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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. május 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Milce Münzing, Münsingen Város polgármestere levélben meghívással élt a Képviselő-testület
felé a 2015. június 18-21 köztt megrendezendő önkéntes tűzoltók 150. jubileumi
ünnepségére. (levél mellékelve az előterjesztéshez).
Tervek szerint városimk delegációjának vezetője Körösi Mihály képviselő, a Humánügyi
Bizottság elnöke.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. június 18-21 között
megrendezésre kerülő Münsingen város önkéntes tűzoltók 150. jubileumi ünnepségén 8
fős delegációval képviselteti magát. A delegáció vezetőjeként, Körösi Mihály képviselőt,
a Humánügyi Bizottság elnökét jelöli ki. Az utazás költségeit, a 250.000.- Ft-ot (útiköltség,
ajándék) a 011130-4 önk. nemz, kapcsolatai terhére hivatalos városi szintű feladatok
finanszirozásának keretéből (fedezet biztosítás 011130-O kf. dologi kiadási előirányzatának
emelésére) biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Mezőberény, 2015. május 13.
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Tisztelt Siklósi Polgármester Úr, kedves István!

2015. június 18-21. között kerül megrendezésre a münsingeni önkéntes tűzoltók 150.
jubileumi ünnepsége, amit a reutlingeni körzet kerületi tűzoltónapjával együtt ünneplünk.

Az ünnpség hivatalos megnyitója 2015. június 18-án csütörtökön 19.30-kor kezdődik a
Zehntscheuerben (Zehntscheuerweg 11. Münsingen).

Ebből az alkalomból 2015. június 21-én vasárnap egy nagy történelmi felvonulást rendeznek a
különböző megyék kb. 60 osztagainak részvételével.

Nagyon örülnénk, ha az Önök tűzoltósága vagy települése részese lenne az ünnepségnek,
ezért szeretettel meghívjuk Önöket, hogy a „Tűzoltóság” jegyében rendezett felvonulásön
vegyenek részt, hogy együtt ünnepelhessük az évfordulót.

Már most megköszönjük, ha 2015. március 30-ig visszajeleznek.

Kérem, közöljék, hány fővel vesznek részt a felvonuláson, és hány személy érkezik (max. 10-
15fő), hogy a szállásukról gondoskodni tudjunk.

A meghívásboz mellékelve megküldjük a programftizetet. További információkat egy későbbi
időpontban küldünk.

A visszajelzést az alábbi e-mail címre kérjük:
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ilona.seeger(muensingen.de

vagy Írásban:

Munsingem Onkentesek
Berthold Hofmann Varosi Tuzoltoparancsnok
Postaftok 1271
72522 Münsingen

Baráti üdvözlettel

Mike Münzing
polgármester


