
JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. október 10-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, Halász Ferenc, Kovács Lászlóné, Kovács Edina, Körösi 
Mihály, Nagy Sándor képviselık. 

                      
Távolmaradt Harmati László képviselı, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Debreczeni 
Gábor képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 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 9 fı jelen 
van.  
 
Jelezte, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A napirendet a meghívóban kiküldöttek szerint kérte elfogadni, azzal, hogy bejelentésekkel 
nem fog élni a testület felé. A felvett napirendeket határidı rövidség miatt szükséges 
megtárgyalni, a villamos energia beszerzésrıl szóló döntésnél holnapi napig él az EDF 
ajánlata. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
430/2013.(X.10.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés:  
"Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program" önerı pályázat, BM EU Önerı Alap  
Zárt ülés: 
Villamos energia beszerzésrıl döntés 
 
 
"Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program" önerı pályázat, BM EU Önerı Alap 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A médiákban is megjelent, hogy 
az aradi vízátvétellel kapcsolatos projektnek vége, nem tudták megkötni az államközi 
szerzıdést. Kérte, hogy a „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” címő támogatott 
projekt támogatási szerzıdés megkötése érdekében hozza meg a határozatot a testület. Az 



önerıt biztosítja az állam, viszont az önkormányzatoknak kell betervezni a költségvetésükbe. 
80 körüli települést érint a pályázat, regionális vízi-közmő fog mőködni. Lakos egyenértékő 
rendben lehet csak vízmőben gondolkodni, ezért Mezıberénynek a saját kútjai nem jelentenek 
semmilyen lehetıséget. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
431/2013.(X.10.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a „Békés Megyei 
Ivóvízminıség-javító Program” címő támogatott projekt [Támogatási szerzıdés 
megkötésének idıpontja: 2013. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint. 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program 
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye 
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminıség-javítás 
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 
szerzıdéssel megegyezıen: 29.548.722.250,- Ft  
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de 
legfeljebb 25.834.506.370,- Ft. 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat] 
mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2. 
mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében 
pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 26. 
– postázás október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerı Alap támogatás 100 % -ára. 

1. Mezıberény Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében 
elkülöníti.   

 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 
2014. év 2015. év 

Mezıberény 
Város Önkormányzata 

109.569.368 39.127.036 70.442.332 

2. Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı –testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. október 15. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
nyílt ülést, a képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.   
 

k.m.f. 
 

 
 Siklósi István                 Dr. Földesi Szabolcs 
 polgármester    jegyzı 


