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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati  Képviselıtestületének 2007. július 24-én megtartott
rendkívüli ülésérıl.

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, Kovács Lászlóné, Lestyán Ádám, Litvai György, Onody
Gyuláné, Szekeres Józsefné képviselık.

                        /Wagner Márton képviselı a 2. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre/

Az  ülésrıl  távol  maradt Valentinyi  Károly  alpolgármester,  Balta  Ádámné  és
T.Wagner Márton képviselık.

Jelen volt még az ülésen: Dr. Hantos Katalin jegyzı, Kutas Ferenc a hivatal beruházási ügyintézıje,
Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı.

A polgármester javaslatára a képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Fekete József és
Lestyán Ádám képviselıket elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítınek.
     

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette,  hogy a  rendkívüli  ülés  lefolytatásának  törvényi
akadálya nincs,  a 18 képviselı  közül  14 fı  jelen van. Összehívását az tette indokolttá, hogy a
holnapi  napon a  Békés-Mezıberény közötti  közlekedésbiztonsági  célú kerékpárútépítés pályázat
beadási határideje lejár, a határozatot el kellene fogadnia a testületnek ahhoz, hogy  az átadható
legyen a Békésrıl érkezı ügyintézınek. Azontúl egy-két aktuális téma is elıterjesztésre kerül még
az ülésen.

Békés-Mezıberény közötti közlekedésbiztonsági célú kerékpárútépítés pályázat

Dr.  Hantos Katalin jegyzı  az írásos elıterjesztés szerint  tájékoztatta a képviselıket  a pályázati
lehetıségrıl, ismertette a határozati javaslatot.

A képviselıtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Csávás István) mellett az alábbi határozatot
hozta:

284/2007./VII.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzata és  Békés Város Önkormányzata Békés gesztorságával közös
pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felhívására közlekedésbiztonsági célú
kerékpárutak  építésének  támogatására  231.708.000  Ft elnyerésére.  A  pályázat  tárgya  a  470-es
számú országos közút mentén a két város közötti külterületi szakaszon közlekedésbiztonsági célú
kerékpárút építése.
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A támogatás intenzitása az elismerhetı költségek 100 %-a. Nem elismerhetı, de felmerülı költség a
nyomvonal kisajátítási költsége. A beruházás bekerülési költsége 244.708.000 Ft, ebbıl elismerhetı
költség 231.708.000 Ft.
Mezıberény Város Önkormányzata a kisajátítási eljárásokra a  5.000.000 Ft saját erıt  2008. évi
költségvetésében biztosítja.
Mezıberény Város  Önkormányzata  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  nyertes  pályázat  esetén  a
kapcsolódó,  városközpontig  vezetı  belterületi  kerékpárutat  önerıbıl  megépíti,  illetve hogy arra
kivitelezıi szerzıdést köt legkésıbb a támogatott kerékpárút mőszaki átadás-átvételéig. 
Határidı: pályázat beadását megelızıen: 2007. július 20.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester

Kovács Lászlóné képviselı  figyelemfelhívásként megjegyezte, hogy a testület a belterületi,  még
hiányzó  kerékpárútszakasz  (Ady  Endre  utcától  Békés  irányába)  megépítését  is  felvállalta  az
elıterjesztés szerint. Természetesen ezzel együtt  is nagyon támogatandónak tartotta a kerékpárút
pályázat beadását.

Cservenák  Pál  Miklós  polgármester   a  további  bejelentések   tárgyalása  elıtt   a  meghívóban
szereplı és az általa kiegészített napirendek megszavazását javasolta, illetve kérte.

A képviselıtestület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

285/2007./VII.24./sz. határozat:
1.) Békés-Mezıberény közötti közlekedésbiztonsági célú kerékpárútépítés pályázat
2.) Belvízelvezetés pályázat és csapadékvíz elvezetés 
3.) Békéscsabai Kerékpár Klub kérelme
4.) Egyéb bejelentés
     - Játszótér bekerítése
     - Báthory u. 60. sz. önkormányzati ingatlan értékesítésre kijelölése (szóbeli)
     - Békési u. 3. sz. ingatlan további sorsa (szóbeli)
     - Városháza tetıszerkezetének javítási munkálatai
     - Polgármesteri Hivatal irattárának elhelyezési ügye (szóbeli)
   - Önkormányzati tulajdonban lévı Boldisháti telkek (083/47, 083/46, 083/45 hrsz.) vételárának

módosítása

/Wagner Márton képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma 15 fı./

2.) Belvízelvezetés pályázat és csapadékvíz elvezetés 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  ismertette  a  Békés  Megye  Képviselıtestületének  elnökétıl
érkezett  megkeresı  levelet  a  Békés  megyei  belvízprogram  folytatásának lehetıségérıl  uniós
pályázat formájában. 17 településre vonatkozó javaslatról van szó, a Békés Megyei Önkormányzat
mint projektgazda végzi elıkészítését. Mezıberénynek 43 millió Ft-jába (+ még 1 millió Ft) kerülne
a projekt  nyertessége  esetén  a  belterületen  végzendı  építési  munka.  A  belterület  egy részének
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belvízproblémája meg tudna oldódni, ezzel kapcsolatban történtek már lépések, tervek készültek.
Igaz, hogy az uniós elvárásoknak ezek a tervek nem felelnek meg, de újakat fognak csinálni amihez
a korábbi adatokat fel tudják használni. A testületnek a megküldött elızetes szándéknyilatkozattal
kellene egyetértenie.

Csávás  István képviselı  maximálisan  támogatta  a  belvízprogram  folytatását, ennek  nagyobb
értelmét látta mint a kerékpárút építésnek.

Hoffmann Dániel képviselı nem tartotta támogatandónak maga részérıl a felvetést, mert a városban
már megkezdıdött egy felmérési folyamat, adatrendszer készült a munka folyamatáról.  Az is igaz,
hogy  pályázat  nélkül  nem lehet  megvalósítani  a  beruházást,  de  azért  43  millió  Ft-ot  tervezési
költségekre kiadni túlzás. 

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  felhívta a figyelmet,  nem tervezésre  kell  a  43 millió Ft-ot
biztosítani, a megvalósításhoz kellene ennyi önrészt biztosítania az önkormányzatnak.

Kovács  Lászlóné képviselı  megkérdezte,  kérhet-e  prioritást  az  önkormányzat  egy-két  területre,
hogy a legkritikusabb helyek legyenek rendbe téve?

Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként elmondta, a már meglévı tervek szerinti két területet
kellene megcsinálni, azok a legfontosabbak.

Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, reménykedett abban, hogy az egész város belvízelvezetése
elkészülhetett volna tervszinten, akkor lenne olyan mérce, hogy pl. a dudákat miként rakhatnák le
lakosok adott esetben.

Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, konkrétan ilyen dolgokról nem beszéltek, a lényeg az,
hogy a megyei önkormányzat felé a 17 településnek jeleznie kell a döntését július 31-ig.

Fekete  József képviselı  is  fontosnak  tartaná  legalább  azt  elérni,  hogy  Mezıberényben  a
legfontosabb helyeken a magasságpontok rögzítve legyenek.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Cservenák Pál Miklós polgármester a testület felhatalmazását kérte az elızetes szándéknyilatkozat
aláírására és továbbítására.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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286/2007./VII.24./sz.határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  az  alábbi  elızetes  szándéknyilatkozat
elfogadásával  egyetért,  felhatalmazza  Cservenák  Pál Miklós  polgármester  annak  aláírására  és
továbbítására:

ELİZETES SZÁNDÉKNYILATKOZAT
a

„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETİBB TELEPÜLÉSEKÉRT”
(Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán

I. ütem) címő projektben való részvételrıl 
MEZİBERÉNY  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETE  ELİZETESEN  KINYILVÁNÍTJA
SZÁNDÉKÁT,  hogy  részt  kíván  venni  a  BELVÍZRENDEZÉS  AZ  ÉLHETİBB
TELEPÜLÉSEKÉRT (Komplex  belvízrendezési  program  megvalósítása  belterületen  és  a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projektben, mely az elızetes kalkulációk szerint 2.2
milliárd Ft összköltségő, ebbıl igényelt támogatás 1.9 milliárd Ft, az önerı 335 millió Ft.
MEGBÍZZA  A  BÉKÉS  MEGYEI  ÖNKORMÁNYZATOT,  HOGY  A  TOVÁBBIAKBAN  IS
LÁSSA EL A PROJEKTGAZDA SZEREPÉT.
VISSZAVONHATATLAN FIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLAL a belvízprogram elıkészítéséhez
szükséges,  elızetesen kiszámított,  az adott településen elvégzendı  munkával arányos  költségek,
valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.
Eddig elvégzett projekt elıkészítı munkák költsége 7.8 millió Ft, ebbıl az önkormányzatra esı rész
1 millió Ft,
Projekt nyertesség esetén:
Mezıberény belterületén végzendı  építési munkák költsége 291 millió Ft, ebbıl  támogatás 248
millió Ft, az önkormányzat saját erı része 43 millió Ft.
ELİZETES  KÖTELEZETTSÉGET  VÁLLAL  ARRA,  hogy  a  projekt  nyertessége  esetén  -a
partnerség elve alapján- a projektben érintett önkormányzatokkal konzorcionális megállapodást köt,
amelyben pontosításra és részletes szabályozásra kerülnek a megvalósítás költségei, azok forrásai,
valamint  az,  hogy  a  létrehozott  belterületi  vízrendezési  létesítmények  az  érintett  települési
önkormányzat  tulajdonába  kerülnek  és  üzemeltetésükrıl  is  az  adott  települési  önkormányzat
gondoskodik.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

3.) Békéscsabai Kerékpár Klub kérelme

Harmati László alpolgármester felolvasta a klub kérelmét. Az Európa Tour Nemzetközi Országúti
Kerékpárverseny Mezıberény városi szakaszán történı áthaladásának a versenybiztosítási feltételeit
és  300.000 Ft támogatást kérik az önkormányzattól.

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint ne támogassa a testület a kérelmet, a város a
saját  sportegyesületeit  sem  tudja  rendesen  ellátni. A  klub  a  kért  300.000  Ft  támogatást  a
kerékpárversenyen résztvevık  szállására és étkeztetésére használná fel. 

Litvai György képviselı támogatta a polgármester javaslatát.
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

287/2007./VII.24./sz.határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a CSABA BIKE Békéscsabai Kerékpár Klub
versenytámogatás  kérelmét  megtárgyalva,  a  2007.  augusztus  3.  napján  megrendezésre  kerülı

Európa  Tour  Nemzetközi  Országúti  Kerékpárverseny  Mezıberény  városi  szakaszán  történı
áthaladását örömmel veszi, de jelen körülmények között anyagi támogatást nem tud nyújtani.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

4.) Egyéb bejelentés

– Játszótér bekerítése  

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az új  játszótér bekerítéséhez 3 árajánlatot kért.
Az ajánlatok alapján Hajdú János vállalkozóval /Borgula György alvállalkozójaként/ végezteti el a
munkát, 170 cm magas horgonyzott és mőanyag bevonatos ponthegesztett táblás kerítésrendszer
kerül  kiépítésre.  A  munkához  már  hozzá  is  kezdtek  mert  a  polgárırök,  akik  most  is  ırzik  a
játszóteret, jelezték, hogy  egyre nehezebb a fiatalokat távol tartani. Személy szerint biztos abban,
hogy a  játszóteret  is  tönkre fogják  tenni,  de  ha már  kerítésen keresztül  megy be valaki,  saját
felelısségére teszi. Két kiskapu és egy nagykapu fog funkcionálni a bejárhatóság érdekében. 

Litvai György képviselı véleménye szerint a kerítés mellé sövényt is lehetne majd telepíteni.

Csávás István képviselı fontosnak tartotta, hogy ikerbabakocsival is be lehessen férni a kapukon.

Harmati László alpolgármester jelezte, hogy a víztorony melletti garázstulajdonok olyan kéréssel
keresték  meg,  hogy  a  játszótéren  keresztül  biztosítsanak  lehetıséget  számukra  az  átjárásra,
megszokták, hogy a garázsokat a rövidebb úton közelítik meg. 

Fekete  József képviselı  véleménye  szerint  a  közlekedés  a  járdán  biztosított  a
garázstulajdonosoknak, téli hónapokban sem tudnak átjárni a játszótér területén, ott nem is volt soha
út kialakítva.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  megjegyezte,  ha valakinek is átjárást biztosítana a testület,
kulcsot kapnának személyek, az idıvel kezelhetetlenné válna, megszőnne a játszótér védhetısége. 

Több hozzászólás nem hangzott el.



6

A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

288/2007./VII.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Hısök útjai játszótér bekerítésével egyetért
és biztosítja a 2007. évi költségvetés tartaléka terhére az 1.859.800 Ft fedezetet a munkát elvállaló
Hajdú  János  vállalkozó  részére.  Az  ott  lévı  garázsok  tulajdonosainak  kérelmét  nem  tudja
támogatni, a játszótéren történı átjárás érdekében a kialakításra kerülı két kapuhoz senki részére
nem kíván kulcsot biztosítani.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: értesítésre azonnal

– Báthory u. 60. sz. önkormányzati ingatlan értékesítésre kijelölése   (szóbeli)

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a Báthory u. 60. sz. alatti
önkormányzati ingatlan kiürült, meg kellene hirdetni eladásra. A  belvízkárosultak számára vásárolt
önkormányzati bérlakást 1999-ben vásárolta az önkormányzat 1.600  eFt-ért.

Hoffmann Dániel képviselı 2-2,5 millió Ft értékhatárt tartott elfogadhatónak.

Cservenák Pál Miklós polgármester a testület felhatalmazását kérte, hogy meghirdetésre kerüljön az
ingatlan értékesítése, mely licitálással lesz értékesítve, minimum  2,2 millió Ft összeg mellett, amit
nem kíván elıre tudomásra hozni, kérte a képviselıket is, ne közöljék senkivel.

A képviselıtestület15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

289/2007./VII.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Báthory u. 60. szám alatti önkormányzati
ingatlan  értékesítésével  egyetért,  felhatalmazza  a  polgármestert  annak  licitre  történı
meghirdetésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

- Békési u. 3. sz. ingatlan további sorsa (szóbeli)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  emlékeztette  a  képviselıket,  hogy  a  Békési  u.  3.  számú
ingatlanból a Közszolgáltató Intézmény át fog költözni, kialakítás után,  a Békési u. 17. szám alá. A
Békési  u.  3.  sz.  ingatlannal  a terv  az  volt,  hogy a földszinti,  megüresedett  rész  eladásra  vagy
kiadásra  kerül.  Jelenleg  a  kamuti  cukrász  kereste  meg  kérelemmel,  cukrászdát  alakítani  ki.
Véleménye szerint eladni kellene részére a kb. 100 m2-nyi területet, hiszen ott még neki rengeteg
átalakítást kellene végeznie. 15 millió Ft-ot (bruttó 150 eFt/m2) ajánlott fel vételárként, bár minden
variáció érdekelné.
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Harmati  László alpolgármester  véleménye szerint  lakások mennek el ilyen áron, többet kellene
kérni.

Hoffmann Dániel képviselı véleménye szerint is magasabb összegrıl tárgyaljon a polgármester.

Lestyán Ádám képviselı  a 15 millió Ft-hoz javasolta még az ÁFA-t hozzá számolni, így kb. a
bruttó 18 millió Ft meglenne.

Barna Márton képviselı megkérdezte, meg lett-e hirdetve az ingatlan bérbeadása, eladása?

Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint bonyolult lenne meghirdetni az ingatlant,
akkor  elıbb  ki  kellene  valamit  alakítani,  funkciót  adni  neki.  Sokkal  egyszerőbb  lenne,  ha  a
vállalkozó csináltatja meg az átalakításokat. 

Wagner Márton képviselı  javasolta a vállalkozótól még egy-két parkoló kialakítását is kérni az
ingatlan környezetében.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy az udvar területén nincs már hely, ott terv
szerint készülnek a parkolók.

Fekete József képviselı javasolta a polgármestert felhatalmazni további tárgyalásra, az biztos, hogy
az önkormányzat céljait képviselné pld. egy cukrászda, emelné a város színvonalát.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

290/2007./VII.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármester,  hogy a Békési  u.  3.  szám alatti  önkormányzati  ingatlan  esetleges  értékesítésérıl,
bérbeadásáról további tárgyalásokat folytasson fizetıképes vevıvel.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

 - Városháza tetıszerkezetének javítási munkálatai

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Károlyi és Társa Kft. elkezdené a városháza
ablakcseréjét, de elıtte a tetı javítását, átrakását kellene elvégezni, vagy  legalábbis az attikafalnál a
bádogozást meg kell csinálni. Ismertette a vállalkozó írásban benyújtott árajánlatát, amely 2.777 eFt
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+  ÁFA,  azaz  3.333.396  Ft  összegben  készült.  Tájékoztatásként  felolvasta  milyen  munkákat
végeznének el.

Wagner Márton képviselı javasolt egy szakembert megbízni, hogy az attika lemezelést vizsgálja
majd felül, mert ha az rendesen lesz elvégezve akár 100 évig is bírja.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy egy mőszaki ellenır kb. 300 eFt-ért vállalná
el az ellenırzést,  vizsgálatot.

Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint legyen garanciavállalás a vállalkozó részérıl.

Dr. Hantos Katalin jegyzı tájékoztatásként közölte, törvény rendelkezései szerint felújításnál 1 év
garanciát  kell  vállalnia  a  munkát  végzınek.  A  vállalkozási  szerzıdést  kötheti  meg  úgy  az
önkormányzat, hogy a bádogozási munkákra három év garanciát vállaljon a Kft., az egyéb elvégzett
munkára  az általános garancia szabályok vonatkoznak.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  kérte  a  testület  felhatalmazását,  hogy  bruttó   3.200  eFt
összegben  megköthesse  a  Károlyi  és  Társa  Kft.-vel  a vállalkozási  szerzıdést  az  elmondott
garanciavállalási kikötéssel.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

291/2007./VII.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  felhatalmazza  Cservenák  Pál  Miklós
polgármestert, hogy a Városháza tetıszerkezetének javítására (bádogozás, tetıcserép átrakás, stb.)
bruttó 3.200 eFt összegben kösse meg az árajánlatot adó Károlyi és Társa Kft.-vel a vállalkozási
szerzıdést. A vállalkozási szerzıdésben a képviselı-testület kiköti, hogy a bádogozási munkákra
három  év  garanciát  vállaljon,  az  egyéb  elvégzett  munkára   az  általános  garancia  szabályok
vonatkoznak.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

– Polgármesteri Hivatal irattárának elhelyezési ügye   (szóbeli)

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  tájékoztatta  a  képviselıket,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal
irattárának elhelyezését is meg kell oldani a közeljövıben. Legalkalmasabb helynek az udvaron
lévı volt börtön helyiség mutatkozna, azt kellene kialakítani iratárrá. A Gulyás-Szaki Bt.-tıl kért
számításokat az épület rendbetételére,  átalakítására,  a falak aláfőrészelésére,  mert a víztelenítést
meg kell csinálni. 6.767 eFt költségkimutatást kapott. El kellene dönteni, hogy foglalkozzon-e a
testület ezzel a feladattal, meg legyen-e hirdetve a munka.
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Hoffmann Dániel képviselı javasolta meghirdetni a munkát, mivel az  nem esik közbeszerzés alá az
elızetes számítások szerint.

Cservenák Pál  Miklós polgármester  a testület  egyetértését  kérte,  hogy   a Polgármesteri  Hivatal
irattárának  áthelyezése,  kialakítása  érdekében  folytathasson  tárgyalásokat  a  Városháza  udvarán
lévı, volt börtön épületnek a felújítására, víztelenítésére.

A képviselı-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

292/2007./VII.24./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal
irattárának áthelyezése, kialakítása érdekében a polgármester folytasson tárgyalásokat a Városháza
udvarán lévı, volt börtön épületnek a felújítására, víztelenítésére.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal

-  Önkormányzati  tulajdonban lévı  Boldisháti  telkek (083/47, 083/46, 083/45 hrsz.) vételárának
módosítása

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot.

Fekete József képviselı a határozati javaslatot jónak tartotta, azt elfogadásra ajánlotta. Mivel nem
beépíthetı a három telek, az 500 Ft/m2 vételár reális.

Cservenák  Pál  Miklós polgármester  közölte,  az  adás-vételi  szerzıdésben  az  érintett  telkek
megvásárlói  nyilatkoztatva  lesznek,  aláírásukkal  igazolják  annak  tudomásulvételét,  hogy  a
megvásárolt terület nem beépíthetı.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

293/2007./VII.24./sz. határozat:
Mezıberény  Város  Önkormányzati  Képviselıtestülete  úgy  dönt,  hogy  a  mezıberényi  083/47,
083/46, és 083/45 helyrajzi számú, 760 m2-es önkormányzati tulajdonú Boldisháti telkek vételárát
500 Ft/m2, azaz 380.000 Ft bruttó vételárban állapítja meg.
A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésére, melyben a
tulajdonosokat  nyilatkoztatni  kell,  aláírásukkal  igazolják  annak  tudomásulvételét,  hogy  a
megvásárolt terület nem beépíthetı.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidı: intézkedésre azonnal



10

Egyéb bejelentés

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy az augusztus 20-i Berényi Napok rendezvény
szervezıdik, remélhetıleg az ipari  és mezıgazdasági kiállítás is eléri majd célját,  jól  sikerül.  A
képviselık telefonon lesznek értesítve, hogy  a programokhoz ki miként tud csatlakozni, mit tud
vállalni, mert még nem végleges, hogy melyik testvérvárosból hányan képviseltetik magukat. 
A  továbbiakban  a  münsingeni  úttal  kapcsolatban  fejtette  ki  véleményét.  Panaszok  érkeztek  a
fúvószenekarral kapcsolatban, valamint olyan véleményrıl tud, hogy nem volt elég szervezett az út,
a három busz külön-külön közlekedett. Így nem lehet csoportos úton részt venni. Személy szerint
többször elmondta, nem szerencsés, hogy az egyházi zenekar és a városi zenekar valamilyen szinten
közös. Külön rendezvényre is meghívták ıket, majdnem elkéstek emiatt a szervezett fellépésrıl,
nem tudtak megvacsorázni, éhesek voltak, reklamáltak.

Onody  Gyuláné képviselı  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnöke  elmondta,  jelezte  a
jegyzınınek,  hogy  szeretné  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  ülésén  megtárgyalni  az  út
tanuláságait,  hogy  a  mővészeti  csoportok  vezetıiben  tudatosuljon,  mit  jelent  az,  hogy  közös
delegációban képviselteti magát a város. A  mazsorettek vezetıje senkit nem tájékoztatott arról,
hogy  külön utakat szervez a csoportját szállító busszal. 
Véleménye szerint összességében nagyon jó volt a münsingeni út. A mővelıdési központ dolgozói
nagyon sokat dolgoztak, arról ık nem tehettek, hogy akcióztak külön a csoportvezetık. Az, hogy a
zenekar tagjai fellépés elıtt nem tudtak megvacsorázni, az a saját tehetetlenségük volt. Pontosan
meg volt adva a program, az hogy mikor lépnek fel -ık is elfelejtették tájékoztatni a szervezıt arról,
hogy más városban lépnek fel elıadás elıtt-, étkezési jegyeket osztottak, el lett mondva, hol lehet
beváltani. İk azt sérelmezték, hogy nem lett feltálalva nekik az étel, hanem sorba kellett állniuk.
Mivel késve értek vissza, nem volt idejük a sorban állásra, éhesek voltak a gyerekek. Kimondottan a
mővészeti csoport vezetıjének a felelıssége, hogy idıben minden rendben legyen a fellépéshez,
úgy kell szervezni a programjaikat. A mazsorettekkel is volt olyan probléma, hogy a mősorukhoz
nem értek  oda idıre.  Arról  nem tehet  egyik  fúvószenekari  tag sem, hogy két  helyen  szerepel,
személy szerint az egyházi zenekar mellett eddig is kiállt. Látni kellett volna, milyen fergeteges
sikert  arattak  a fúvósok. Véleménye  szerint  amíg van egy olyan  fúvószenekara a városnak aki
külföldön ilyen sikert arat, addig el kell vinni ıket bárhova is. 

Cservenák Pál  Miklós polgármester  megjegyezte,  a zenekarban lévı  néhány gyerek szülei  neki
panaszkodtak, hogy mi nem volt jó az úton. A zenekarban olyan tagok is támogatva vannak, akik
nem is mezıberényi lakosok. 

Onody Gyuláné képviselı véleménye szerint Münsigenben a mezıberényi zenekart ismerték meg,
mindegy, hogy egy két tag milyen településrıl származik.

Cservenák Pál Miklós polgármester további gondnak tartotta, hogy a három busznak a létszáma
nem volt kitöltve, ott is különbözı variációk voltak, többen vissza is mondták az utat. Fizetni kellett
volna elıre, és ha visszalép valaki akkor elveszıdik a pénze.
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Onody Gyuláné képviselı közölte, a három buszon 7 üres hely maradt, véleménye szerint ez nem
olyan  nagy  szám.  A  kiutazók  nem  érzékelték,  hogy  ekkora  gond  lett  volna,  mint  amit  a
polgármester  úr  mond.  Azt  személy  szerint  is  szeretné  tudatosítani  a  mővészeti  csoportok
vezetıivel, hogy ha egy városi delegációhoz tartoznak, ahonnan támogatást kaptak, alkalmazkodni
kell. A hibákból le kell vonni a tanulságokat.

Harmati  László alpolgármester  is  megerısítette,  hogy  Münsingenben  a  mazsorettek  és  a
fúvószenekar  hatalmas  sikert  aratott.  Büszkék  lehet rájuk  a  város.  Az,  hogy  a  kiutazás  nem
egyszerre történik, egy nappal az utazás elıtt tudta meg. Azt kérte, hogy Münsingenbe nagyjából
egy idıpontba érjenek. Arról, hogy a zenekar fellépés elıtt elmegy egy böttingeni túrára, külön
fellépésre,  neki sem szóltak. A mősoruk elıtt fél órával érkeztek meg és utána még ık reklamáltak,
hogy nem tudtak vacsorázni. Véleménye szerint azért reklamáltak, hogy megelızzék a „fejmosást”.
A mővelıdési központ dolgozói elıtt „le a kalappal” a végzett munkájukért, szervezésért. A többség
véleménye, hogy felejthetetlen napokat tölthettek Münsingenben, sajnálhatja aki nem jött el.

Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a Német Evangélikus Egyház
kérelemmel fordult a testülethez, hogy a böttingeni útjukhoz támogatást nyújtson. Következı ülésre
elıterjesztésre kerül.

Kovács  Lászlóné képviselı  a  Szociális  Bizottság  elnöke  ismertette,  hogy  bizottsága  a  Mécses
Szolgáló Közösség Egyesülete kérelmét megtárgyalta, melyben kérik a Deák F. u. 1. sz. alatti iskola
épület használatba vételét az önkormányzattól. Pszichiátriai betegek foglalkoztatását a jövıben csak
úgy tudja ellátni az egyesület, ha  nappali ellátást hoznak létre részükre, ehhez lenne szükségük
ingatlanra.  Szeretnék  az  épületet  renoválni  és  ehhez  pályázati  forrásokat  keresni.  Bizottsága
támogatta az elgondolást, de kéri a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság részérıl a továbbtárgyalást.

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

kmf.

 
                  Cservenák Pál Miklós                                                          Dr. Hantos Katalin  
                         polgármester                                                                          jegyzı

                       Fekete József                                                                     Lestyán Ádám  
                          képviselı                                                                            képviselı
                         jkv.hitelesítı                                                                      jkv.hitelesítı    


