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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestületének 2007.  április  5-én  megtartott
rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye:  Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem.

Jelen  vannak: Cservenák  Pál  Miklós  polgármester,  Harmati  László  alpolgármester,  Valentinyi
Károly alpolgármester, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton,  Debreczeni
Gábor, Fekete József, Halász Ferenc, Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Lestyán
Ádám,  Onody  Gyuláné,  Szekeres  Józsefné,  Wagner  Márton,  T.Wagner  Márton
képviselık.
/Az ülésrıl távol maradt Csávás István és Litvai György képviselı./

Jelen volt még az ülésen: Dr. Hantos Katalin jegyzı,  Varga Józsefné aljegyzı,  Hidasi Zoltán a
hivatal  pénzügyi  irodavezetıje,   Kutas  Ferenc  a  hivatal  beruházási
ügyintézıje, Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı.

A  polgármester  javaslatára  a  képviselıtestület  16 igen  szavazattal,  egyhangúlag  Halász  Ferenc
képviselıt és Valentinyi Károly alpolgármestert elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítınek.
     

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy a  rendkívüli  ülés  összehívását  pályázatok
beadási  határideje tette szükségessé,  másrészt abban is állást kell  foglalni,  kerüljenek-e további
pályáztatások  elıkészítésre.  Azontúl  egy-két  aktuális  téma  is  elıterjesztésre  kerül.  Kérte  az
ismertetett  napirend megszavazását.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

109/2007./IV.5./sz. határozat:
A Képviselıtestület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) A mővelıdési központ vizesblokk felújítására pályázat benyújtása (76/2007./III.5./ sz. hat.)
2.) Belterületi utak útburkolatának felújítására pályázat benyújtása (72/2007./III.5./ sz. hat.)
3.) A mezıberényi 3543 hrsz.-ú közterület tulajdonátadása az önkormányzat részére (Liget u.)
4.) A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2007. évi mőködtetéséhez, fejlesztéséhez támogatás

biztosítása
5.) Állásfoglalás kerékpárút építésének/tervezésének támogatására pályázat beadásáról.
6.) Közmunkapályázaton való részvétel
7.) A Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba képviselı kijelölése.
8.) Bejelentések.

1.) A mővelıdési központ vizesblokk felújítására pályázat benyújtása (76/2007./III.5./ sz. hat.)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. 

Hoffmann  Dániel képviselı  megkérdezte,  hogy  az  önerı  biztosításához  van-e  elég  fedezet  a
költségvetés általános tartalékában?
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Hidasi Zoltán a polgármesteri hivatal pénzügyi irodavezetıje válaszként közölte, hogy a tartalékban
van még 15 millió Ft.

Kovács Lászlóné képviselı  megkérdezte,  hogy az intézmény korábbi átalakítási terve össze lett
nézve  a felújítási tervvel?

Kutas  Ferenc a  polgármesteri  hivatal  beruházási  ügyintézıje  válaszként  elmondta,  a  komplett
épületgépészeti felújítás, vizesblokk és ahhoz kapcsolódó munka  ugyanott, ugyanakkora területen
történik meg.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

110/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzat  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  Dél-Alföldi  Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt, a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések 2007. évi
támogatásának  igénybevételére  pályázatot  nyújt  be  a Petıfi  Sándor  Mővelıdési  Központ
vizesblokkjainak felújítása tárgyában.

A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 10.154 eFt
A megpályázható támogatás összege: 7.107 eFt
A saját erı mértéke: 3.047 eFt
Mezıberény Város Önkormányzat képviselıtestülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erıt,

a  beruházás  teljes  költségeinek  30  %-át,  3.047  eFt-ot,  a  2007.  évi  költségvetés  általános
tartalékának terhére biztosítja. 
A  képviselıtestület  megbízza  a  jegyzı  asszonyt,  hogy  a  támogatás  elnyeréséhez  szükséges
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: 2007. április 16.

2.) Belterületi utak útburkolatának felújítására pályázat benyújtása (72/2007./III.5./ sz. hat.)

Cservenák Pál Miklós polgármester az elıterjesztés alapján javasolta a határozatok meghozatalát. A
pályázatokhoz, kiszámítva a költségeket,  bele fér még a Galilei utca (Pipa utcával) javítása is. Azt
tudni  kell,  hogy  a  fajlagos  költségek  nem  egyformán jelentkeznek  az  útfelújításoknál,
útszélesítéseknél. 

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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111/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzat  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a Dél-Alföldi  Regionális
Fejlesztési  Tanács  által  kiírt,  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
burkolat-felújításának támogatására pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 7 134 084 Ft
Megpályázható támogatás: 2 441 851 Ft
Szükséges önrész: 4 692 233 Ft

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Szent István u. – Kölcsey u.
burkolatmegerısítéséhez szükséges saját erıt, a beruházás teljes költségeinek 66 %-át,  4 692 233
Ft-ot, a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja.
A  Képviselıtestület  megbízza  a  jegyzı  asszonyt,  hogy  a  támogatás  elnyeréséhez  szükséges
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: 2007. április 16.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

112/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzat  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a Dél-Alföldi  Regionális
Fejlesztési  Tanács  által  kiírt,  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
burkolat-felújításának  támogatására  pályázatot  nyújt  be  a  Vésztıi  út  –  Luther  Márton  tér
felújításának tárgyában.

A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 15 579 622 Ft
Megpályázható támogatás: 5 790 240 Ft
Szükséges önrész: 9 789 382 Ft

Mezıberény Város  Önkormányzat  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  szükséges  saját  erıt,  a
beruházás teljes költségeinek 62,8 %-át, 9.789.382 Ft-ot, a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja.
A  Képviselıtestület  megbízza  a  jegyzı  asszonyt,  hogy  a  támogatás  elnyeréséhez  szükséges
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: 2007. április 16.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

113/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzat  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a Dél-Alföldi  Regionális
Fejlesztési  Tanács  által  kiírt,  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
burkolat-felújításának támogatására pályázatot nyújt be a Deák F. u., valamint a Madách u. Rákóczi
sgt. és Árpád u. közötti szakaszának felújításának tárgyában.
      A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 22 557 150 Ft

Megpályázható támogatás: 7 761 719 Ft
Szükséges önrész: 14 795 431 Ft

Mezıberény Város  Önkormányzat  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  szükséges  saját  erıt,  a
beruházás  teljes  költségeinek  65,6  %-át,  14.795.431  Ft-ot,  a  2007.  évi  költségvetés  terhére
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biztosítja.
A  Képviselıtestület  megbízza  a  jegyzı  asszonyt,  hogy  a  támogatás  elnyeréséhez  szükséges
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: 2007. április 16.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

114/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzat  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a Dél-Alföldi  Regionális
Fejlesztési  Tanács  által  kiírt,  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
burkolat-felújításának támogatására pályázatot nyújt be a Galilei u. – Pipa u. által alkotott hálózati
elemre az alábbiak szerint:

A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 10 095 480 Ft
Megpályázható támogatás: 3 569 040 Ft
Szükséges önrész: 6 526 440 Ft

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Galilei u. – Pipa u. által
alkotott hálózati elem burkolatmegerısítéséhez szükséges saját erıt, a beruházás teljes költségeinek
64,6 %-át, 6 526 440 Ft-ot, a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja.
A  Képviselıtestület  megbízza  a  jegyzı  asszonyt,  hogy  a  támogatás  elnyeréséhez  szükséges
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: 2007. április 16.

Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, panaszkodtak a Rákóczi utca útjának minısége miatt az
ott lakók, annyira „kotyog”, hogy nem lehet aludni tıle. Nem kíván interpellálni az ügyben, csak
tolmácsolta a polgármester úr felé az észrevételét.

Lestyán Ádám képviselı kérte, a Jókai utca ne legyen feledve a következı útfelújítások során. A
Rákóczi  utcára  sajnos  rá  lettek  engedve  a  nagy  kocsik,  annak  az  útnak  nincs  alapja,  ilyen
megterhelést nem bír el.

Több észrevétel nem hangzott el.

3.) A mezıberényi 3543 hrsz.-ú közterület tulajdonátadása az önkormányzat részére (Liget u.)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  az  írásos  elıterjesztés  szerint  javasolta  a  határozat
meghozatalát.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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115/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  mezıberényi  3543  hrsz.-ú  4096  m2
területő  közterület  mővelési  ágú Liget  utcai  ingatlan  tulajdonjogát  -tulajdonjog rendezés címen
ellenérték nélkül átveszi a Magyar Államtól. Vállalja az önkormányzat a tulajdonjog javára történı

bejegyzésével  egyidejőleg  a  fent  nevezett  ingatlan  kezelését  és  üzemeltetését,  a  Városi
Közszolgáltató Intézménye által.
Felhatalmazza a Képviselıtestület a Polgármestert arra, hogy a tulajdonjog rendezésére vonatkozó
megállapodást aláírja.
A  Képviselıtestület  felkéri  a  Jegyzıt,  hogy  az  önkormányzati  vagyonnyilvántartáson  a  fenti
változást  vezesse  át,  és  a  tulajdonjog  bejegyzést  követıen  terjessze  elı  a  vagyonrendelet
kiegészítésére vonatkozó javaslatát.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: Megállapodás aláírására 2007. április 30., a többire értelem szerint.

4.) A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2007. évi mőködtetéséhez, fejlesztéséhez támogatás
biztosítása

Dr. Hantos Katalin jegyzı  ismertette, eddig elegendı  volt, hogy az igényléshez  a költségvetési
rendeletet benyújtotta az önkormányzat, amiben biztosította a vissza nem térítendı önkormányzati
támogatást,  most már viszont szükséges errıl külön határozatot is hozni. 

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

116/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete,  a helyi  autóbusz-közlekedési  szolgáltatás
2007.  évi  mőködtetéséhez  (folyamatos  üzemeltetéséhez  és  eszközfenntartási  ráfordításaihoz)  és
fejlesztéséhez,  -  változatlan  futásteljesítmény mellett  -  a  Körös  Volán  Rt.  részére  a  2007.  évi
költségvetésében 1.200 e Ft vissza nem térítendı önkormányzati támogatást biztosít, illetve a helyi
közlekedést 2007. január 1-jétıl december 31-éig folyamatosan fenntartja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értelem szerint

5.) Állásfoglalás kerékpárút építésének/tervezésének támogatására pályázat beadásáról.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  a  képviselık  véleményét  kérte  a  pályázati  anyaggal
kapcsolatosan.  Ismertette,  hogy  az  önkormányzatnak  van egy  elkészült  kerékpárút  terve Békés
irányába. Itt szükséges még területek kisajátítása, valamint Békés polgármester úgy nyilatkozott,
hogy ebben az évben nem Mezıberény, hanem Murony irányába kívánnak pályázni. A következı
évben tervezik Mezıberény felé a kerékpárútépítést megpályázni, együttmőködve Mezıberénnyel.
Egyenlıre a kisajátítást kellene folyamatba tenni, és jövıre megcsinálni a kerékpárutat  a békési
határig akkor is, ha Békés nem társulna. Van az önkormányzatnak a Szabó Á., Szarvasi út irányába
is kerékpárút terve, de ezzel a mostani pályázaton nem lehet részt venni, mert a pályázat maximum
csak a három számjegyő utak mellett építendı kerékpárutakat támogatja.  Lehetıségként kínálkozna
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még Mezıberény és Gyomaendrıd között kerékpátutat megterveztetni. Amennyiben Csárdaszállás
is támogatná a megvalósítást, meg lehetne  próbálni.

A képviselık a Gyomaendrıd és Mezıberény közötti  kerékpárút  (18,5 km) kiépítését  tartották
támogatandónak

Valentinyi  Károly alpolgármester  javasolta  felhatalmazni  a  polgármestert,  hogy  tárgyaljon  az
érintett települések polgármestereivel, és a Mezıberényt érintı szakaszra árajánlatot is kérjen.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

117/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete felhatalmazza a Polgármestert,  folytasson
tárgyalásokat -kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására kiírt pályázati felhívás kapcsán-
Csárdaszállás és Gyomaendrıd polgármestereivel a három települést összekötı kerékpárút kiépítés
tervének  elkészíttetésérıl,  valamint  a  Mezıberényt  érintı  szakaszra  tervezıtıl  szerezzen  be
árajánlatot.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: int. azonnal.

6.) Közmunkapályázaton való részvétel

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  ismertette az írásos elıterjesztést, az önkormányzatnak 7 fı  közcélú
munkás  foglalkoztatását  kellene  vállalnia  a  Békési  Kistérségi  Társulás  által  beadni   kívánt
közmunkapályázaton.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója tájékoztatásként elmondta,
hogy intézménye a 7 fıt 3 területen tudnák alkalmazni: csatornatakarítás,  ároktisztítás;  illegális
szemétlerakás feltérképezése, felszedése; temetı rendben tartása. Egy fı képzését is vállalni kell a
pályázat keretében, kımőves képzésre gondolnának, az út, járda javításokban tudna tevékenykedni.

Dr. Hantos Katalin jegyzı határozati javaslatot ismertetett.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

118/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete részt vesz a Békési Kistérségi Társulás által
beadandó  közmunkapályázatban,  vállalja  7  fı  közcélú  munkás  foglalkoztatását  a  pályázati
elıírásban  meghatározott  4  hónapos  idıtartamra,  közülük  1  fı  OKJ-s  képzését,  valamint  az
eszközbeszerzéshez szükséges ÁFA összegét a Városi Közszolgáltató Intézmény költségvetésébıl
biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
              Fekete József int.vezetı

Határidı: értesítésre azonnal.
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7.) A Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba képviselı kijelölése.

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette az ÁNTSZ által kiküldött levelet. Közösen kellene a megye
alapellátó szolgáltatói fenntartóinak egy fıt delegálni a tanácsba. 

Hoffmann Dániel képviselı javasolt Mezıberénybıl  megjelölni egy személyt, a polgármester úr
tárgyaljon ez ügyben a mezıberényi orvosokkal.

Kovács Lászlóné képviselı Dr. Sziráczki Magdolna delegálását javasolta.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  megjegyezte,  április  15-ig  választ  kell  adni  a  képviselı
kijelölésérıl,  az  is  elképzelhetı,  hogy  egyik  orvos  sem  fogja  vállalni  a  megbízatásra  történı
felkérést.  Felhatalmazást  kért,  hogy  tárgyalhasson  a  mezıberényi  orvosokkal,  és  amennyiben
egyikıjük sem kíván élni a felterjesztéssel,  nem jelöl a képviselıtestület senkit a képviseletre.

A képviselı-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

119/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  a  Dél-alföldi  Regionális  Egészségügyi
Tanács  megkeresése  alapján  -a  megye  alapellátó  szolgáltatóinak  fenntartóival  közösen  egy  fı

delegálása a tanácsba-   felhatalmazza a Polgármestert,  tárgyaljon  a mezıberényi  orvosokkal  ki
vállalná a megbízatást. Amennyiben egyikıjük sem kíván élni a felterjesztéssel, a Képviselıtestület
nem él jelöléssel a képviseletre.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: int.azonnal
                értesítésre legkésıbb április 15.

8.) Bejelentések.

Harmati László alpolgármester felolvasta a Bagolyvár Sörözı vezetıje által beadott kérelmet. A
Deák  F.  u.  5-7.  szám  alatti  volt  iskola  ingatlant  bérbe  vennék  az  önkormányzattól
szórakozóhelyként  (hétvégenként)  6 hónapra  50 eFt /hó bérleti  díjért.  Az ingatlant  kívül belül
rendben tartanák, 6 hónap után pedig újra tárgyalnának az összegrıl, látva a forgalmat és az igényt. 

Cservenák Pál  Miklós polgármester  tájékoztatásként  közölte,  hogy több önkormányzati  ingatlan
sorsáról  kell majd dönteni a jövıben. A Puskin u. 9. számú ingatlan életveszélyessé nyilvánítása
megtörtént  a  bontási  munkák  hamarosan  megkezdıdnek,  négy  bérlı  már  elment,  még 3  bérlı
elhelyezésérıl gondoskodni kell. Az általános iskola igazgatója is jelzéssel élt, hogy  a Deák F. u. 1.
szám alatti ingatlanból szeretné, ha a Martinovics utca ingatlanba kerülne a speciális tagozat, így a
Deák F. u. 1. számú ingatlan is kiürül.
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Onody Gyuláné képviselı megkérdezte, lehet-e valami árat tudni, pl. a Deák F. u. 1. sz. ingatlan
eladási áraként, mert arra volt érdeklıdı, lakássá alakítanák ki az épületet. 

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, nem tudna a jelentkezıknek árat mondani, a felolvasott
kérelemmel kapcsolatban is a testület véleményét  kéri.  Más vállalkozás is jelentkezett,  helyiség
iránt érdeklıdtek , bérmunkát -nevezetesen dióbél bontás- szeretnének végeztetni, még folytatódni
fognak  az egyeztetések.

Hoffmann Dániel képviselı a Deák F. u. 1. sz. ingatlan eladási árára tett javaslatot: 60-70 eFt/m2 a
lakóingatlanért, 6-700 Ft/m2 pedig a telekért.

Valentinyi  Károly alpolgármester  a Deák F.  u.  5-7.  sz.  ingatlant  nem adná ki  kocsma részére,
inkább más  vállalkozás kerüljön oda. 

Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a következı ülésig várni a döntéssel, tekintse a levelet
tájékoztatásnak a testület.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatta a képviselıket, a ligetben a Madarak Háza  üvegét
már kiverték. Megjegyezte, hogy  nyugodt szívvel odaadta volna az Omega Egyesületnek  a helyet,
a fiatalok megvédenék az ingatlant. 

Valentinyi Károly alpolgármester térkamera kihelyezését fontosnak tartotta, legyen árajánlat kérve.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ötleteket  kért  a  képviselıktıl,  hogy  a  május  1-i  hivatalos
ünnepélyes  átadáson  milyen  mősorok  legyenek  a  ligetben.  Véleménye  szerint  a  város
együttesei /fúvószenekar, táncegyüttes, mazsorett/ szerepeljenek a majálison.

Barna  Márton képviselı  javasolta  az  Önkéntes  Tőzoltó  Egyesületet  felkérni,  hátha  a  régi
hagyomány szerint majálist rendeznének.

Kovács  Lászlóné képviselı  elmondta,  a  mővelıdési  központ  igazgatójával  a  Városszépítı  és
Városvédı  Egyesület   elméletben  egy  majális  jellegő  mősorról  egyeztetett.  A  mővelıdési
központnak pénzre is lenne ahhoz szüksége, hogy valamilyen vendégelıadót meg tudjon hívni.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  véleménye  szerint  valamilyen  iránymutatást  kellene adni  a
mővelıdési központnak a mősorral kapcsolatban, pénzt nem biztosítana részükre,  nem kell 6 millió
Ft-ot elköltenie augusztus 20-ra, onnan „szakítson ki” 2-300 eFt-ot, a részletekrıl majd tárgyalni
fog az intézményvezetıvel. 
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Wagner Márton képviselı közölte, a Német Hagyományápoló Egyesület ki fog menni május elsején
a ligetbe ünnepelni, fızni is fognak, természetesen nem vendéglátásra, hanem saját részükre.

Valentinyi Károly alpolgármester javasolta, hogy  a helyi vendéglátósok legyenek megkérdezve, ki
vállalna kiszolgálást a ligetben május elsején. 

Barna Márton képviselı a ligetben lévı bérlakás sorsáról érdeklıdött.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, van olyan jelentkezı a bérlakásra, aki munka nélkül
van,  egyedül  nem  fogja  tudni  fizetni  a  bérleti  díjat.  Jelentkezett  Kormányos  Ferenc  is,  aki
feleségével együtt alkalmazható lehetne, de a testület nem adott felhatalmazást létszámnövelésre az
érintett   intézményeknél.   Pályáztatni  akkor  lehetne,  ha  testület  fedezetet,  létszámot  biztosít.
Felhatalmazást  kért  további  tárgyalásra  a  mővelıdési  központ  és  a  közszolgáltató  intézmény
igazgatóival, ha nem jutnak eredményre, a testület elé terjeszti, miben kellene dönteni. A tárgyalás
eredményérıl be fog számolni.

A képviselıtestület 16 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

120/2007./IV.5./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármestert,  hogy  Szőcsné  Sziklai  Éva  és  Fekete  József  intézményvezetık  bevonásával
folytasson érdemi megbeszélést a Ligetben lévı bérlakás kiadásáról olyan házaspár részére, akik
alkalmazásával a liget, valamint az ott lévı felépítmények funkciója rendezıdhet.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: beszámolásra áprilisi testületi ülés.

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli  ülést.

kmf.

 
                  Cservenák Pál Miklós                                                Dr. Hantos Katalin 
                         polgármester                                                            jegyzı

                        Halász Ferenc                                                      Valentinyi Károly
                          képviselı                                                              alpolgármester
                         jkv.hitelesítı                                                           jkv.hitelesítı     


