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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 2-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki 

Szilárd, Barna Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász 
Ferenc, Hoffmann Dániel, Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, 
Lestyán Ádám, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner 
Márton képviselık. 

 
Távol maradt az üléstıl: Balta Ádámné képviselı 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Öreg István fıigazgató, Gubis Andrásné 

óvodavezetı, Hidasi Zoltán osztályvezetı, Borgula Péter 
beruházási ügyintézı, valamint Gulyásné Sáli Henrietta 
jegyzıkönyv-vezetı 

 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a képviselıket. A 
rendkívüli testületi ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásnak törvényi 
akadálya nincs, a 18 képviselı közül 17 képviselı jelen van. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását egyrészt a „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” címő 
DAOP kiemelt projekt határidıs tennivalói, valamint az iskola és az óvoda szintén határidıs 
pályázatai indokolják. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Gulyásné Sáli Henriettát bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Szilágyi Tibor képviselıket. 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester kérte a napirendre tett javaslatát határozattal elfogadni. 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2009./III.2./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
I. Belvíz projekt 
II. Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola és az Összevont Óvodák kérelme 
    pályázaton való részvételre 
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I./ Belvíz projekt 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester megadta a szót Borgula Péter beruházási ügyintézınek. 
 
Borgula Péter beruházási ügyintézı elmondta, hogy a határozati javaslatot minden érintett 
település megkapta, ennek az elfogadására lenne szükség. Hozzátette, hogy a javaslatban 
szereplı 44.329.994,- Ft-os önerı az eredeti pályázatban szerepelt, azaz a kétszeri módosítás 
elıtt. Az elızı testületi üléseken elhangzottakhoz képest még annyi módosulás van, hogy az 
elızı megállapodást két évre, a jelenlegit pedig 4 évre kell elfogadni. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester hozzátette, hogy véleménye szerint, ha már eddig eljutott 
a projekt, akkor nem szabad visszafordulni. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2009./III.2./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 16 Békés Megyei település 
által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” címő DAOP-2008-
5.2.1./D-0002 azonosító jelő kiemelt projekt megvalósítására irányuló új Konzorciumi 
Együttmőködési megállapodást. 
A képviselı-testület a projektre vonatkozó Támogatási Szerzıdést megismerte, azt elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására és a 
Konzorcium vezetıjét a Támogatási Szerzıdés aláírására. 
A képviselı-testület a projekt megvalósításához szükséges 15 %-os mértékő 44.329.994,-Ft 
összegő saját erı összegét 2009-2010-2011-2012. évi költségvetéseiben biztosítja. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester, 
              Dankó Béla Konzorcium vezetıje, 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
Hoffmann Dániel képviselı elmondta, hogy ı így a határozat meghozatala után szeretne még 
hozzáfőzni annyit a projekthez, hogy jó lenne, ha a belvízrendezés nem négy év alatt, hanem 
hamarabb meg tudna valósulni, ha lehetıség van rá. 
 
 
II./ Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola és az Összevont Óvodák kérelme 
pályázaton való részvételre 
 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Öreg István fıigazgató urat, hogy ismertesse a 
kérelmüket. 
 
Öreg István fıigazgató elmondta, hogy február 26-án jelent meg az Önkormányzati Miniszter 
rendelete, a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének tényleges feltételeirıl. A határidı 
meglehetısen közel van, ugyan a március 13-át már módosították március 27-re, azonban így 
sem várható meg a következı testületi ülés a döntéssel. Arról van szó, hogy óvodák és 
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általános iskolák pályázhatnak elsısorban a feladatellátás helye épületével kapcsolatos elemi 
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerősítésre, akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre. 
2007-ben beadásra került egy DAOP pályázat, ami nem lett nyertes, azonban meglehetısen 
nagy területet ölelt fel. Ebbıl a pályázatból kivettek néhány részt, ami a pályázati összegbıl 
megvalósítható. Jelen pályázattal 20 millió Ft pályázható, és bekerülési költség 20%-a az 
önerı, azaz 5 millió Ft. Az óvoda esetében a Kálvin Úti óvoda felújítása, míg az iskola 
esetében a tornateremnek, vagy a tornaterem öltözıjének a felújítása lenne megpályázva. A 
pályázathoz szükség van a képviselı-testület határozatára arról, hogy részt vesz a pályázatban, 
illetve biztosítja az önerıt. 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdésként tette fel, hogy ki készíti a költségvetési becslést? 
 
Öreg István fıigazgató elmondta, hogy a pályázatírók készítik. 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester hozzátette, hogy véleménye szerint mindenképpen 
pályázni kell. Szavazásra bocsátotta elıször az Összevont Óvodák pályázatára vonatkozó 
határozati javaslatát. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2009./III.2./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint Bélmegyer Község 
Önkormányzati Képviselı-testületével intézményi társulás keretében fenntartott Összevont 
Óvodák (OM 028138) székhely településének önkormányzata részt vesz a 8/2009.(II.26.) ÖM 
rendelet 5.§-ban kiírt „Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése” pályázaton. 
A pályázaton való részvételhez az önerıt, a megvalósításhoz szükséges összeg 20%-t, 5 millió 
Ft-ot Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet 4. számú 
mellékletében a felhalmozási kiadások között az „Esélyegyenlıségi program 
megvalósításához fedezet biztosítás” keret terhére biztosítja. 
A Képviselı-testület a pályázat benyújtásának elıkészítésével Gubis Andrásné óvodavezetıt 
bízza meg. 
Felelıs: Gubis Andrásné, Összevont Óvodák óvodavezetıje 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a Kistérségi Általános Iskola 
pályázati részvételét. 
 
 
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2009./III.2./sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint Bélmegyer Község 
Önkormányzati Képviselı-testületével intézményi társulás keretében fenntartott Mezıberény 
– Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (OM 200608) székhely településének önkormányzata 
részt vesz a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet 5.§-ban kiírt „Óvodák, általános iskolák 
infrastrukturális fejlesztése” pályázaton. 
A pályázaton való részvételhez az önerıt, a megvalósításhoz szükséges összeg 20%-t, 5 millió 
Ft-ot Mezıberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet 5. számú 
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mellékletében a felújítási kiadások között az „Pályázati saját forrás alap biztosítása, 
elkülönítése” keret terhére biztosítja. 
A Képviselı-testület a pályázat benyújtásának elıkészítésével Öreg István fıigazgatót bízza 
meg. 
Felelıs: Öreg István, Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli ülést. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

           Cservenák Pál Miklós                                                        Dr. Baji Mihály 
                 polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
            Debreczeni Gábor                                                                  Szilágyi Tibor 
                    képviselı                                                                            képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı      
 


