1.227.713,- Ft-ot – a 2008. évi költségvetése (általános tartalék) 
elıirányzata  terhére biztosítja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a jelenlétet, befejezettnek 
nyilvánította a rendkívüli ülést.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

              Cservenák Pál Miklós                                                          Dr. Baji Mihály 
                        polgármester                                                                   jegyzı 
 
 
 
                 Babinszki Szilárd                                                           Szekeres Józsefné 
                      képviselı                                                                          képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı  
 


