
 1 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 28-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Dr. Burján 
Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, 
Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor 
képviselık. 

 
     Távolmaradt képviselı: Barna Márton (távolmaradását bejelentette)         
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, szakértıként Szvitán Zoltán pénzügyi               

osztályvezetı, valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket. Megállapította, hogy a 
rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai 
közül 11 fı jelen van. A rendkívüli ülés összehívása telefon történt, reggel ¾ 8 óra idıpontra. 
Indoka, hogy az adósság átvállaláshoz kapcsoló megállapodás aláírását a mai napon meg kell 
tennie. Két pályázat is elıterjesztésre került az ülésre, kéri megtárgyalásukat. A napirend 
elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2013.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1. Adósságkonszolidáció megállapodás 
2. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása c. pályázat elıkészítése 
3. Sporttelephely felújítási program tao elıminısítéses pályázat 
 
 
1. Adósságkonszolidáció megállapodás 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztést ismertette, lényege, hogy alá kell írni a 
megállapodást, a testület nem igazán írhat bele és vehet ki belıle semmit, bár van egy-két 
pont, mely nehezen értelmezhetı. A megállapodást a Magyar Állammal köti az 
önkormányzat, és majd egy további lépés lesz az a háromoldalú megállapodás, amelyet már 
az állami adósságkezelı központ fog letárgyalni a bankkal, illetve az önkormányzattal. Kérte 
a testület felhatalmazását az aláírás megtételére.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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103/2013.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Mezıberény Város Önkormányzata képviseletében, a 2012. évi CCIV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján, az önkormányzati adósságátvállalás mértékérıl 
szóló megállapodást aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
2. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása c. pályázat elıkészítése 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A leírt szolgáltatásokra 
lehetıség kínálkozik pályázni 95%-os támogatással, 5% önerıvel, aminek maximum 60%-ára 
önerı pályázat is benyújtható. Az elıkészítési költségbe –maximum bruttó 15 millió Ft- bele 
kell férni minden olyan dolognak, amit elızetesen le kell folytatni. A vízmővel egyeztetve 
kifizethetı a költség abból a pénzbıl, amit egyébként is elköltene az önkormányzat az idei 
évben hálózatrekonstrukcióra, így többlet kiadást nem jelent. A pályázat elnyerése esetén 
valószínőleg csak a jövı évben kell biztosítani az önerıt, de 2015. év végéig meg kell 
valósítani a felújítási technológiát. A pályázatba beépíthetı egy kisebb összeg, magának a 
hálózat rekonstrukciójára. Ez azt jelentené, hogy a nagyon régi vezetékrendszernek (Luther u., 
Kossuth tér) javítása, valamint az Áchim utcán mintegy 500 m vezeték megépítése lenne 
elvégezve. Remélhetıleg megfelelı támogatottságot kap majd a pályázat, amit minél 
hamarabb be kellene nyújtani, de ahhoz az elıkészítésnek meg kell történnie. A határozati 
javaslatok erre adnak felhatalmazást, a pályázat benyújtásáról a testületnek majd ezek után 
kell döntenie. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2013.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
megvalósítása” címő, KEOP-1.2.0/09-11 azonosító számú, Környezet és Energetika Operatív 
Program keretében megjelenı pályázati kiíráson részt kíván venni, mely várhatóan 2013. év 
elsı felében nyújtható be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. március 1. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2013.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a „Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” KEOP-1.2.0/09-11 
azonosító számú pályázat keretében benyújtásra kerülı „Mezıberény szennyvíztisztító 
telepének technológiai korszerősítése” címő pályázattal kapcsolatban, a 2011. évi CVIII. 
Törvény a közbeszerzésekrıl rendelkezéseinek megfelelıen eljárjon, szolgáltatásokat 
rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, aláírjon az 
Önkormányzat képviseletében szolgáltatásonként ill. a hatályos közbeszerzési törvény 
alapján, az egybeszámítandó tételek esetén összesen nettó 7.900.000,-Ft értékhatárig és 
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összesen maximum bruttó 11 500 000 Ft-ig, melynek fedezetéül a 2013. évre tervezett 
Alföldvíz Zrt. által meghatározott bérleti díjak szolgálnak. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. március 1. 
 
 
3. Sporttelephely felújítási program tao elıminısítéses pályázat 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az MFC tud pályázni, mivel 
feltétel, hogy megyei elsı osztálynál följebb nincs a csapat. Most még a végösszeget nem 
lehet tudni, viszont március 8-ig be kell nyújtani elıminısítésre a pályázatot. A határozati 
javaslatba azok a beruházások, tevékenységek kerültek be, amit a pályázat megenged, sajnos a 
világítás nem jöhetett szóba.  Maximum bruttó 10 millió Ft költséggel lehet pályázni, amibıl 
30% önerıt kell biztosítani. Az önkormányzatnak biztosan hozzá kell járulni a beruházáshoz, 
de a város vagyonát gyarapítaná. Tulajdonosi hozzájárulás kiadására adja meg a 
felhatalmazást a testület.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2013.(II.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Mezıberényi Football Club pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által – civil szervezetek számára – meghirdetett "Sporttelephely felújítási program tao 
elıminısítéses pályázat” keretében a mezıberényi Sporttelepen végzendı felújításra. A 
képviselı-testület nyilatkozik, hogy a pályázó MFC az ingatlant a felújítás megvalósulásától 
számított 5 éven keresztül a jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a város  
Sportrendeletének, a tao-szabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelıen használja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve az MFC-
vel a pályázat tartalmáról egyeztessen. A pályázat tartalma a felújítások költségének és a 
rendelkezésre álló forrás függvényében  

- a 2012-ben végrehajtott részbeni Tribün felújítás folytatása (a létesítményben lévı 
öltözıhelyiségek felújítása),  

- és/vagy labdafogó hálók kiépítése a labdarúgó kapuk mögött,  
- és/vagy biztonságtechnikához kapcsolódó számítástechnikai eszközfejlesztés (pl. 

kamerás megfigyelı rendszer),  
- és/vagy öntızı rendszer felújítása, bıvítése. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, elıminısítésre beadás 2013. március 8. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte, hogy a meghívásnak eleget 
tudtak tenni a képviselık, befejezettnek nyilvánította a rendkívüli ülést. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
                          polgármester                                                       jegyzı 


