
1

JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. március 5-én megtartott
rendkívüli ülésérıl.

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

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

Jelen  volt  még  az  ülésen: Dr.  Hantos  Katalin  jegyzı,  Hidasi  Zoltán  a  hivatal  Pénzügyi
irodavezetıje,   Baksai  Ágnes  jegyzıkönyvvezetı.  A  3.  napirend
tárgyalásánál  jelen  volt  Szőcsné  Sziklai  Éva  a  mővelıdési  központ
igazgatója.

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag Szekeres Józsefné
képviselıt és Harmati László alpolgármestert elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítınek.
     

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  meghívóban  kiküldött  napirendeket.  Az  elsı
napirend sürgıssége tette szükségessé a rendkívüli ülés összehívását, a 2006. évi költségvetést még
módosítani  szükséges a zárszámadás elıterjesztése érdekében.  Azontúl  egy-két  aktuális  téma is
elıterjesztésre kerül. Kérte a napirend megszavazását.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

68/2007./III.5./sz. határozat:
A képviselı-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ A többször módosított 4/2006./II.13./ MÖK. sz. rendelet „Mezıberény Város Önkormányzata

2006. évi költségvetésérıl” módosítása
2./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl szóló 3/2007./II.20./ MÖK számú

rendelet kiegészítése
3./ Bejelentések:

-A  megvalósult,  Ligetben  lévı  Madarak  háza  látogatóközpont  mőködtetésének
intézményhez sorolása

 - ingatlanértékesítések (Kereki u. 33. sz.; Szarvasi u. 12. sz.)
-  pályázati  lehetıségek  (DARF  2007.  évre  meghirdetett  pályázatain  való  részvétel

kérdésében állásfoglalás)
 - egyéb bejelentések

1./ A többször módosított 4/2006./II.13./ MÖK. sz. rendelet „Mezıberény Város Önkormányzata
2006. évi költségvetésérıl” módosítása
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Hidasi  Zoltán a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodavezetıje  ismertette,  hogy  a  módisítás
tartalmazza a mőködési  bevétel-kiadásváltozásokat,  illetve az  új  elıirányzatokat  a  költségvetési
rendelet szerkezete szerint. Továbbá ismertette a mellékletek tartalmait is.

Cservenák Pál Miklós polgármester a rendeletmódosítást kérte megszavazni 144.092 eFt bevételi-
kiadási oldallal. 2.824.057 eFt lett a költségvetés összege. Bizottságok nem tárgyalták a rendelet-
tervezetet, elfogadásához minısített többségi igen szavazat szükséges.

A képviselıtestület18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete
4/2007/III./6./MÖK számú rendelete

a többször módosított 4/2006. (II. 13.) MÖK számú rendelet
„ Mezıberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésérıl „ módosítására.

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 1.sz.melléklete/

2./ Mezıberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérıl szóló 3/2007./II.20./ MÖK számú
rendelet kiegészítése

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  szükséges  még  a  rendelet  kiegészítése,  gördülı
tervezés lett készítve.

Hidasi Zoltán a Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi  Irodavezetıje közölte, hogy három melléklettel
kerül kiegészítésre a már elfogadott költségvetés, ismertette azokat. 

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
5/2007 (III. 6.) MÖK számú rendelete

Mezıberény Város Önkormányzata  2007. évi költségvetésérıl szóló 
3/2007.(II.20.) MÖK számú rendelete kiegészítésére

/A rendelet szó szerinti szövege e jegyzıkönyv 2.sz.melléklete./

3./ Bejelentések:

-  A  megvalósult,  Ligetben  lévı  Madarak  háza  látogatóközpont  mőködtetésének  intézményhez
sorolása
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/Szőcsné Sziklai Éva, a mővelıdési központigazgatója jelen van a téma tárgyalásánál/

Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, döntenie kellene a testületnek, hogy a megvalósult
madarak  házát,  színpadot,  az  elnyert  pályázat  megvalósult  beruházását  melyik  önkormányzati
intézmény  mőködtesse.  A  mővelıdési  központ,  a  helytörténeti  győjtemény  és  közszolgáltató
intézmény közül személy szerint a mővelıdési központot jelölné ki, hogy tartalommal megtöltse a
felépítményeket, a közszolgáltató intézménynek pedig a rendtartás, főnyírás lenne a feladata. Május
1-jén lesz az ünnepélyes átadás. Egy évig lehetıség nyílt  arra,  hogy a ligetben lévı  bérlakásba
beköltözött  lakó  a madarak  házában elhelyezte  madarait,  a  madarak  etetését,  ingatlan  rendben
tartását ellátja. A jövıre nézve nem tartaná elvetni való gondolatnak, hogy német, nyugati példákra,
keresni  kellene  olyan  civil  szervezetet  amely  vállalná  az  objektum  kezelését.  A  képviselık
véleményét kérte.

Harmati László alpolgármester véleménye szerint a Liget és a Szikes tó környékének karbantartása
a közszolgáltató  intézményhez kell,  hogy tartozzon. A felépítmények  tartalommal megtöltése a
mővelıdési központ feladata legyen, és a bérlakásban lakó Nagy Ildikó is hozzájuk tartozzon.

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a madarak házának a berendezése április 20-án
fog megérkezni (Székek, szekrények, két számítógép, fénymásoló, nyomtató).

Hoffmann  Dániel képviselı  a  Városi  Közszolgáltató  Intézményhez  rendelni  a  megvalósult
beruházást, „iszonyú” nagy területrıl van szó, ezt csak ık tudják rendben tartani. A bérlakásban
lakó személy alkalmazását is a közszolgáltató intézményhez sorolná, hiszen az idei évet tanuló
évnek lehet tekinteni. Nem kell ebben most végleges döntést hozni, úgy sem lehet megítélni, melyik
lenne a jobb.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, a liget takarítása ezzel a projekttel nem igen van
összefüggésben,  ha  nincs  ez  a  beruházás,  akkor  is  ugyanúgy  felmerült  volna  a  liget  rendben
tartásának kérdése.

Balta Ádámné képviselı  elmondta,  a szikes tónál  nagyon sok porta értékesítésre került,  ha azt
rendben akarja tartani az önkormányzat, akkor vásárolja azokat vissza.

Litvai  György képviselı  véleménye  szerint  a szikes tónál  nincs olyan  sok gondozatlan terület.
Egyik  oldalát  a  lakók  tartják  rendbe,  a  másik  részen  nyílván  parkolási  lehetıség,  megfelelı
úthálózat kialakítása fog megtörténni. Az biztos, hogy a több hektáros terület -ahol a madárles is
van- karbantartása nagy körültekintést igényel, szakmai irányítást biztosítani kell.

Valentinyi Károly alpolgármester felvette, problémaként fog jelentkezni a Medvefejes tónál az is,
hogy  a  madárlesen  beépített  távcsınek  kell  lenni,  a  területen  be  kell  építeni  madárhang-
berendezéseket,  vajon  ezek  az  eszközök  meddig  lesznek  meg.  A  Nemzeti  Park  által  védetté
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nyilvánított  területeket  nem lehet  akárhogyan  kezelni,  pl.  a  nádvágásnak  is  szabályai  vannak. 
Egyetértett a polgármester úr javaslatával, a területek rendben tartása a közszolgáltató intézményhez
tartozzon, magának az épületnek, a színpadnak a tevékenységét szakmailag az összevont kulturális
intézmény  végezze.  A  berendezéseket  /bútorok,  vitrinek,  kiállító  felületek/  tartalommal  kell
megtölteni,  idınként  elıadásokat  kell  szervezni.  Javasolta  a  Körös-Maros  Nemzeti  Parktól
információkat szerezni, hol lehet szemléltetı eszközöket, ismertetı kiállító felületeket szórólapokat
beszerezni A ligeti bérlakásban lakó Nagy Ildikó feladatát abban látná, hogy a madarak házában a
madarakkal  kapcsolatos  teendıket  ellássa,  és  további  tevékenysége  is  az  összevont  kulturális
intézmények körébe kell, hogy tartozzon. Javasolta következı ülésre kiszámolni, hogy az újólag
jelentkezı tevékenységek milyen költségekkel járnak, mert az intézmények részére biztosan kell
majd pótelıirányzatokat megállapítani.

Cservenák Pál Miklós polgármester egyetértett a felvetéssel, de ne a következı ülésre készüljenek
el a számítások. Május 1-én lesz a megnyitó, most elviekben fogadja el a testület, hogy melyik
tevékenység  hova  tartozzon.  A  projekt  nem  fejezıdött  be,  a  Naturpark  keretében  további
lehetıségek is fognak majd kínálkozni. 

Szőcsné Sziklai Éva a mővelıdési központ igazgatója, mivel intézményének kezelésébe tervezik
adni az objektumokat, sajnálatát fejezte ki,, hogy nem hamarabb kapcsolódhattak be a programba.
Szereti a kihívásokat, de jelenesetben sok kérdés felvetıdik fel. Az elhangzottak alapján ami biztos,
hogy a madárházat és a színpadot a mővelıdési központ központ kezelésébe /költségeit  fedezik,
felelısek érte/ szánja a képviselıtestület. Megkérdezte,  hogy Nagy Ildikót  milyen munkakörben
kell, hogy foglalkoztassa?

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  Nagy  Ildikó  munkakörét  2-3  órában  a
madarakkal való foglalkozás /etetés, takarítás/ tölti ki, több idejével az intézmény rendelkezne. 

Szőcsné  Sziklai  Éva a  mővelıdési  központ  igazgatója  fontosnak  tartotta  az  egyeztetést  Nagy
Ildikóval a polgármester úr jelenlétében. További kérdése, hogy mikorra kell mőködınek lennie a
madárháznak?

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, az ingatlanban a berendezések ott lesznek, azokat
tartalommal kell  megtölteni.  A szükséges táblák is kihelyezésre kerülnek április  végére.  El lett
vállalva a projekt megvalósítása, tehát valamilyen formában mőködtetni kell, és ha ez majd nem fog
tetszeni, másra lesz hasznosítva.

Valentinyi Károly alpolgármester ügyrendi indítvány tett. A polgármester, az intézményvezetı és az
alkalmazott dolgozó együtt egyeztessen, itt most a testület ilyen kérdésekben nem tud dönteni.  

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  abban javasolt  döntést  hozni,  hogy a ligeti  pavilon meg a
színpad kezelésszempontjából a mővelıdési központhoz kerüljön, a ligetnek a többi része pedig a
közszolgáltató intézményhez.
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Szőcsné  Sziklai  Éva intézményvezetı  fontosnak  tartotta,  hogy  a  madárházban  tartott  madarak
élelmezése biztosított legyen, arra pénz kell.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  elmondta,  a pavilonban lévı  madarak  Nagy Ildikóé,  nincs
szerzıdés kötve, ı felajánlotta azt, hogy térítésmentesen most ideadja, mert nem tudott még, hogy
ez kell-e a városnak. Tárgyalásuk alkalmával a madarak etetését vállalta az önkormányzat nevében. 

Valentinyi Károly alpolgármester megerısítette, hogy a márciusi ülésre ki kellene deríteni, miket
kellene a vitrinekbe beletenni, honnan lehetne beszerezni, kb. mi a költsége.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje véleménye szerint is csak a
rendtartás legyen intézménye feladata,  közhasznú munkaerıivel  ennek tud eleget tenni. A Liget
gazdátlan volt, a Medvefejes tó környéke is rendbetételre várt. Egy hónapja már hozzá kezdtek a
munkához, most ott tartanak, hogy a parkfenntartás, virágosítás folyik, a rendezvényekhez a füves
területeket elıkészítik. További feladatuk lehet, hogy a rendezvények után a szemetet eltakarítják,
öntöznek, hó eltakarítást elvégzik –ezek a feladatok tartozhatnak a közszolgáltató intézményhez. A
Liget  bekerítésén  is  lehet  majd  gondolkodni,  esetleg  valamilyen  ırzési  feladat  megoldásáról
gondolkodni, ezeket el is tudnák vállalni. A tó környékét is gaztól, parlagfőtıl  megtakarítják. A
látogatók számára alkalmas sétaállapotnak megfelelıen kell tartani azt a tórészletet, ami a Vésztıi
és a köröstarcsai út között elhelyezkedik. A késıbbiekben kialakított parkoló és az ott lévı játszótér
tisztán tartása is közszolgáltató feladat. A dologi költségek biztos, hogy jelentısek lesznek, ezt ki
kell számolni.

Balta  Ádámné képviselı  megkérdezte,  a ligetben lehet-e koncerteket  tartani,  nem zavarja  az  a
madarakat?  Hozzáértı  szakember  is  kellene a  kiállítás  bemutatásához.  Hajlandó-e Nagy Ildikó
délután ott maradni, csoportot fogadni minimálbérért?

Cservenák Pál Miklós polgármester a felvetett kérdéseket korainak tartotta, több egyeztetésre lesz
szükség.

Lestyán Ádám képviselı úgy érezte, ez a program nem lett végig gondolva. Véleménye szerint a
liget  növényzete  tönkre  lett  téve,  ezt  a  közszolgáltató  intézménynek  kell  rendbe  hozni.  Az
épületrész  a  mővelıdési  központhoz  tartozzon,  de  nekik  is  segítségre  lesz  szükségük,  nincs
„madárszakértı” emberük.

Valentinyi Károly alpolgármester fontosnak tartotta, hogy következı ülésre mindenki gondolja át
mi hova kerülhet, mi lesz a költsége. A szakember támogatottságot a Körös-Maros Nemzeti Park
részérıl tudja elképzelni.

Csávás István képviselı véleménye szerint nem minden esetben a végzettség határozza meg, hogy
ki milyen ornitológus, amatır szinten is lehet jó segítıt  találni, egy szakembert meg sem tudna
fizetni az önkormányzat. Biztos abban, hogy az épületek tartalommal való megtöltéséhez lelkesen
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segítenének a vadásztársaságok. 

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, történt már ilyen irányú beszélgetés is, tudnak
majd madarat adni, de az önkormányzatnak kell a kitömetést felvállalni.

Barna Márton képviselı úgy tudta volna elképzelni, hogy a szolgálati lakás olyan házaspárnak lesz
kiadva,  akik  a  ligetet  rendben  tartják,  és  mellette az  épületben  végzett  funkció  végzését  is
felvállalják. Következı ülésen térjen vissza a testület a kérdésre, további támpontok ismeretében.

Kovács Lászlóné képviselı figyelmeztetett arra, hogy a város lakói figyelemmel kísérik, mi valósul
meg a ligetben. Jó ötletekkel is tudnának szolgálni, pl. Hanó Pálné tanárnı el tudna képzelni egy
erdei iskola kialakítását.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  véleménye  szerint  be lehet  vonni  a  tárgyalásokba ilyen  és
hasonló kezdeményezéseket, minden ötlet megfontolandó.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester döntést kért abban, hogy 2007. március 1-tıl a Ligetben lévı
Madarak háza látogatóközpont, színpad mőködtetése a Mővelıdési Központhoz, a Liget rendben
tartása a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatai közé tartozzon. 

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

69/2007./III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Ligetben lévı  Madarak
háza látogatóközpont, színpad mőködtetése 2007. március 1-tıl a Mővelıdési Központhoz kerül, a
Liget rendben tartása a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatai közé tartozik.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
             Szőcsné Sziklai Éva mővelıdési központ igazgatója
              Fekete József közszolgáltató intézmény igazgatója
Határidı: értelem szerint

(Szőcsné Sziklai Éva eltávozott az ülésrıl.)

Hantos  Katalin jegyzı  közölte,  következı  ülésre  a  két  intézmény  alapító  okirat  módosítása
elıterjesztésre kerül.

- Ingatlanértékesítések (Kereki u. 33. sz.; Szarvasi u. 12. sz.)

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette Vida Attila kérelmét a Kereki u.33.számú beépítetlen
terület megvásárlására. Megkérdezte, hogy a telek eladásáról korábban megállapított eladási ára 10



7

vagy 20%-al legyen megemelve. 

Hoffmann Dániel képviselı a szennyvízcsatorna közmőfejlesztési hozzájárulás összegét is javasolta
az eladási árban meghatározni.

Valentinyi Károly alpolgármester 10%-os emelést javasolt úgy, hogy legyen  megbontva a telekár
és a közmőfejlesztési hozzájárulás összege.

Cservenák Pál Miklós polgármester összesen 759 eFt-ban javasolta a telekárat megállapítani, az
ismertetett megbontásban.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Hoffmann Dániel
képviselı nem vett részt a szavazásban)
 

70/2007./III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete a Mezıberény,  Kereki  u. 33. szám alatti,
3745/5.  hrsz.-ú,  821  m2  önkormányzati  tulajdonú  beépítetlen  terület  vételárát  -telekár  bruttó
624.000 eFt (520.000 Ft + 104.000 Ft ÁFA), valamint 135.000 Ft ingatlanra esı szennyvízcsatorna
közmőfejlesztési  hozzájárulás-  összesen 759.000 Ft-ban,  azaz:  Hétszázötvenkilencezer  forintban
állapítja meg. 
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal, beszámolás az értékesítést követı képviselıtestületi ülés 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy  a  Szarvasi  út  12.  szám  alatti  ingatlant
megvásárolná az Alföld Süti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Megvásárolná 3,4 millió Ft + ÁFA
összegért. Hitelt szeretne felvenni, hogy üzemét kivigye az ingatlanba, és ehhez szükséges hogy
bejegyzett ingatlannal rendelkezzen. Az önkormányzati ingatlan korábban megállapított eladási ára
3.750 eFt volt. Az akkori vásárló elállt a vételtıl, ez 2millió Ft foglaló elvesztését jelentett neki. 

Hoffmann Dániel képviselı a felajánlott árat 120 Ft-tal javasolta megemelni, a bruttó ár 4.320 eFt
legyen.

T.Wagner Márton képviselı foglaló kikötését itt fontosnak tartotta, 20% szokott lenni.
 

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

71/2007./III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a mezıberényi 689 hrsz.-ú 1732 m2 területő

lh.udv.gazd.ép.  mővelési  ágú  Mezıberény,  Szarvasi  u.  12.  sz.  alatti  önkormányzati  tulajdonú
ingatlant bruttó 4.320.000 Ft vételárért értékesítésre kijelöli.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés megkötésére, 20% foglaló kikötésével.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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Határidı: int. azonnal, beszámolás az értékesítést követı képviselıtestületi ülés

-  Pályázati  lehetıségek  (DARF 2007.  évre  meghirdetett  pályázatain  való  részvétel  kérdésében     
állásfoglalás)

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, következı ülésen döntéshozatalra
elıterjesztésre kerül a DÉMÁSZ Székház átalakításának pályázata a költségek kiszámításával.
A továbbiakban a Dél-alföldi Régió megjelent pályázatait ismertette. Az utak burkolására 50%-os
támogatást  biztosítanak.  Mezıberényben  lehetne  pályázni  a  Vésztıi  aszfaltozására  kivezetve  a
Luther  tér  templom mögötti  résznél,  mivel  olyan  utakra  lehet  pályázni  ahol  utcák  összeérnek.
Továbbá a Szent István utca, Kölcsey utca –vissza jıve a villanyrendırig- burkolat felújítása úgy,
hogy a Kölcsey utca 3 m-es útja 4-m-re lenne szélesítve. A harmadik felújítás a Deák F. útjának 4
m-esre szélesítése,  tıle  jobbra,  balra a Madách utca javítása.  Ifj.  Károlyi  László már dolgozik
ezeken a terveken. 

Szekeres  Józsefné képviselı  megkérdezte,  hogy  a  Belencéresi  utca  3  m-es  útjának  szélesítése
megoldható lehetne-e, mert sokan használják, nagy a forgalom a laposi kertekbe járással?

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint az említett út 4 m széles, változtatni nem
lehet, de javasolta megvizsgálását.
 

Valentinyi  Károly alpolgármester  kompromisszumos  megoldásként  javasolta,  hogy  ha  a
Belencéresi utcának csak 3 m-es útja van, annak szélesítése, javítása a jövı évi pályázatban egy
célként szerepeljen.

Kovács  Lászlóné képviselı  felhívta  a  figyelmet,  hogy  nem  csak  a  Belencéresi  utcánál  van
probléma,  a  Puskin  utca  tönkre  ment  útjának  kijavítását  is  szeretné  felvetetni  az  útépítési
programba.

Valentinyi Károly alpolgármester megjegyezte, most a 3 m-es utakról van szó.

Hoffmann  Dániel képviselı  egyetértett  a  polgármester  által  ismertetett  javaslatokkal.  Továbbá
javasolta felmérni hány sáros út van még a városban, azok is legyenek rendbe téve pályázaton kívül
is.

Barna Márton képviselı felvetette, hogy a Thököly utca temetıi részénél is ki kellene szélesíteni az
utat, hogy a jármővek tudjanak parkolni.

Valentinyi Károly alpolgármester javasolta, hogy a májusi testületi ülésre készüljön kimutatás, mely
utcák nem rendelkeznek még szilárd útburkolattal. Az érintett utcában a körzet képviselıje próbálja
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megszervezni az úttársulást.

Csávás István képviselı a Vasút utca útjának minıségét tartotta aggasztónak. Megkérdezte, hogy a
Deák F. utca nem köthetı-e össze folytatásként  a Jókai utcával a pályázatban?

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  válaszként  közölte,  Vasút  utca  nem  az önkormányzat
kezelésébe tartozik. A Deák F. utca és a Jókai utca közt ott van még az Edison utca is, de amúgy is 
ilyen hosszú utcákra nem tud az önkormányzat pályázni.

Lestyán  Ádám képviselı  felvetette,  hogy  sok  helyen  hiányoznak  a  tiltó  táblák,  miért  vannak
ráengedve a Rákóczi utcára a kamionok. 

Fekete József képviselı a közszolgáltató intézmény vezetıje elmondta, a táblákat ellopják, most
lesznek kitéve újra.

Cservenák Pál Miklós polgármester elmondta, ki lesz győjtve hány kresztáblára lenne szükség, be
lesz nyújtva költségigénye.

Wagner Márton képviselı felvette, hogy a Városháza nagykapu kijáratánál tükröt kellene elhelyezni
a beláthatóság érdekében. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  válaszként  közölte,  az  a  kijárat  meg  lesz  szüntetve,  a
bérlakások mögött, a közszolgáltató intézmény elıtt lesz a ki-bejárás. 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az elhangzott javaslatokat szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

72/2007./III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett  -  A  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi
közutak burkolatfelújításának  támogatása 2007.  évi  támogatásának elnyerésére-  pályázaton  való
részvétel érdekében, három útszakasz felújítása megtervezésre kerüljön. (Vésztıi u. - Luther tér;
Szent I. u. - Kölcsey /4 m szélesre/ utcától vissza a lámpás csomópontig; Deák F. u./ 4 m szélesre/
-jobbra, balra Madách u.). A képviselı-testület a pályázat benyújtásáról a következı, március 19-i
ülésén dönt
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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73/2007./III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja
meg a Belencéresi utca kövesútja a 3 vagy a 4 méteres utak közé tartozik, amennyiben 3 méteres,
szakmailag megoldható-e szélesítése.
Felelıs: Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: intézkedésre azonnal.

A képviselıtestület 18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

74/2007./III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a májusi testületi ülésre
készüljön kimutatás, mely utcák nem rendelkeznek még szilárd útburkolattal. Az érintett utcában a
körzet képviselıje próbálja megszervezni az úttársulást.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: 2007. májusi testületi ülés

Valentinyi Károly alpolgármester ismertette, hogy a Dél-Alföldi Régió által -a helyi önkormányzati
fejlesztések  támogatása  területi  kötöttség  nélkül  (rövidítve:  HOF CÉDE)  felhasználásnak-  kiírt
pályázati  lehetıséggel  a  játszótér  megépítésére  lehetıség  kínálkozhat.  Az  önkormányzat  már
nagyon régóta tervezi a víztorony melletti játszótér rekonstrukcióját. A képviselıtestület 8 millió Ft-
ot költségvetésében elkülönített erre a célra. Az írásos elıterjesztését értelmezte. A bemutatott terv
szerint  egy  kosárlabda  pálya  is  tartozik  a  felépítményhez,  azzal  együtt  állította  össze  a
költségkalkulációt.  Az egységes tervet  javasolta megpályázni,  bruttó 14.667 Ft-tal  Saját erıként
20%-ot javasolna meghatározni, hogy a nyerés lehetısége jobban biztosított legyen. Vállalja –ha a
testület  felhatalmazza-,  hogy a még szükséges  lebonyolítást  (árajánlat  kérés  az  aszfalt  pályára,
tervezıvel összevetve) elvégzi. Fontosnak tartotta abban is dönteni, hogy miután a 8 millió Ft-ot
beállította költségvetésében a képviselıtestület,  akkor  is  legyen  maga a játszótér-  a legdrágább
változatban (8.092 eFt) megvalósítva, ha nem nyer a pályázat. 

Barna Márton képviselı megkérdezte, hogy a kandeláberek elhelyezése, körbekerítés is benne van-e
az árban?

Valentinyi Károly alpolgármester válaszként közölte, abban nem biztos, hogy a világítás kialakítása
benne van a pályázatban, csak a kosárlabda lenne bekerítve, a játszótér nem. Véleménye szerint a
Hısök úti játszótér kerítése arra jó, hogy a gyerek nem tud kiszaladni az útra.

Kovács Lászlóné képviselı emlékeztetıül elmondta, annak idején az volt a terv, hogy a kerítésként
szolgáló oszlop alá lesz ültetve fagyal,  azóta már megnıtt  volna. Padok elhelyezését fontosnak
tartotta, a fiatalok kímélnék a játékokat, ha lenne hova leülniük.

Csávás István képviselı felvetette, hogy a volt úttörıház bitumenpályáját is rendbe kellene hozni,
sok fiatal játszana rajta, nagyon sok gyereket kivinne a központból. A Martinovics utcai pálya is
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mindig tele van sportoló fiatalokkal. A sportpályát még mindig kihasználatlannak tartotta.

Hoffmann Dániel képviselı nem támogatta a játszótér mellé bitumenes pályát készíteni, van elég
pálya,  inkább még egy játszótér építésére költse a pénzt  a testület.  A játékok alá ütéscsillapító
talajként nem a homokot, hanem a gumitégla elhelyezését támogatta.

Kovács Lászlóné képviselı a pálya kialakítással együtt javasolta a pályázatot beadni, közel van a
központhoz sok kicsi és nagy gyerek is tudja használni. A pályán görkorcsolyázni, gördeszkázni is
lehet.

T.Wagner  Márton képviselı  javasolta az alpolgármester  felajánlását  elfogadni,  hogy a pályázat
elıkészítése érdekében folytasson tárgyalásokat (további árajánlatkérés, tervezıvel kapcsolattartás)
a Képviselı-testület nevében, a 2007. március 19-i végeleges döntés érdekében.

A képviselıtestület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

75/2007/III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestülete támogatja játszótér  és a hozzákapcsolódó
kosárlabda pálya létesítéséhez pályázat beadását a Dél-Alföldi Régió által -a helyi önkormányzati
fejlesztések  támogatása  területi  kötöttség  nélkül  (rövidítve:  HOF CÉDE)  felhasználásnak-  kiírt
pályázatra. A képviselı-testület felhatalmazza Valentinyi Károly alpolgármestert, hogy a pályázat
elıkészítése érdekében folytasson tárgyalásokat (további árajánlatkérés, tervezıvel kapcsolattartás)
a Képviselı-testület nevében, a 2007. március 19-i végeleges döntés céljából. Az önkormányzat a
2007. évi  költségvetésében rendelkezésre álló 8 millió Ft-os nagyságrendet  biztosítja  játszótéri
játékok  beszerzésére  és  beépítésére  abban  az  esetben  is,  ha  a  kosárlabda  pálya  kiépítése  nem
valósulna meg.
Felelıs: Valentinyi Károly alpolgármester
Határidı: intézkedésre azonnal, ill. március 19-i testületi ülés.

Dr. Hantos Katalin jegyzı ismertette,  hogy van még  egy Dél-alföldi Régió által kiírt pályázat -a
területi  kiegyenlítést  szolgáló  önkormányzati  fejlesztések  támogatására-  ahol  az  önkormányzat
pályázhat. Ismertette mik tartoznak ebbe a körbe.

Valentinyi  Károly alpolgármester  véleménye  szerint  majd  a  Dél-alföldi  Operatív  Programban
legyen belvízelvezetésre pályázva, egy hónap múlva kiírják, ott nagyobb összeggel lehet pályázni.
Mivel  a  mővelıdési  központnak  a  vizesblokk  kialakítására  meglévı  terv  van,  azt  kellene
aktualizálni, pályázatot beadni.

A képviselıtestület  18 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

76/2007./III.5./sz. határozat:
Mezıberény Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  megbízza a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy
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kérjen a Petıfi Sándor Mővelıdési Központtól az intézmény vizesblokkjának felújítására készült
tervrıl aktualizált árajánlatot ahhoz, hogy a testület a Dél-alföldi Régió által -a területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati  fejlesztések támogatására-  kiírt  pályázat  beadásához a szükséges döntés
március 19-i ülésen meghozhassa.
Felelıs: Dr. Hantos Katalin jegyzı
Határidı: int. azonnal, elıkészítésre március 19-i testületi ülés

- Egyéb bejelentések

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  Petıfi  u.  4.  számú
ingatlannak /most Zuberecz ház/ megkerült az eredeti homlokzata, gondolkodjanak el a képviselık
azon, hogy a védett épületek közé kerüljön-e az ingatlan,  a tulajdonos visszaállítsa-e az eredeti
állapotot.

Szekeres Józsefné képviselı megkérdezte, hogy az árkok tisztítása folyamatosan történik-e, mert pl.
a Belencéresi utcán nem folyik le a víz.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  közölte, lehetetlenség állandóan az árkokat  takarítani,  nagy
költséget igényelne.

Lestyán  Ádám képviselı  javasolt  hirdetést  feladni  a Kábel  Tv-ben,  felkérni  a  lakosokat,  hogy
takarítsák ingatlanuk elıtt az árkot.

A képviselık egyet értettek a javaslattal.

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

kmf.

 
                  Cservenák Pál Miklós                                                Dr. Hantos Katalin 
                         polgármester                                                            jegyzı

                     Szekeres Józsefné                                                     Harmati László 
                          képviselı                                                              alpolgármester
                         jkv.hitelesítı                                                           jkv.hitelesítı     


