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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2000. év 

 
 
1/2000./II.04./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1.) Az önkormányzat 2000. I. félévi munkatervének elfogadása. 
2/1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2/2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

- 300/1999./XII.3./ sz. határozat: Sportegyesületek támogatása. 
3.) Mezőberény Város Önkormányzata 2000 évi költségvetésének elfogadása. 
4.) Önkormányzati rendeletek módosítása. 
4/1.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló módosított 9/1998./VI.2./ MÖK. sz. 

rendelet módosítása. 
4/2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló többször 

módosított 8/1996./IV.22./ MÖK. sz. rendelet módosítása. 
4/3.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló többször módosított 

14/1997./IV.21./ MÖK. sz. rendelet módosítása. 
4/4.) A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének 2000 évi 

díjának megállapítása. /A Köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 40/1995./XII.29./ MÖK. sz. 
rendelet módosítása./ 

5.) Bejelentések 
5/1.) Az iskolai pedagógiai programokhoz biztosított - a kötelezőn túli (+15%) - fenntartói 

óraszámról szóló határozat módosítása. 
5/2.) Hozzájárulás lóverseny és agárverseny fogadásra nyilvános pályázat kiírásához, a 

városban fogadóiroda működéséhez. 
5/3.) A Békés Megyei Közoktatási Alapítvány pályázatán nyert intézményeknek a saját erő 

biztosítása póttámogatásként. 
5/4.) A polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
5/5.) Rendelet módosítási javaslat a képviselők díjazásáról. 
5/6.) Lakossági levél /Elek Lajos/ ismertetése. 
5/7.) Millenniumi emléktábla megrendelése. 
5/8.) Országos Diákolimpia Mezőberényben megrendezendő fiú kosárlabda Országos 

Döntője rendezvénysorozatához Fővédnöki felkérés és támogatási kérelem. 
5/9.) Fiber Net Kommunikációs Rt ajánlata, egységes kábeltelevíziós rendszer megépítéséről. 
6.) Interpellációra válaszadás. 
7.) Zárt ülés 
7/1.) Hozzájárulás - társasházzá alakított családi ház egyik egységére történő - lakáshitel 

átviteléhez. 
7/2.) Önkormányzati intézmények vezetőinek bérezése. 
7/3.) Vételi ajánlat a volt téglagyár megosztása után keletkezett 0394/8 hrsz.-ú földrészlet 

megvásárlására /Hajkó Zoltán/. 
7/4.) Vételi ajánlat a volt téglagyár megosztása után keletkezett 0394/9 hrsz.-ú földrészletre 

és 0394/13 hrsz.-ú földrészlet egy részének megvásárlására /Litvai György/. 
7/5.) Vételi ajánlat a Puskin u. 44. sz. alatti önkormányzati bérlakás /társasház/ 

megvásárlására /Jozaf Csaba/. 
7/6.) Vételi ajánlat a Puskin u. 44. sz. alatti önkormányzati bérlakás /társasház/ 

megvásárlására /Kiss János/.  
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7/7.) Vételi ajánlat a volt téglagyár megosztása után keletkezett 0394/8 hrsz. területből az 
irodaház épületének megvásárlására /Dr. Kis János/.  

 
 
2/2000./II.04./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2000. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
Február 04.       -  A Képviselő-testület 2000. I. félévi munkaterve elfogadása. 
                            Előadó:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
                         -  Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése.   
                            Előadó:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Március 03.     -   Városi informatikai hálózat kiépítésének lehetőségei. 
                            Előadó:   Siklósi István Oktási és Kulturális Bizottság elnöke 
                        -   2000. évre szóló felújítások ütemterve. 
                            Előadó:   Kovács Lászlóné Pénzügyi , - Gazdasági Bizottság elnöke 
Március 24.     -   Mezőberényiek világtalálkozója. 
                            Előadó:   Siklósi István Oktatási és Kulturális Bizottság  elnöke 
                        -   Szennyvízprogram kidolgozása. 
                            Előadó:   Valentinyi Károly alpolgármester 
Április 21.        -   Lakástámogatási hitelek, elosztása és a város lakásépítési koncepciója. 
                             Előadó:   Varga Józsefné aljegyző 
                         -   1999. évi zárszámadás. 
                             Előadó:   Cservenák Pál Miklós polgármester 
Május 19.         -  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat beszámolója 
                             Előadó:   Kovács Edina intézményvezető 
                          -   Szociális Bizottság beszámolója 
                             Előadó:   Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna Szociális Bizottság elnöke 
Június 23.         -   Városfejlesztési koncepció előkészítése 
                             Előadó:   Fülöp Antal képviselő 
                          -   Önkormányzati vagyonrendelet felülvizsgálata 
                             Előadó:   Dr. Hantos Katalin jegyző 
Állandó napirendi pontok: 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Bejelentések. 
- Interpellációk. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
3/2000./II.04./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
4/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
tájékoztatóját a sporttámogatás felosztásával kapcsolatban elfogadja. A Városi 
Sportkoncepció 4. sz. mellékletének szövege a következő: 
"Sportegyesületek önkormányzati támogatásának elosztási elve 
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Az éves költségvetésben a sportegyesületek támogatására meghatározott összeg - koncepció 
II.B.1. - felosztásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt, a következő elvek betartásával: 
- A rendelkezésre álló anyagi források koncentrálása érdekében nemenként, sportáganként 
csak egy-egy csapat szereplését támogatja az önkormányzat (a legmagasabb osztályban 
szereplőét, azonos osztály esetén a feljutó csapatot) 
- Diáksportra a rendelkezésre álló összeg 10 %-át kell fordítani, külön elbírálás alapján a 
DSE-k között felosztva. 
- A versenysportra fordítható összeg 3 %-a tartalékalapot képez." 
A 2000. évi önkormányzati sporttámogatás elosztása a következő: 
A rendelkezésre álló évi teljes keret       10 %-a  diáksportra                              430.000,- Ft 
A rendelkezésre álló évi teljes keret        90 %-ának 3 %-a tartalékalap             120.000,- Ft 
Az előbbiek után fennmaradó összeg       6 %-a Teniszklubnak                         225.000,- Ft 
                                                             50 %-a SDSE                                       1.875.000,- Ft 
                                                              44 %-a MFC                                       1.650.000,- Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az önkormányzat 2000. évi költségvetés elfogadása 

 
 
5/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2000/2001-es tanévtől hatályon kívül 
helyezi a 48/1998.(II.13.) MÖK sz. határozatát. A 2000-es pénzügyi évtől a kötelezően 
biztosítandó óraszámon túl a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatosan bevezetésre kerülő 
pedagógiai programok végrehajtása során az iskolák az általuk kért óraszámot úgy 
tervezhetik, hogy az nem haladja meg az osztályokra megállapított (a tanulók számára 
kötelező) óraszám (Közoktatási törvény 52. § /3/ bekezdés) 9,26 %-át az általános iskolákban, 
a gimnáziumi oktatásban a 9,19 %-át, konkrétan: 
1-2. évfolyamon osztályonként heti 1,85 óra, 
3-4.                - " -                              2,08 óra, 
5-6.                - " -                              2,32 óra, 
7-8.                - " -                              2,55 óra, 
9. évfolyamtól                                    2,76 óra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester és az iskolaigazgatók. 
Határidő: értelem szerint 
 
 
6/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. alapján lóverseny fogadás és agárverseny fogadás 
működtetésére nyilvános pályázat kiírásra kerüljön és városunk területén fogadóiroda 
működésére lehetőség nyíljon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
7/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a Békés Megyei Közoktatási 
Alapítvány 1999. évi pályázatán nyertes intézményeinek a pályázataikban megjelölt feladatok 
teljesítéséhez 755.000,- Ft-ot biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2000. évi költségvetése 
terhére - póttámogatásként - az alábbi megbontás szerint: 
Összevont Óvodák részére:                     250.000 Ft-ot 
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Orlai P.S. Ált. Iskola részére                  200.000 Ft-ot 
Petőfi S. Gimnázium részére                  305.000 Ft-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet elfogadása 
 
 
8/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000. január 1. napjától a 
polgármester illetményét a miniszteri illetmény 80%-ban azaz 219.570 Ft-ban 
/Kettőszáztizenkilencezer-ötszázhetven forint/ állapítja meg. A polgármester költségtérítését, 
saját illetménye 30%-ában határozza meg 2000. január 1-től 65.870 Ft-ban /Hatvanötezer-
nyolcszázhetven forint/. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
9/2000./II.04/sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000. január 1. napjától a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a miniszteri illetmény 30-%-ában, azaz kerekítve 
82.400 Ft-ban /Nyolcvankettőezer-négyszáz forint/ állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
10/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megye Képviselő-testülete 
Millenniumi Emlékbizottsága által megrendelt igényes kivitelű Millenniumi Emléktáblára (1 
db) igényt tart, és biztosítja a táblára a 25.000 Ft összeget a költségvetése általános 
tartalékának terhére. A tábla leleplezésének ideje a Millenniumi Emlékzászló átadásának 
időpontja 2000. március 15. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
11/2000./II.04./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a márciusi testületi 
ülésre tegyen javaslatot a Millenniumi Emléktábla megfelelő elhelyezésére.  
Felelős: Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
Határidő: 2000. március 3-i testületi ülés. 
 
 
12/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megye Képviselő-testülete 
Testnevelési és Sportintézetének kérelme alapján az Országos Diákolimpia keretében a fiú 
kosárlabda Országos Döntő mezőberényi rendezvénysorozatának megrendezéséhez 100 eFt 
támogatást biztosít az önkormányzat 2000. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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13/2000./II.04./sz. határozat: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a budapesti 
FiberNet Rt.-vel és egyéb más telekommunikációs cégekkel, valamint a Kábel TV 
Szövetkezettel (így minden érintett jogosult lesz az álláspontját kifejteni) a Mezőberényben 
kialakítandó - az új évezrednek megfelelő - telekommunikációs hálózat kialakításáról, 
fejlesztéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
14/2000./II.04./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi-, és Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot vizsgálják 
ki a piactérnél lévő buszforduló kiváltásának lehetőségét és tegyenek javaslatot a 
buszközlekedés optimális útvonalának kiválasztására. 
Felelős: Fekete László Ügyrendi Biz. elnöke 
             Kovács Lászlóné Pénzügyi-, Gazdasági Biz. elnöke 
Határidő: 2000. 03. 03-i testületi ülés. 
 
 
15/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy Ökrös Csaba és 
felesége tulajdonát képező 3881 hrsz.-ú Mezőberény, Gyomai u. 101. sz. alatti házas ingatlant 
társasházzá alakítsa, mivel a kérelmezők a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüket nem 
rendszeresen teljesítik. A teljes hátralék /67.348,- Ft/ egy összegben történő megfizetése után 
a jelzálog törlésével tudja hozzájárulását megadni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
16/2000./II.4./sz. határozat:  
A képviselő-testület az önkormányzati intézmények vezetőinek illetményét 2000. január 1-től 
az alábbiak szerint állítja be a költségvetésébe azzal, hogy a határozott időre kinevezett 
intézményvezetőknek a kinevezésük végéig, míg a határozatlan időre kinevezett 
intézményvezetőknek /Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Városi Közszolgáltató 
Intézmény/ 2002. december 31-ig szól az illetmény kiegészítés meghatározása. Az illetmény 
kiegészítés összegénél figyelembe kell venni a 2000. március 1-jén belépő 5%-os szakmai 
szorzóval történő emelést úgy, hogy az illetmény összege változatlan maradjon. 
Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója                                 150.000 Ft 
1. Sz. Általános Iskola igazgatója                                       130.000 Ft 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója                  130.000 Ft 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója                  110.000 Ft 
Összevont Óvodák igazgatója                                             110.000 Ft 
Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója                   105.000 Ft 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője                          110.000 Ft 
Városi Zeneiskola igazgatója                                                 90.000 Ft 
Városi Könyvtár igazgatója                                                 105.000 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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17/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező Mezőberény, 
Ókert 2 szám alatti volt 2. Számú Téglagyár ingatlanából értékesíti a mezőberényi 0394/8 
hrsz.-ú számú 19097 m2 alapterületű földterületet, valamint az azon lévő iroda és szociális 
helyiség épületeket bruttó 7.250.000 Ft vételárért, melyből a földterület vételára 6.000.000 Ft, 
az épület vételára 1.000.000 Ft + 250.000 Ft ÁFA. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy értékesítés esetén a vételárból a vevő 3.250.000 Ft-ot a szerződés megkötésétől 
számított 3 napon belül egyenlítsen ki, melyből 2.000.000 Ft foglalónak tekintendő - ez 
egyben a föld vételár előlege - és 1.000.000 Ft az épület vételára, a 250.000 Ft az ÁFA. A 
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vételárból fennmaradó összegből a vevő 
2.000.000 Ft-ot a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, a további 2.000.000 Ft-ot 
60 napon belül fizesse ki.  A szerződésben a késedelmes fizetés esetére ki kell kötni a 
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot. 
A képviselő-testület biztosítja a vevő részére a 100 KW amper villamos áram teljesítményt, 
de a vevőnek kell viselni a trafoállomás mellett az új kapcsolószekrény kialakításának, 
valamint villanyóra beszerzésének költségeit és vállalnia kell az új kapcsolószekrénybe a 
további tulajdonosok részére az engedélyezett mérőórák elhelyezését. 
Eladó biztosítja vevő részére a víz- és gázszolgáltatás lehetőségét, a jelenlegiek szerint. 
Vevőnek tűrnie kell az általa megvásárolt területen keresztül haladó víz- és gázvezeték 
áthaladását és beleegyezését kell adnia abba, hogy a mindenkori tulajdonosok javára e két 
közmű tekintetében szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön az ingatlan nyilvántartásba. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
 
18/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 0394/9 hrsz. alatti volt 
2. Sz. Téglagyár égetőkemencéjét a megosztási vázrajz szerint, valamint a 0394/13 hrsz. alatti 
területből e határozat szerves részét képező vázrajz szerint bejelölt területrészt értékesíti 
Litvai György Mezőberény, Kinizsi u. 9. sz. alatti lakos részére 2.750. 000,- Ft vételárért, 
melyből 1 millió forint + 250 eFt ÁFA az égetőkemence vételára, 1.500 eFt a beépítetlen 
terület vételára. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vevő a szerződés aláírásakor a vételárból 1 
millió Ft-ot fizessen meg, a fennmaradó összeget 2000. június 30-ig köteles az önkormányzat 
részére megfizetni azzal, hogy a tulajdonjog vevő javára történő bejegyzésére csak akkor 
kerülhet sor, amikor a teljes vételárat kiegyenlítette. 
Eladó vállalja, hogy vevő részére 3 m3/nap víz mennyisséget, villamos energiában 35 KW 
amper mennyiséget, valamint 17 m3/óra gázenergia mennyiséget biztosít. 
Vevőnek vállalnia kell, hogy a területén lévő víz, gáz, elektromos áram vonatkozásában a 
szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön az érintett tulajdonosok vonatkozásában az 
ingatlannyilvántartásba. 
A vevő köteles a terület megosztási költségeinek reá eső részét viselni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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19/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az önkormányzat tulajdonát képező - 
Mezőberény, Puskin u. 44. sz. alatti társasházból üresen álló 930/A/1 hrsz.-ú ingatlanegységet 
1.246.400,- Ft vételáron/ forgalmi értéken/ és az ugyancsak Puskin u. 44. sz. alatti 930/A/2 
hrsz.-ú, Jozaf Csaba bérlő által lakott társasházi ingatlanegységet 633.600,- Ft vételáron - az 
1993. évi LXXVIII. tv. alapján elővásárlási joggal rendelkező - Jozaf Csaba bérlő részére 
értékesítésre kijelöli azzal, hogy a vevő mindkét ingatlanegységet megvásárolja és vállalja, 
hogy a teljes vételárat egy éven belül megfizeti feltételezve, hogy az ingatlanvásárláshoz az 
önkormányzattól 480.000,- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesül. 
Az elővásárlási joggal érintett 930/A/2 hrsz.-ú ingatlan vásárlása nem illeték köteles. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, azzal 
a feltétellel, hogy a vevő tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésére csak 
a teljes vételár megfizetése után - az eladó utólagos jognyilatkozata alapján - kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
20/2000./II.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Puskin u. 44. sz. alatti 
társasházi ingatlant nem értékesíti Kiss János és felesége Kiss Éva Mezőberény, Gyomai u. 8. 
sz. alatti lakosok részére, mivel egyrészt az ingatlanból az egyik lakás lakott és a bérlő 
elhelyezését a testület nem tudja biztosítani, másrészt a 930/A/2 hrsz.-ú lakás bérlőjének az 
általa lakott ingatlanra elővásárlási joga van és a bérlő vételár ajánlata is kedvezőbb. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
21/2000./II.4./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Kis János Mezőberény, Fő u. 27/a. 
sz. alatti lakos 568-8/2000. ikt. sz. számon beadott kérelmét nem támogatja, az önkormányzat 
tulajdonában lévő volt 2. Sz. Téglagyár 0394/8 hrsz.-ú területén lévő ingatlan eladása 
kedvezőbb ajánlattevőnek történt meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2000.(II.07.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzat 2000. évi költségvetése 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2000.(II.07.) önkormányzati 

rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelet 
módosítása 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2000.(II.07.) önkormányzati 

rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2000.(II.07.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997.(IV.21.) MÖK sz. 
rendelet módosítása 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2000.(II.07.) önkormányzati 

rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló többször módosított 40/1995.(XII.29.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2000.(II.07.) önkormányzati 

rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2000.(II.07.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 20/1998.(XI.17.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
 
22/2000.III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/1. Millenniumi emléktábla helyének kijelölése (11/2000./II.4/sz. határozat végrehajtása) 
2/2. Sportegyesületek támogatása (300/1999./XII.3./ sz. határozat végrehajtása) 
2/3. Buszközlekedés útvonalára javaslattétel (14/2000./II.4./ sz. határozat végrehajtása) 

3./ Városi informatikai rendszer kiépítése (szóban). 
4./ Mezőberény Város Intézményeinek 2000. évi felújítási terve. 
5./ Bejelentések: 

5/1. Mezőberény közigazgatási területén belül belterületi határ módosítása és 
telekkialakítási tervezete. 

5/2. Civil szervezetek támogatása. 
5/3. Comenius 2000. közoktatási minőségfejlesztési program. 
5/4. Munkaidő mérleg, ellenőrzési ütemterv. 
5/5. DTVision Sajtószolgálati Bt. ajánlata 
5/6. 2000 évi közmunkaprogram támogatására pályázat. 

6./ Zárt ülés 
6/1. Strandfürdő fejlesztési tanulmánytervek elkészítésére érkezett ajánlatok tárgyalása. 
6/2. Szennyvízcsatorna hálózat és csapadékvíz elvezető hálózat tervezése. 
6/3. Luther u. 1. sz. alatti 4 db önkormányzati bérlakás értékesítése. 
6/4. Molitorisz György és felesége tulajdonát képező Mezőberény, Ady u. 19. sz. alatti 

belvizes ingatlan megvásárlása. 
6/5. Durkó Éva lakáscsere kérelme. 
6/6. Ókert 2. /volt téglagyár/ területének értékesítése. 
6/7. Békési u. 17. /volt DÉMÁSZ/ I. em. 2. sz. alatti lakás értékesítése. 
6/8. A Ligeti "Pavilon" bérbeadására pályázat kiírása.  
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23/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
24/2000./III.3./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát a Millenniumi Emléktábla 
elhelyezésével kapcsolatban tudomásul veszi, egyetért azzal, hogy az emléktábla a Városháza 
aulájában, a bejárattal szembeni bal oldali oszlopon kerüljön elhelyezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 15-e /az emléktábla leleplezésének időpontja/ 
 
 
25/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
tájékoztatóját a 2000. évben diáksportra fordítható 430.000 Ft felosztásáról az alábbiak szerint  
  1. Sz. Általános Iskola DSE            175.000 Ft (a tavalyi 120.000 Ft  146%-a) 
  Orlai Petrics Soma Ált.Isk. DSE    155.000 Ft (a tavalyi 100.000 Ft  155%-a) 
  Petőfi Sándor Gimnázium DSE      100.000 Ft  (a tavalyi   50.000 Ft 200%-a) 
tudomásul veszi és a fenti összeget támogatásként biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
 
26/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harmati László képviselő 
interpellációja kapcsán - mely az autóbuszközlekedés útvonala kijelölésével kapcsolatos 
lakossági panasz kivizsgálására irányult - a Pénzügyi-, Gazdasági; és Ügyrendi Bizottságok 
együttes javaslatai kérdésében akkor tud döntést hozni, ha a Liget utcai autóbuszforduló jogi 
helyzete tisztázása után rendelkezésre áll a balesetmentes buszforduló megtervezésének, 
engedélyeztetésének, valamint megépítésének valamennyi információja, beleértve a 
költségeket is, illetve részletes, költségvonzatot is tartalmazó alternatívák is előterjesztésre 
kerülnek az autóbusz útvonalának meghatározására. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a megalapozott döntés 
meghozatalához szükséges feltételeket, költségvonzatokkal együtt és azt terjessze a 2000. 
áprilisi testületi ülés elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. áprilisi testületi ülés. 
 
 
27/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a városi informatikai hálózat kiépítésének lehetőségeiről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy további tárgyalások eredményeként, érdemi döntés 
érdekében a március 24-i testületi ülésre kéri előterjeszteni az anyagot. 
Felelős: Siklósi István Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
Határidő: 2000. március 24-i testületi ülés. 
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28/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2000. évi felújításokról szóló előterjesztést a március 24-i ülésen 
tárgyalja érdemben, mivel még nem ismert az állami támogatás összege a belvízre beadott 
pályázatnál, mely igen sok intézményt érint. Megbízza a polgármesteri hivatalt, hogy 
intézményi rangsorolás helyett egy városi rangsort készítsen a következő ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 24-i testületi ülés. 
 
 
29/2000./III.3/sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy e határozat 
szerves részét képező mellékletekben, 1., 2., 3., 4. sz. rajzokon felsorolt ingatlanok 
belterületbe csatolása megtörténjen, valamint az 5. sz. rajzon szereplő területek művelési ága 
útra változzon, és a 6. sz. rajzon szereplő terület művelési ága megváltozzon, a 7. sz. rajzon 
megnevezett területek művelési ága gyepről közterületté változzon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
30/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1/2000./II.7./ számú rendelete alapján a városi (művelődési és sport 
jellegű) rendezvényekre, a civilszervezetek támogatására az Oktatási és Kulturális Bizottság 
rendelkezésre álló 1.500.000 Ft pályáztatás útján biztosított összegnél magasabb, konkrétan 
1.773.000 Ft felosztása miatt, a kereten túli 273.000 Ft-ot biztosítja a felosztás 
megvalósíthatósága érdekében az általános tartalék terhére 2000. évben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
31/1/2000.(III.3.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevelési-oktatási intézményenként 
nyilatkozik a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt pályázatok 
támogatásáról, a következő két pontban: 
1. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 7.sz. mellékletéhez: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint az 1. Sz. Általános Iskola Mezőberény fenntartója 
nyilatkozik, hogy a közoktatási feladatellátáshoz kapott állami támogatással az elmúlt 5 évben 
a jogszabályoknak megfelelően elszámolt, ilyen tárgyú rendezetlen ügye a finanszírozást 
biztosító állami szervezettel nincs. 
2. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 8.sz. mellékletéhez: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint az 1. Sz. Általános Iskola Mezőberény fenntartója 
nyilatkozik arról, hogy a 2001/2002-es tanév végéig - a pályázatban jelölt program 
befejezéséig - a pályázatban érintett intézményt érintő átszervezést, összevonást vagy 
bármilyen más, az intézmény jelenlegi alapító okiratát érintő jelentős átalakítást nem tervez.  
(Ez a nyilatkozat összhangban áll a középtávra szóló oktatási koncepciót elfogadó 
39/1999./III.26./MÖK számú határozattal.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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31/2/2000.(III.3.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevelési-oktatási intézményenként 
nyilatkozik a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt pályázatok 
támogatásáról, a következő két pontban: 
1. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 7.sz. mellékletéhez: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Mezőberény 
fenntartója nyilatkozik, hogy a közoktatási feladatellátáshoz kapott állami támogatással az 
elmúlt 5 évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt, ilyen tárgyú rendezetlen ügye a 
finanszírozást biztosító állami szervezettel nincs. 
2. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 8.sz. mellékletéhez: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Mezőberény 
fenntartója nyilatkozik arról, hogy a 2001/2002-es tanév végéig - a pályázatban jelölt program 
befejezéséig - a pályázatban érintett intézményt érintő átszervezést, összevonást vagy 
bármilyen más, az intézmény jelenlegi alapító okiratát érintő jelentős átalakítást nem tervez.  
(Ez a nyilatkozat összhangban áll a középtávra szóló oktatási koncepciót elfogadó 
39/1999./III.26./MÖK számú határozattal.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
31/3/2000.(III.3.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevelési-oktatási intézményenként 
nyilatkozik a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt pályázatok 
támogatásáról, a következő két pontban: 
1. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 7.sz. mellékletéhez: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint a Petőfi Sándor Gimnázium Mezőberény 
fenntartója nyilatkozik, hogy a közoktatási feladatellátáshoz kapott állami támogatással az 
elmúlt 5 évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt, ilyen tárgyú rendezetlen ügye a 
finanszírozást biztosító állami szervezettel nincs. 
2. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 8.sz. mellékletéhez: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint a Petőfi Sándor Gimnázium Mezőberény 
fenntartója nyilatkozik arról, hogy a 2001/2002-es tanév végéig - a pályázatban jelölt program 
befejezéséig - a pályázatban érintett intézményt érintő átszervezést, összevonást vagy 
bármilyen más, az intézmény jelenlegi alapító okiratát érintő jelentős átalakítást nem tervez.  
(Ez a nyilatkozat összhangban áll a középtávra szóló oktatási koncepciót elfogadó 
39/1999./III.26./MÖK számú határozattal.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
31/4/2000.(III.3.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevelési-oktatási intézményenként 
nyilatkozik a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt pályázatok 
támogatásáról, a következő két pontban: 
1. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 7.sz. mellékletéhez: 
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Mezőberény Város Önkormányzata, mint az Összevont Óvodák Mezőberény fenntartója 
nyilatkozik, hogy a közoktatási feladatellátáshoz kapott állami támogatással az elmúlt 5 évben 
a jogszabályoknak megfelelően elszámolt, ilyen tárgyú rendezetlen ügye a finanszírozást 
biztosító állami szervezettel nincs. 
2. Nyilatkozat a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítéséhez kiírt 
pályázat 8.sz. mellékletéhez: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint az Összevont Óvodák Mezőberény fenntartója 
nyilatkozik arról, hogy a 2001/2002-es tanév végéig - a pályázatban jelölt program 
befejezéséig - a pályázatban érintett intézményt érintő átszervezést, összevonást vagy 
bármilyen más, az intézmény jelenlegi alapító okiratát érintő jelentős átalakítást nem tervez.  
(Ez a nyilatkozat összhangban áll a középtávra szóló oktatási koncepciót elfogadó 
39/1999./III.26./MÖK számú határozattal.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
32/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2000. évi költségvetési ellenőrzések ütemezését az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Átfogó ellenőrzések: 
1./  1. Sz. Általános Iskola               -időpont:  2000. április 3 - május 16-ig. 
2./  Orlai P. S. Általános Iskola        -időpont:  2000. május 29 - július 21-ig. 
3./  Művelődési Központ                 -időpont:  2000. augusztus 21 - szeptember 29-ig. 
4./  Polgármesteri Hivatal                 -időpont: 2000. október 9 - december 15-ig. 
Célellenőrzések:       eseti. 
Témaellenőrzések:   eseti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
33/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a DTVision Sajtószolgálati Betéti 
Társaság Szolnok ajánlatát, mely Mezőberény városról szóló film elkészítésére irányul, úgy 
tudja támogatni, hogy az önkormányzat ingyenesen biztosítja a filmforgatás lehetőségét, de a 
film elkészítéséért anyagi támogatást nem kell biztosítania. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
34/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000 évben, a Mezőberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve pályázatot nyújt be - Ár- és belvízvédelmi 
művek fejlesztési, fenntartási munkái, ár- és belvízkárok elhárítása, csapadékvíz elvezető 
rendszerek karbantartása /városi belvízelvezető rendszer bővítése, belvízcsatornák felújítása, 
karbantartása/ - támogatási célra, a Szociális és Családügyi Minisztérium 
közmunkaprogramok megvalósításának 2000. évi támogatására meghirdetett pályázatára. 
A közmunkával megvalósuló feladatellátáshoz az önkormányzat 105 fő munkanélküli 
/munkanélküli, illetve aktív korú nem foglalkoztatott szociális segélyben részesülő/, 6 
hónapon keresztül történő foglalkoztatását vállalja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 2000. március 10-ig történő 
benyújtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 10. 
 
 
35/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
város szennyvízcsatorna hálózatát bővíteni szükséges. Ennek értelmében megbízza a 
polgármestert, hogy a 4-5-6 sz. öblözet céltámogatás igényléséhez szükséges műszaki terv 
dokumentációt, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó CSABA-VÍZ Kft.-vel készítesse el a 
tervezési ajánlatban szereplő, vagy annál kedvezőbb áron. A Képviselő-testület a fedezet 
biztosításáról akkor dönt, amikor a tervezési költségről a polgármester a CSABA-VÍZ Kft.-vel 
megállapodott. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 31. 
 
 
36/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Mezőberény, Luther u. 1. sz. alatti társasházi ingatlanban lévő 1026/A/3, 1026/A/4, 1026/A/6, 
1026/A/7 hrsz.-ú lakásokat nem értékesíti a benne lakó bérlők részére. A korábbi döntésének 
megfelelően a tulajdonát képező bérlakásokat csak piaci alapon kívánja értékesíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
37/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 73. hrsz. alatti 735 m2 
területű Ady E. u. 19. szám alatti belterületi ingatlant az ingatlanon fennálló hiteltartozás, 
valamint az ingatlant terhelő szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás tartozás és magánszemélyek 
kommunális adója hátralékának összegében, illetve ezek figyelembe vételével megvásárolja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést kösse meg, és a vételár kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 31. 
 
 
38/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Durkó Éva Mezőberény, Kölcsey út 
14. fsz/3. szám alatti lakos lakáscsere kérelméhez - mely a tulajdonát képező Mezőberény, 
Kölcsey út 14. fsz./3. szám alatti 1,5 szobás lakásának az önkormányzat tulajdonát képező 
Békési út 17. szám alatti volt DÉMÁSZ Székház 2 emeleti 3 szobás lakással való 
elcserélésére irányul - azzal a feltétellel járul hozzá, ha Durkó Éva a két lakás közötti 
értékkülönbözetet, 400.000 Ft-ot a tulajdonos önkormányzat részére megfizeti feltételezve, 
hogy az ingatlanvásárláshoz az önkormányzattól 400.000 Ft kamatmentes visszatérítendő 
támogatásban részesül. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a lakáscserére a 
határozat kézbesítésétől számított 5 napon belül kösse meg azzal, hogy a szerződéskötés 
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költségeit a kérelmező viseli és Durkó Éva tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba a teljes 
vételár kiegyenlítése után kerülhet bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 31. 
 
 
39/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben aláírja a Békési út 17. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó szerződést, 
úgy értékesítse a Békési u. 17. I em. 2. szám alatti 68 m2 területű lakást a hozzá tartozó 
garázzsal, Német Attila és felesége Némethné Hoffmann Erika vevőknek 2.500.000 Ft 
vételáron azzal, hogy a vevőket terheli a társasházzá nyilvánítással kapcsolatos költségek 
rájuk eső része és a szerződéskötés költségei. A vevők tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba 
a teljes vételár kiegyenlítése után kerülhet bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
40/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 18/2000./II.4./ sz. határozatát - 
meghiúsult szerződéskötés miatt - hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
41/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező 0394/10 hrsz.-ú 1550 m2 területű /szárító felépítmény/ földrészletet 
600.000 Ft + 150.000 Ft ÁFA vételáron. 
Vevő vállalja, hogy a képviselő-testület határozatának kézhezvételétől számított 5 napon belül 
az eladóval szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetőképes vevőnek - a fenti 
feltételek mellett - a fizetési feltételek meghatározásával az ingatlant értékesítse úgy, hogy a 
szerződéskötéskor legalább a szokásos mértékű foglaló összegét a vevő fizesse meg. A vevő 
köteles a terület megosztási költségeinek reá eső részét és a szerződéskötéssel kapcsolatos 
költségeket viselni. 
A vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba csak a teljes vételár megfizetése után 
jegyezhető be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolásra szerződéskötés után 
 
 
42/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező 0394/9 hrsz.-ú 2230 m2 területű /kemence felépítmény/ földrészletet 
1.500.000 Ft + ÁFA vételáron. /megbontva: 1.000.000 Ft a felépítmény + 250.000 Ft ÁFA és 
500.000 Ft a földterület vételára/ 
Vevő vállalja, hogy a képviselő-testület határozatának kézhezvételétől számított 5 napon belül 
az eladóval szerződést köt. 
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Eladó vállalja, hogy a vevő részére 3 m3/nap vízmennyiséget, 35 KW amper villamos energia 
mennyiséget, 17 m3/óra gázenergia mennyiséget biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetőképes vevőnek - a fenti 
feltételek mellett - a fizetési feltételek meghatározásával az ingatlant értékesítse úgy, hogy a 
szerződéskötéskor legalább a szokásos mértékű foglaló összegét a vevő fizesse meg. 
A vevő köteles a terület megosztási költségeinek reá eső részét és a szerződéskötéssel 
kapcsolatos költségeket viselni. 
A vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba csak a teljes vételár megfizetése után 
jegyezhető be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolásra szerződéskötés után 
 
 
43/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vételi ajánlatra - együttesen nem 
kívánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képező 0394/2 hrsz.-ú 2158 m2 területű 
szántó, 0396 hrsz.-ú 1809 m2 területű legelő és a 0394/13 hrsz.-ú földrészletből a bányatavat 
övező mintegy 5000 m2 területű ingatlanrészt, mivel méltánytalanul alacsony vételárat, 
500.000 Ft-ot ajánlott az ajánlattevő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
44/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező 0394/13 hrsz.-ú üzemi terület 3 ha 7030 m2 területű /porta, 3 épület és 
színek felépítményű/ földrészletet és a 0394/2 hrsz.-ú 2158 m2 területű 9,37 AK értékű szántó 
ingatlant együttesen 4.000.000 Ft + ÁFA vételáron /megbontva: 1.000.000 Ft a felépítmény + 
250.000 Ft ÁFA és 3.000.000 Ft a földterület vételára/. 
Vevő vállalja, hogy a képviselő-testület határozatának kézhezvételétől számított 5 napon belül 
az eladóval szerződést köt. Eladó, a vevő részére 45 KW amper villamos energia mennyiséget 
tud biztosítani. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetőképes vevőnek - a fenti 
feltételek mellett - a fizetési feltételek meghatározásával az ingatlant értékesítse úgy, hogy a 
szerződéskötéskor legalább a szokásos mértékű foglaló összegét a vevő fizesse meg. A vevő 
köteles a terület megosztási költségeinek reá eső részét és a szerződéskötéssel kapcsolatos 
költségeket viselni. 
A vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba csak a teljes vételár megfizetése után 
jegyezhető be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolásra szerződéskötés után. 
 
 
45/2000./III.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az értékesítésre kijelölt 0394/9, 
0394/10, 0394/13 hrsz.-ú földrészletek vevőit, vétel esetén kötelezi, hogy egymás ingatlanaira 
és a korábban értékesített 0394/8, 0394/11, 0394/12 hrsz.-ú ingatlanok mindenkori 
tulajdonosai részére a közművek nyomvonalaira vezetéki szolgalmi jogot, valamint a 
szükséges mértékig, bejárási /út/ szolgalmi jogot kölcsönösen biztosítsanak. A szolgalmi jog 
alapításáról az új tulajdonosok saját költségükön kötelesek gondoskodni. Az új tulajdonosokat 
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terheli továbbá saját részükre a közművek /víz, gáz, villany/ megosztási, leválasztási, 
mérőhely kialakítási és mérőóra beszerzés költsége. A 41/2000. (III.3.) sz., 42/2000. (III.3.) 
sz., 44/2000.(III.3.) sz. határozatok, ezen határozattal együtt érvényesek. E határozatban 
foglaltakat az adásvételi szerződésekben rögzíteni kell. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: adásvételi szerződéskötés időpontja 
 
 
46/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Ligeti Pavilon bérbeadásáról szóló részletes pályázati kiírást 5000 Ft + 
ÁFA megfizetése mellett bocsájtja a pályázók rendelkezésére. 
 
 
47/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a ligetben lévő pavilon épületet a hozzátartozó kerthelyiség bérbeadás 
útján történő hasznosítását nyílt pályáztatással hirdeti meg, a pályázatok benyújtása a pályázó 
nevének feltüntetésével történjen. 
 
 
48/2000./III.3/sz. határozat: 
A képviselő-testület licitálás útján kívánja bérbeadni a Ligeti Pavilont.  
 
 
49/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy szombati napokon a diszkó a Ligeti Pavilonban 
vasárnap hajnali kettő óránál tovább tartson nyitva. 
 
 
50/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület kiköti, hogy diszkó a Ligeti Pavilonban, minden alkalommal hajnal 2 
óráig tartható. 
 
 
51/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Ligeti Pavilon licit útján történő bérbeadásánál a licit induló összegét 
80.000 Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg. 
 
 
52/2000./III.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Ligeti Pavilon licittel történő bérbeadásánál kiköti, hogy a bérleti díj 
induló összegétől csak felfelé lehet licitálni és a licit mértéke ajánlatonként legalább 5.000 Ft 
+ ÁFA összeggel emelkedhet. 
 
 

*** 
 
 
53/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
Zárt ülés: 
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- A Ligeti "Pavilon" bérbeadási pályázat kiírásának pontosítása. 
Nyílt ülés: 
- Bejelentések. 
 
 
54/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 47-52/2000./III.3/sz. határozatait, újólag dönt a 
ligeti pavilon bérbeadásáról. 
 
 
55/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező,a ligetben lévő, vendéglátó 
egységnek kialakított pavilon épületet a hozzátartozó kerthelyiséggel együtt pályázatás útján 
kívánja bérbeadni. 
 
 
56/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület a ligetben lévő pavilon /hozzátartozó kerthelyiséggel/ bérbeadás útján 
történő hasznosítását jeligés pályáztatással hirdeti meg. 
 
 
57/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület a ligeti pavilon pályáztatásánál a bérleti díj legalacsonyabb összegét 120 
eFt + ÁFA/hó összegben állapítja meg. 
 
 
58/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület nyílt szavazással dönt arról, hogy a Ligeti Pavilonban a diszkó 
szolgáltatás hány óráig tartson. 
 
 
59/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Ligeti Pavilonban a diszkó szolgáltatás hajnal 4 
óráig tartson. 
 
 
60/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Ligeti Pavilonban a diszkó szolgáltatás hajnal 3 
óráig tartson. 
 
 
61/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Ligeti Pavilonban péntek és szombati napokon 
korlátlan ideig történjen diszkó szolgáltatás. 
 
 
62/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Ligeti Pavilonban szombati napokon korlátlan 
ideig tartson a diszkó. 
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63/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület kiköti, hogy diszkó a Ligeti Pavilonban minden alkalommal éjjel 2 óráig 
tartható. 
 
 
64/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 24/2000./III.3./sz. határozatát hatályon kívül helyezi azzal, hogy a 
Millenniumi Emléktábla a Városháza külső falán, az épület baloldali sarkán lévő 
"Szabadságharc Centenáriuma" alkalmából elhelyezett tábla alatti falmélyedésbe kerüljön 
elhelyezésre.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 15-e /az emléktábla leleplezésének időpontja/ 
 
 
65/2000./III.8./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a volt DÉMÁSZ 
Székház, Békési u. 17. szám alatt lévő, az ingatlan északi oldalán elhelyezkedő I. emeleti 2 
szobás lakást 3.000.000,- Ft minimum áron, valamint a II. emeleti 2 szobás lakást 2.900.000,- 
Ft minimum áron. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
66/2000./III.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert folytasson tárgyalásokat Szabó Endre 
református esperes úrral a szociális otthon /szociális falu/ bővítésére címzett támogatás 
beadása ügyében, esetleges ingatlan vásárlás kérdéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: tájékoztatásra 2000. március 24-i testületi ülés. 
 
 

*** 
 
 
67/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ 2000. évre szóló felújítások ütemterve. 
3./ Városi informatikai hálózat kiépítésének lehetőségei /szóbeli/ 
4./ Mezőberényiek világtalálkozója. 
5./ Szennyvízprogram kidolgozása. 
6./ Bejelentések 

6/1. A belvízkárt szenvedettek kárenyhítési lakáscélú támogatásáról szóló rendelet 
módosítása. 

6/2.  A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló rendelet 
módosítása. 

6/3.  Szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó egyes helyi önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata és módosítása. 

6/4.  A közoktatási törvényben előírt intézkedési terv készítése. 
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6/5.  Kamut és Murony községekkel Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Igazgatási 
Társulás költségvetésének megállapítása. 

6/6.  Kettős-Körös bal parti töltésén létesülő kerékpárút megvalósítása. 
6/7.  Kereki utcán telekalakításokkal összefüggő utca-név és házszám változás. 
6/8.  Mécses Szolgáló Közösség Egyesületének kérelme. 
6/9.  Csatlakozás Békés Megye Önkormányzata által több település összefogásával 

benyújtandó címzett támogatásra pályázathoz /belterületi vízrendezési terv 
megrendelése/. 

7./ Zárt ülés 
7/1.  Termálprogramra érkezett módosított árajánlat. 
7/2.  Kereki u. 34 sz. alatti házas ingatlan árverezésében részvétel. 
7/3.  Ligeti Pavilon bérbeadása /szóbeli/ 
7/4.  Szociális Otthon bővítésére címzett támogatásra pályázat benyújtásához ingatlan 

vásárlás /szóbeli/ 
 
 
68/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület az I. napirend keretében hozzájárul ahhoz, hogy Szűcs Gábor 
mezőberényi lakos közérdekű bejelentéssel éljen Kábel TV által közvetített ülésen. 
 
 
69/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Kábel TV. Szövetkezet 
Elnökségét, biztosítson lehetőséget arra, hogy a helyi kábel televízióban Szűcs Gábor - helyi 
Kalász Gazdaszövetkezet képviseletében - élő vitát folytathasson Fekete László 
falugazdásszal, a falugazdász helyi televízióban a belvizes földekkel kapcsolatos kijelentése 
miatt, mely vitába telefonon a nézők is bekapcsolódhassanak. Március 29-e, szerda este mind 
a két félnek megfelelne, mivel a földhasználat, bérlet bejelentési határideje március 31-e. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
70/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
71/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2000. évi felújítások 
megvalósításáról az alábbiak szerint határoz: 
a./ Készüljön el a piactér felújítása. 
b./ Kerüljenek megvalósításra e határozat szerves részét képező felújítási ütemtervben 
felsorolt I. csoport 1-12. és 14., 15. sorszám alatt felvett felújítások 

1. Luther u. óvoda tetőfelújítása 
Költsége:  900.000.- Ft 

2. A Kodály u. óvoda tetőfelújítása 
Költsége:  900.000.- Ft 

3. A Petőfi Sándor Művelődési Ház lapos tetejének részleges felújítása 
Költsége.  750.000.- Ft 

4. A Városi felnőtt könyvtárban a beázás felkutatása és megszüntetése 



20 

Költsége:  320.000.- Ft 

5. A Gyermek könyvtár palatetőjének felújítása 
Költsége:  400.000.- Ft 

6. A Köztemető Ravatalozójának lapos tetejének felújítása 
Költsége:  680.000.- Ft 

7. Az Orlai Petrics Soma Múzeumban tetőfelújítás, ill. a károk helyreállítása 
Költsége:  890.000- Ft 

8. A Humánsegítő Iroda, (Petőfi u. 27 sz.) esőcsatorna felújítás 
Költsége:   200.000.- Ft 

9. A piaci csarnokban a vízvezeték föld alá süllyesztése 
Költsége:   285.000.- Ft 

10. A gyermekkönyvtárban kézmosó és WC kialakítása 
Költsége:   525.000.- Ft 

11. Az 1. Sz. Általános Iskola Luther téri épületének 3. szint folyosó, aula burkolatának 
cseréje a balesetveszély miatt 
Költsége: 2.193.000.- Ft 
12. Az 1. Sz. Általános Iskola Luther téri épületében a 207-es terem padlózat csere 
Költsége:   380.000.- Ft 

14.  Az Orlai Petrics Soma Általános iskola főépület bejárati ajtó cseréje 
Költsége: 1.200.000.- Ft 
15.  A Petőfi Sándor Művelődési Ház Eötvös utcai kapujának felújítása 
vagyonvédelmi szempontok miatt. 
Költsége:   380.000.- Ft 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a felsorolt felújítások kiviteli munkáinak 
elvégeztetésére írjon ki pályázatot. 
c./ Az I. csoport 17-22. sorszám alatt felvett energiatakarékosságot szolgáló felújítási munkák 
vonatkozásában  
17. Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Luther u.-i épületében ablakcsere 
Költsége:700.000.- Ft 

18.  Kinizsi u. óvoda ablakcsere (9  db) 
Költsége:  725.000.- Ft 

19.  A felnőtt könyvtárban az ablakok javítása 
Költsége:   30.000.- Ft 

20. Humánsegítő Iroda (Petőfi u. 27 sz.) külső ablakszárnyak cseréje (10 db) 
Költsége:  700.000.- Ft 

21. Városháza ablak felújítása 
Költsége: 6.200.000.- Ft 

22. Puskin u. Szociális Otthon nyílászárók felújítása 
Költsége:   400.000.- Ft 

megbízza a polgármestert, hogy a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtson 
be. A pályázat benyújtásához szükséges saját erőt a pályázati kiírás ismeretében kívánja 
meghatározni. 
Az elmúlt belvizes időszak miatt az önkormányzat kötelezően előírt feladatait ellátó 
intézmények ingatlanjaiban esett belvízkár helyreállításáról az állami támogatás 
feltételrendszerének ismeretében dönt. 
d./ Az I. csoport 16. pontjára fedezetet a felújítási keretből biztosít. 
16. Az 1 sz. Általános Iskola sportcsarnok világítás korszerűsítése. 
Költsége:  520.000.- Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Kivitelezői pályázat kiírására: 2000. április 21. 
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                 BMTFT-hoz benyújtandó pályázat a kiírás szerint. 
                 Piactér felújítása: 2000. augusztus. 
 
 
72/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a városi informatikai hálózat kiépítésének lehetőségeiről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy majd a további tárgyalások eredménye ismertetve 
lesz. 
Felelős: Siklósi István Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
73/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberényiek világtalálkozójának előkészületeiről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 
74/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot a Mezőberényről szóló város ismertető /turisztikai/ kiadvány elkészíttetésével. 
Az előzetesen bekért árajánlatok alapján a kiadvány 5000 példányban, 210 mm x 110 mm 
méretben, 10 lap terjedelemben - mely magába foglalja a német és szlovák nyelvű fordítást is 
- színes formátumban jelenjen meg. 
A kiadvány költségeire maximum 550.000 Ft-ot biztosít a költségvetési rendeletben a kiemelt 
rendezvényekre elkülönített keret /7 mill. Ft/ terhére, mely összeg a nyomdai munkálatokon 
túl magába foglalja a szerkesztői, szerzői jogi, fordítási stb. költségeket is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István Okt. és Kult. Biz elnöke 
Határidő: 2000. május 15. kiadvány elkészítésére. 
 
 
 
75/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a szennyvízhálózat bővítésére vonatkozó 332/1999./XII.30./sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
 
76/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a szennyvízcsatorna hálózat 
7-es, 8-as, és 9-es számú öblözet céltámogatással megvalósuló 816.564,-eFt összköltségű 
önkormányzati beruházással. A képviselő-testület saját forrásként 489.938,- eFt-ot biztosít az 
éves költségvetési rendeleteiben, az alábbi ütemezésben. 
      2000. évben     42.338,- eFt, 
      2001. évben   225.000,- eFt, 
      2002. évben   222.600,- eFt-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat beadása 2000. április 1. 
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77/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert és Siklósi Istvánt-az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét-, hogy a 
közoktatási törvényben előírt intézkedési terv előkészítése során Bélmegyer, Csárdaszállás, 
Dévaványa, Kamut, Köröstarcsa és Murony önkormányzati képviselő-testületeivel vegyék fel 
a kapcsolatot. A felmerülő igényekkel kapcsolatban készítsék elő a szükséges közoktatási 
megállapodásokat /esetlegesen társulásban való részvételek dokumentumait/ és május végéig 
terjesszék a képviselő-testület elé. 
Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a környező településekkel kötendő 
megállapodásokat a készülő intézkedési tervbe építse be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István Okt. és Kult. Biz elnök 
Határidő: a közoktatási megállapodások előterjesztésére 2000. május 31. 
                az intézkedési terv elkészítésére 2000. június 30. 
 
 
78/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgálati önkormányzati feladatok ellátására Kamut és Murony községekkel kötött 
Önkormányzati Társulási megállapodás alapján a jegyzőkönyvhöz csatolt, a Társulás 
működésének 2000. évre szóló költségvetési megállapodást jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert a költségvetési megállapodás aláírásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. március 31. 
 
 
/A határozat mellékletét képezi az Önkormányzati Társulás 2000. évi költségvetési 
megállapodása./ 
 
 
79/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 306/1999./XII.3./sz. határozatában a 
Kettős-Körös bal parti kerékpárút építéséhez 11.880 eFt saját erőt biztosított. A létesítmény 
megvalósításához még szükséges 17.820 eFt-ot a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium biztosította.  
A Képviselő-testület átruházza a pályázatkiírásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre, 
hogy a létesítmény megvalósításához szükséges lépéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A kivitelező kiválasztásához 2000. május 5. 
                A létesítmény kivitelezésére 2000. november 30. 
                Beszámolás a decemberi testületi ülésre. 
 
 
80/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Kereki utcán telekkialakításokkal összefüggő utca-név és 
házszámváltozással összefüggő terveket lakossági fórumon kéri ismertetni, és a lakossági 
vélemény ismeretében hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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81/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mécses Szolgáló Közösség 
Egyesületének utógondozó-házzal, valamint gyermekek átmeneti elhelyezésével kapcsolatos 
pályázati programját nem kívánja támogatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
82/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a Békés Megyei 
Önkormányzat által szervezett - több település összefogásával benyújtandó- belterületi 
vízelvezetésre irányuló címzett támogatás iránti pályázathoz. 
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv 
megrendelésével egyetért, annak elkészítésével a KÖVITE Gyula-t bízza meg, és biztosítja a 
2000. évi költségvetéséből a tervezési költséget /1.600 eFt + ÁFA összeget/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
83/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy 
a Mezőberény 3784 hrsz.-ú Kereki u. 34. szám alatti belterületi lakóházas ingatlanra 2000. 
április 3-ra kitűzött árverésen vegyen részt az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat 
javára történő megszerzése céljából. Felhatalmazást ad, hogy 200.000 Ft árverési előleget 
befizessen. Az árverésen maximálisan ajánlható összeg: 1.200.000 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. április 3. 
 
 
84/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális otthon címzett 
támogatással megvalósítandó bővítéséhez /szociális falu/ szükséges 1162/2 új helyrajzi 
számmal jelölt 5646 m2 területű, Mezőberény, Kálvin tér 8. szám alatti ingatlan vásárlásról 
egyezzen meg a Református Egyház képviselőivel, maximum 12.000.000 Ft vételárig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
85/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, tegyen vételi ajánlatot a Puskin u. 58. sz. 
alatti ingatlan megvásárlására maximum 2.500.000 Ft erejéig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
86/2000./III.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, a ligetben lévő 
vendéglátó egységnek kialakított pavilon épület a hozzátartozó kerthelyiséggel együtt történő 
bérbeadásáról meghirdetett pályázat eredménytelen volt. A képviselő-testület tudomásul 
veszi, hogy a polgármester a 11/2000./III.27./ számú, az önkormányzat tulajdonáról és a 
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vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletben foglalt, átruházott 
hatáskörében eljárva, nyílt, meghívásos tárgyalás keretében dönt a bérbeadásról. A későbbi 
döntéshozatal miatt folytasson tárgyalást a volt bérlővel 1 hónappal történő /április 30-ig/ 
bérlet meghosszabbításról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: nyílt, meghívásos tárgyalás időpontja: 2000. március 27. 
 
 
87/2000./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mezőberényi Városi Strand 
felújításával, korszerűsítésével. A fejlesztés megvalósítása érdekében felkéri a polgármestert, 
hogy az OPÁL Mérnöki Irodát, Nagykanizsa, Fáy A. u. 10. /mint tervezőt/ bízza meg a 
strandfejlesztés megvalósíthatósági tanulmány 3 medence engedélyeztetési és kiviteli terve 
elkészítésével. A tervek elkészítéséhez 4750 eFt-ot biztosít a 2000. évi költségvetés általános 
tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2000.(III.27.) önkormányzati 

rendelete A belvízkárt szenvedettek kárenyhítési lakáscélú támogatásáról szóló rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2000.(III.27.) önkormányzati 

rendelete A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2000.(III.27.) önkormányzati 

rendelete Szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó egyes helyi önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatáról és módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2000.(III.27.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló többször módosított 8/1993.(V.27.) rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
88/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- 82/2000./III.24./sz. határozat végrehajtása: Több település összefogásával 

benyújtandó belterületi vízelvezetésre irányuló címzett támogatási pályázathoz saját 
forrás biztosítása. 

2./ Az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/1999./II.26./ 
MÖK. sz. rendelet módosítása. 
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3./ 1999. évi zárszámadás. 
4./ Mezőberény város lakásépítési koncepciója. 
5./ Bejelentések: 

5/1. A Körösök-Völgye Kht. részére támogatás biztosítása, a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács 2000. évi működési költségeihez hozzájárulás. 

5/2.  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme. /Gyermekek nyári 
tábora Balatonaligán/ 

5/3.  Telematikai pályázathoz saját forrás biztosítása /Városi Könyvtár/. 
5/4.  Ókerti út telekhatár rendezés. 
5/5.  7. sz., 8. sz. és 9. sz. szennyvízöblözet KAC és VICE pályázaton való részvétel. 
5/6.  Városi strandfürdő termálkút kútfejének kialakítása. 
5/7.  Boldisháti holtág halasítási pályázata. 
5/8.  Családpolitikai feladatok megvalósítását célzó pályázatok benyújtásának 

támogatása. 
5/9.  Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete pályázatai. 
5/10.  Első osztályok indítása az általános iskolákban. 
5/11.  Bélmegyer-Mezőberény összekötő út építésére pályázat benyújtása. 
5/12.  A Petőfi u. 9. sz. és Gyomai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakások felújítása. 
5/13.  A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház részére műszerbeszerzés támogatás. 
5/14.  A Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása. 
5/15.  A Városi Könyvtár és Városi Művelődési Központ továbbképzési tervének 

jóváhagyása. 
5/16.  A Mezőberényi Rendőrőrs közbiztonságot elősegítő kezdeményezése. 
5/17.  A házi-gyermekorvosok módosított rendelési idejével kapcsolatban állásfoglalás. 

6./ Zárt ülés 
6/1.  Lakástámogatási kölcsönkérelmek elbírálása. 
6/2.  Horváth József Mezőberény, Szarvasi u. 18. sz. alatti lakos termőföld vásárlási 

ügye. 
6/3.  Hozzájárulás a Mezőberény, Zrínyi sgt. 80/A. sz. alatti belvízzel sújtott családok 

ideiglenes elhelyezésére vásárolt ingatlan hasznosításának módosításához, e célra a 
Puskin u. 58. sz. alatti ingatlan kijelöléséhez, valamint a Mezőberény, Zrínyi sgt. 
80/A. sz. alatti ingatlan értékesítési ügye. 

6/4.  A Puskin u. 1. sz. alatti Szociális Otthon átépítési ügye. 
6/5.  Luther u. 1. sz. alatti, megüresedett önkormányzati ingatlan eladási ügye. 

 
 
89/2000./IV.20./sz. határozat: 
1. Mezőberény város, Képviselő-testülete egyetért és támogatja Békés megye integrált és 
komplex vízrendezési programjának megvalósítását, mely megalapozza a megye kül-, és 
belterület - tervekben meghatározott részének - belvízmentesítését, valamint az értékes 
mezőgazdasági területek vízutánpótlási lehetőségének biztosítását. 
 Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a település belterületi belvízmentesítés 
megvalósítására Békés Megye Képviselő-testülete címzett központi támogatás elnyerése 
érdekében beruházási koncepciót nyújtson be a központi szervekhez. 
2. A központi címzett támogatás elnyerése esetén a Mezőberény városra eső belterületi 
belvízmentesítéssel kapcsolatos költségek 10 % -át pályázati saját forrásként biztosítja a 
jóváhagyásra kerülő alternatíváknak megfelelően. 
 Sikeres pályázat esetén Békés Megye Képviselő-testületével együttműködési 
megállapodást köt a címzett támogatás településre vonatkozó felhasználására. 
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3. Utasítja a Képviselő-testület hivatalát, hogy a határozatot, valamint a beruházási 
koncepcióba beépítésre kerülő -településre vonatkozó- adatokat igény szerint adja át a 
104/1998. (V.22.) Korm. sz. rendelet 2.) sz. mellékletében meghatározottak szerint Békés 
Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

A határozat megküldéséért: Baksai Ágnes főea. 
A pályázat benyújtásának elősegítéséért: Bába Sándor beruházási főmunkatárs 

Határidő: 2000. április 25. 
                 és folyamatos 
 
 
90/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
91/2000./IV.20./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló többszörösen 
módosított 4/1999./II.16/ MÖK. sz. rendelet 11. §.-a h. pontja alapján az 1999. évi állami 
feladatmutatós (és norm. kötött felh. tám. hozzájárulások) normatívák elszámolása során 
megállapított (az állami költségvetést az önkormányzatot megillető), az intézményeket terhelő 
befizetési kötelezettségek összegét az intézmények 1999. évi jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint a Petőfi Sándor 
Gimnázium 1.970 eFt, Orlai Petrics Soma Általános Iskola 105 eFt, a Városi Zeneiskola 49 
eFt állapítja meg, és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összeg önkormányzat javára 
2000. V. 05-ig történő befizetésére. Befizetendő összeg: 2.124 eFt. 
Felelős: Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
  Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
  Városi Zeneiskola igazgatója 
Határidő: 2000. V. 05. 
 
 
92/2000./IV.20./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az 1999. évi pénzmaradvány elszámolása során az önkormányzatot 
megillető az intézményeket terhelő befizetési kötelezettségek összegét az intézmények 1999. 
évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 5. sz. oszlopa 
szerint állapítja meg és kötelezi a Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézményt a feltüntetett 
összeg /1.270 eFt/ Önkormányzat javára 2000. V. 05-ig történő befizetésére. 
Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2000. V. 05. 
 
 
93/2000./IV.20./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az 1999. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 1999. évi jóváhagyására javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények 
szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően: 
 1. sz. Általános Iskola:      410 eFt 
 Összevont Óvodák:       136 eFt 



27 

 Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1.508 eFt 
Felelős: 1. sz. Általános Iskola igazgatója 
  Összevont Óvodák intézmény vezetője 
  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
94/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. évi költségvetési 
beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1999. évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2000. június 30-áig. 
A képviselő-testület az 1999. évi költségvetés  
bevételeit      1.206.569 eFt előirányzattal 
                     1.411.445 eFt teljesítéssel, /ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 6.855 eFt/ 
                                                                  - ei. nélküli techn.ért.papír bev.telj.: 160.963 eFt 
kiadásait       1.206.569 eFt  előirányzattal, 
                     1.371.296 eFt  teljesítéssel, /ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -1.089 eFt/ 
                                                                   - ei. nélküli techn.ért.papír kiad.telj.: 287.308 eFt 
az egyenleget   40.149 eFt-tal jóváhagyja, és az 1999. évi költségvetés alapján az 1999. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hit. mérleg közzétételére 2000. június 30. 
 
 
95/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület a város lakásépítési koncepciójáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
96/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint rendelkezik: a 
lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatására a 2000. évi költségvetésben eredeti 
előirányzatként biztosított 10 millió Ft-os keretösszeg kerüljön korrigálásra, az 1999-es évben 
ilyen címen meghatározott és fel nem használt összeggel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. év (elbírálás II. forduló) 
 
 
97/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint rendelkezik: a 
lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatására a 2000. évi költségvetésben eredeti 
előirányzatként biztosított 10 millió Ft-os keretösszeg kerüljön korrigálásra, a rendelet alapján 
támogatásban részesítettek által visszafizetett törlesztés összegével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
98/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök-Völgye Kht. részére az 
1972/2000. III. 28. ikt. számú kérelme alapján 103 eFt-ot biztosít, működési célú 
pénzeszközátadásként a 2000. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 



28 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
99/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Mezőberény 1835/2000. III. 22. ikt. számú kérelmének /gyermekek nyári táboroztatásához 
támogatáskérés/ teljesítését nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
100/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztérium által meghirdetett /"Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és 
közművelődési, információs hálózat fejlesztése az információs társadalomba"/ Telematikai 
pályázathoz a Városi Könyvtár részére 300 eFt-ot biztosít saját forrásként a 2000. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Fazekas Andrásné a Városi Könyvtár igazgatója 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
101/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület elfogadja, hogy a mezőberényi 0404/38 hrsz.-ú 504 m2 területű 
ingatlanból 27 m2 terület térítés nélkül az önkormányzat tulajdonába kerüljön. 
Egyetért azzal, hogy a tulajdonjog bejegyzés az alábbiak szerint történjen: 
Szilágyi József tulajdonát képező 0404/38 hrsz. ingatlan területe 480 m2, 
Városi Önkormányzat tulajdonát képező tulajdon 0403 hrsz. ingatlan területe 5430 m2.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
102/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
a 7. sz.; 8. sz. és 9. sz. szennyvíz öblözetben létesítendő – 816.564 eFt bekerülési költségű - 
szennyvíz csatorna hálózat építésének támogatására pályázatot nyújtson be a 
Környezetvédelmi Minisztériumhoz, a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok megnevezésű 
pályázatára. A Képviselő-testület saját forrásként - a céltámogatáson esetlegesen elnyert 
összegen túl – 326.625 eFt-ot biztosít az alábbi részletezés szerint.  
 2000 év     28.225 eFt-ot 
 2001 év   150.000 eFt-ot 
 2002 év   148.400 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a sikeres pályázat elnyerése esetén bankgarancia 
igénybe vételére kerüljön sor, ennek pénzügyi következményeivel együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. április 30. 
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103/2000./IV.20./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
a 7. sz.; 8. sz. és 9. sz. szennyvíz öblözetben létesítendő – 816.564 eFt bekerülési költségű - 
szennyvíz csatornahálózat építésének támogatására pályázatot nyújtson be a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz, a Vízügyi célelőirányzatból elnyerhető támogatásra. 
A Képviselő-testület saját forrásként - a céltámogatáson esetlegesen elnyert összegen túl – 
389.938 eFt-ot biztosít az alábbi részletezés szerint.  
 2000 év     33.696 eFt-ot 
 2001 év   179.076 eFt-ot 
 2002 év   177.166 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. április 30. 
 
 
104/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az új termál-kútfej kialakításához jelenleg nem kíván fedezetet 
biztosítani, arról majd a strand megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után dönt. A kút 
védelmének biztosítása érdekében szükségesnek tartja a kút bekerítését. Ennek költségének 
megállapításához megbízza a Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy kérjen árajánlatokat, 
és a fedezetről ennek függvényében fog dönteni a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál Közszolg. Int. vezetője 
Határidő: 2000. májusi testületi ülés. 
 
 
105/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület pályázatot nyújt be, a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Boldisháti holtág halasítása tárgyában. A pályázat 
benyújtásához 563.136 Ft saját erőt biztosít a 2000. évi költségvetése általános tartaléka 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
106/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetért azzal, hogy a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - a Szociális és Családügyi Minisztérium 
családpolitikai feladatok megvalósítását célzó pályázati program kiírásra - gyermekvédelmi 
prevenciós programok támogatására pályázatot nyújtson be azzal, hogy önerőként az 
önkormányzat tulajdonát képező mezőberényi 949 hrsz.-ú, Mezőberény Petőfi u. 27 szám 
alatti ingatlant biztosítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Kovács Edina igazgató 
Határidő: A pályázat benyújtására: 2000. április 30. 
                 Beszámolásra: a pályázat elbírálását követő testületi ülés. 
 
 
107/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetért azzal, hogy a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - a Szociális és Családügyi Minisztérium 
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családpolitikai feladatok megvalósítását célzó pályázati program kiírásra - családsegítő új 
típusú szolgáltatások támogatására pályázatot nyújtson be azzal, hogy önerőként az 
önkormányzat tulajdonát képező mezőberényi 949 hrsz.-ú Mezőberény Petőfi u. 27. szám 
alatti ingatlant biztosítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Kovács Edina igazgató 
Határidő: A pályázat benyújtására: 2000. április 30. 
                 Beszámolásra: a pályázat elbírálását követő testületi ülés. 
 
 
108/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "A nagylétszámú gyermekotthonok 
kiváltására" irányuló MÉCSES Egyesület által benyújtandó pályázat tekintetében hozott 
81/2000./III.24./sz. határozatát nem változtatja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre 2000. április 24. 
 
 
109/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "a gyermekek átmeneti gondozására" 
vonatkozó kötelező önkormányzati feladatát a Békés Megyei Önkormányzattal kötendő 
megállapodás útján kívánja megoldani, ezért nem támogatja a MÉCSES Egyesület által e 
tárgyban benyújtandó pályázatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre 2000. április 30. 
 
 
110/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2000/2001-es tanévben az 1. Sz. Általános Iskolában 2, az Orlai Petrics 
Soma Általános Iskolában 3 első osztály indítását engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Általános Iskolák igazgatói 
Határidő: értelem szerint 
 
 
111/2000./IV.20./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2000/2001-es tanévben az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
speciális tagozatán az osztályok kialakítását az iskola igazgatójára bízza úgy, hogy az 
összevont osztályban tanulók létszáma sem lehet az átlaglétszámnál alacsonyabb, a maximális 
létszámnál magasabb a 296/1999./XII.3./az. MÖK határozat figyelembe vételével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              OPS. Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
112/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértve Bélmegyer Önkormányzata 
elhatározásával, csatlakozik a Bélmegyer – Mezőberény közötti út építésére benyújtandó 
pályázathoz. 



31 

Mezőberény Önkormányzata vállalja, hogy az összekötőút építési költségeihez saját erőként 
102.071 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. április 26. 
 
 
113/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
műszaki irodáját, hogy a két épületre vonatkozóan (Petőfi u. 9. és Gyomai út 1.) mérjék fel 
milyen munkák elvégzése szükséges, és ezekhez készítsenek költségvetési kiírást, amelynek 
alapján kérjenek árajánlatot legalább 3 vállalkozótól, és az előterjesztést készítsék elő a 
Képviselő-testület 2000. júniusi ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. júniusi képviselő-testületi ülés. 
 
 
114/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Kórház Pándy 
Kálmán Alapítvány részére elektro-hipertermiás készülék megvásárlásához 50.000,- Ft-ot 
biztosít a 2000. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. április 30. 
 
 
115/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Könyvtár 
továbbképzési tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési formákban csak a könyvtár 
továbbképzésre jogosult munkatársai vehetnek részt és az önkormányzat a továbbképzéssel 
felmerülő költségeket a kulturális dolgozók továbbképzésére jogszabályban megállapított - és 
a város részére leosztott - normatív állami támogatás összegének erejéig vállalja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
116/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Művelődési Központ 
továbbképzési tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési formákban csak a Művelődési 
Központ továbbképzésre jogosult munkatársai vehetnek részt, és az önkormányzat a 
továbbképzéssel felmerülő költségeket a kulturális dolgozók továbbképzésére jogszabályban 
megállapított - és a város részére leosztott - normatív állami támogatás összegének erejéig 
vállalja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
117/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi-, Gazdasági; és 
Ügyrendi Bizottságait, hogy a mezőberényi Rendőrőrs kezdeményezését, ami a város 
közbiztonsági helyzetének javítására irányul, május havi együttes ülésükön tárgyalja meg, és 
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ennek alapján a Polgármesteri Hivatal előkészítése után kerüljön a javaslat döntéshozatal 
céljából a Képviselő-testület május havi ülésére. 
Felelős: Kovács Lászlóné Pénzügyi-, Gazd. Biz elnöke 
              Fekete László Ügyrendi Biz. elnöke 
Határidő: int. azonnal 
                 beszámolásra májusi testületi ülés. 
 
 
118/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Bacsó Lajos és Dr. Sziráczki 
Magdolna házi gyermekorvosok rendelési időjének módosításával az alábbiak szerint 
egyetért, azzal kapcsolatosan kifogást nem emel. 
                    Dr. Bacsó Lajos                                                    Dr. Sziráczki Magdolna 
Hétfő:            8 - 11 óráig                                                               8 - 12 óráig 
Kedd:            8 - 10     "      tanácsadás                                           8 - 12    "     
                     10 - 14   "       betegrendelés 
Szerda:          8 - 12    "                                                                    8 - 10    " tanácsadás 
                                                                                                       10 - 14   "  betegrendelés 
Csütörtök:    8 -  12   "                                                                   10 - 14   " 
Péntek:       10 -  14   "                                                                     8 - 12 óráig. 
Rendelési idő össz: heti 21 óra + tanácsadás                       heti 22 óra + tanácsadás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
119/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület nyílt ülésen dönt a fedezetbiztosításról. 
 
 
120/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Puskin utcai Szociális Otthon 
kiviteli munkái elvégzésével Szépe Sándor vállalkozót bízza meg. A költségek fedezetére a 
Képviselő-testület 22.000.000 Ft-ot biztosít a 2000 évi költségvetése általános tartalékának 
terhére. 
Megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a szerződést a vállalkozóval kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. április 30. 
 
 
121/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Puskin utcai Szociális Otthon 
átalakításának elhúzódása okán keletkezett többletköltségek miatt, kártérítési per elindítása 
érdekében készítse elő az önkormányzat  kártérítési igényét a következő ülésre 
döntéshozatalra. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2000. májusi testületi ülés. 
 
122/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városban belvízzel sújtott családok 
ideiglenes elhelyezésére vásárolt Mezőberény, Zrínyi sgt. 80/A szám alatti lakásingatlan 
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helyett a továbbiakban ugyanezen célra az önkormányzat által megvásárolt Mezőberény, 
Puskin u. 58. szám alatti lakásingatlant jelöli ki. 
Megbízza a polgármestert, hogy a továbbiakban az ingatlanok hasznosításáról a határozatban 
foglaltak szerint gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve lakásgazdálkodással kapcsolatos előterjesztés időpontja. 
 
 
123/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
Mezőberény, Zrínyi sgt. 80/A. szám alatti lakóházas ingatlant értékesítésre kijelöli. Az 
ingatlan eladási ára legalább 2.700 eFt. Megbízza a polgármestert, hogy az értékesítésre a 
megfelelő eljárást folytassa le. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolás az értékesítést követő Képviselő- testületi ülés. 
 
 
124/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a mezőberényi 0404/29 
hrsz.-ú 620 m2 területű, 2,69 AK értékű termőföld ingatlan értékesítéséhez Horváth József 
Mezőberény, Szarvasi út 18. szám alatti lakos részére, 10.000 Ft-os vételáron, azzal a 
feltétellel, hogy nevezett a tulajdonában lévő 0404/37 hrsz.-ú ingatlanból 175 m2 területet 
térítés nélkül az önkormányzat tulajdonába ad. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
125/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 0404/31 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítéséhez nem járul hozzá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
126/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § a./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Radványi Ferenc és felesége Mezőberény, Fő u. 2/B.II/13. sz. alatti lakosok részére 480eFt. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 60 %-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
127/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § a./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
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Babinszki János és felesége Mezőberény, Zamenhoff u. 1. sz. alatti lakosok részére 480 eFt. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 60 %-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
128/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § a./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Oláh Lajos Zsolt és felesége Mezőberény, Vasút u. 17. sz. alatti lakosok részére 480 eFt. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 60 %-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
129/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § a./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Zahorán Béla és felesége Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 58. sz. alatti lakosok részére 480 eFt.  
A támogatás folyósítására építkezés esetén 60 %-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
 
130/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § a./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Gulyás Tibor és felesége Mezőberény, Szarvasi u. 21. sz. alatti lakosok részére 440 eFt. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 60 %-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
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131/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § a./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Drenyovszki György és felesége Mezőberény, Jeszenszky 4. sz. alatti lakosok részére 480 eFt. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 60 %-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
132/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § b./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Jozaf Csaba és társa Mezőberény, Puskin u. 44. sz. alatti lakosok részére 480 eFt. 
A támogatás folyósítására a vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
133/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § b./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Durkó Éva és társa Mezőberény, Kölcsey u. 14/A. fsz. 3. sz. alatti lakosok részére 400 eFt. 
A támogatás folyósítására a vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
134/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § b./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Győri Zsuzsanna Mezőberény, Hősök útja 6/B. III/8. sz. alatti lakosok részére 480 eFt. 
A támogatás folyósítására a vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
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135/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § b./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Bálint János és felesége Mezőberény, Csabai u. 54. sz. alatti lakosok részére 240 eFt. 
A támogatás folyósítására a vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
136/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § b./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Hermeczi Tibor és társa Mezőberény, Tanya 18. sz. alatti lakosok részére 200 eFt. 
A támogatás folyósítására a vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
137/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § b./ pontja értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Matajsz János és társa Mezőberény, Hősök útja 10/F. fsz. 1. sz. alatti lakosok részére 480 eFt. 
A támogatás folyósítására a vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási határozatot az érintetteknek küldje meg, és a 
támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
138/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Csákó Attila Mezőberény, Fő u. 2/B. sz. alatti lakos részére 
 az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
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139/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Szekeres Zoltán Mezőberény, Kinizsi u. 37. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
140/2000./IV.20./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Csapóné Gyarmati Titanilla Mezőberény, Liget u. 18. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
 
141/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Lakatos Lászlóné Mezőberény, Hősök útja 23. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
142/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Hegedűsné Bertalan Ildikó Mezőberény, Deák F. u. 14. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
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143/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Balázs Péter Mezőberény, Kereki u. 1. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
144/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Dobra János Mezőberény, Zrínyi sgt. 10. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
145/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Vida Ferenc Mezőberény, Várkonyi u. 11. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
 
146/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Vasas Erika Mezőberény, Kismester u. 16. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
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147/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Károlyi Pálné Mezőberény, Zrínyi sgt. 1. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
148/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Lukács Antal Mezőberény, Puskin u. 9. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
149/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III. 1./ MÖK. számú rendelet 
3. § /a.-b./ pontja értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt az alábbi 
kérelmezőnek nem tud nyújtani: 
Jozaf Tibor Mezőberény, Mátyás kir. u. 4. sz. alatti lakos részére 
az első fél éves keret összegének fedezethiányában, illetve az alakszerű határozatban 
megfogalmazott más egyéb ok miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, határozat végrehajtásáról, illetve hatályosulásáról beszámoló 2000. 

december 31. 
 
 
150/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Mezőberényi Sporttelep /3717 
hrsz./ tulajdonosa hozzájárul a Tenisz Club által tervezett 2 - teniszpályát lefedő - csarnok 
építéséhez. Egyben az Ifjúsági és Sportminisztériumhoz a pályázat benyújtását támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
151/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 7. sz., 8. sz. és 9. sz. 
szennyvízöblözetben létesítendő, szennyvíz csatorna hálózat építésének támogatására 
pályázatot nyújtson be a - Békés megyei Területfejlesztési Tanács - Területfejlesztési Alaphoz 
is, mivel Mezőberény az olyan területen fekszik, ahol a KÖVIZIG 1998-1999-2000-ben is III. 
fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
152/2000./IV.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bélmegyer-
Mezőberény közötti út megépítéséhez Bélmegyer pályázatot nyújtson be a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int.,azonnal 
 
 
153/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület visszavonja a 80/2000./III.24./ sz. határozatát azzal, hogy a Kereki utca 
folytatásában történő telekkialakításokkal együtt az utca neve végig változatlanul Kereki utca 
marad, házszám változtatással történik az utca házszámozásának rendezése. 
A képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a májusi testületi ülésre a Hősök 
útja folytatásaként kialakításra kerülő új utcának, valamint a Ligetköz folytatásaként nyitandó 
új utca nevére tegyen javaslatokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Fekete László Ügyrendi Biz. elnöke 
Határidő: értelem szerint 
                javaslattételre 2000 májusi testületi ülés. 
 
 
154/2000./IV.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény város 2000 évi költségvetése: 
18-2 cím: Rövidlejáratú értékpapírok bevételei bevételi előirányzatát 22.000 eFt-tal 
megemeli, 
illetve ezzel egyidejűleg megemeli a 
15 cím: Általános tartalék kiadási előirányzatát    22.000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2000.(IV.21.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
2/1999./II.16./ MÖK sz. rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2000.(IV.21.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2000.(IV.21.) önkormányzati 

rendelete A Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
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155/2000./V.5./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
- A Molnár Miklós Sportcsarnok küzdőterének felújítására pályázat benyújtása. 
- Immuntej programmal kapcsolatos előterjesztés. 
- Előirányzat átcsoportosítás. 
- Bejelentések. 
 
 
156/2000./V.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola pályázatot nyújtson be az Ifjúsági és 
Sportminisztériumhoz sportlétesítmények korszerűsítésének és rekonstrukciójának 
támogatására /SPO-SL-00/B kódszámmal/, a Molnár Miklós Sportcsarnok küzdőterének 
felújítását megcélozva. A sportpadló parkettázási munkálatának költsége bruttó 10.355.000 
Ft. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 50% saját erőt, 5.177 eFt-ot a 
2000. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István 1. Sz. Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: kiadásra azonnal. 
                 pályázat beadási határideje: 2000. május 15. 
 
 
157/2000./V.5./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az immuntej program kapcsán 
létesítendő vállalat megalapítása érdekében - az angol nyelvű konzultációs szolgáltatásokról 
szóló szerződés hivatalos fordítása, értelmezése után - további tárgyalásokat folytasson a 
szerződés megkötéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
158/2000./V.5./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése 
7-4 cím:  PH Igazgatás kiadási előirányzatát 640 eFt-tal csökkenti  
               ezen belül: 
                          Személyi juttatás:                                481 eFt 
                          Munkaadókat terhelő járulék:             159 eFt 
és ezzel egyidejüleg megemeli: 
1. Sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát:                160 eFt-tal 
   - Ellátottak juttatása:              160 eFt 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát: 160 eFt-tal 
   - Ellátottak juttatása:               160 eFt 
Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát:  160 eFt-tal 
    - Ellátottak juttatása:              160 eFt 
Összevont Óvodák kiadási előirányzatát:    160 eFt-tal 
    - Ellátottak juttatása:              160 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 



42 

*** 
 
 
159/2000./V.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- 104/2000/IV.20./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása. 
- 38/1999/III.26./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása. 
- 153/2000./IV.20./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása. 

2./ A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat beszámolója. 
3./ Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról. 
4./ Bejelentések: 

4/1. Múzeumok Igazgatósága átszervezése. 
4/2.  Az ivóvízvezeték kiépítése a Boldisháti holtágig. 
4/3.  A 2000. évi intézmény felújítási pályázatra beadott kivitelezői pályázatok 

értékelése 
4/4.  Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottság munkájában. 
4/5.  Arany János Tehetséggondozó Program indítása a Petőfi Sándor Gimnáziumban a 

2000/2001-es tanévben. 
4/6.  Fenntartói ütemterv a nevelési-oktatási intézményekben kötelező /minimális/ 

eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 2003. augusztus 31-ig történő 
végrehajtásához. 

4/7.  A Mezőberény 040/10 hrsz-ú homokbányához tartozó földút tulajdonjog rendezése. 
4/8.  Közérdekű kötelezettség vállalásra számla nyitás /közbiztonság/. 
4/9. Rendkívüli közmunkaprogramra pályázat. 
4/10.  Körösök-völgye Kht. törzstőkéjének emelése. 
4/11.  A Puskin u. 58. sz. alatti ingatlanon végzendő előkészítő munkák és annak 

költségei. 
4/12.  A Fő u. 13. sz. alatti ingatlan külső felújításához önkormányzati hozzájárulás /Fő u. 

Liget u. sarok/. 
4/13.  Területfejlesztési /CEDA/ pályázat. 

5./ 5./ Interpellációk. 
6./ 6./ Zárt ülés 

 
 
160/2000./V.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
161/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Strandfürdő új kútjának 
bekerítéséhez a Közszolgáltató Intézmény részére 500 eFt-ot biztosít, a 2000. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Magyar Pál a Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: 2000. július 1. 
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162/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2000/2001-es nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett is a költségvetési rendeletében jóváhagyott létszámot 
biztosítja a feladatok végrehajtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
163/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 10. § /1/ bekezdés h./ pontjában biztosított jogkörében eljárva közterület 
elnevezéssel kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonában álló, a Hősök útja 3713 hrsz.-ú 
szakaszának továbbá a 3726 hrsz.-ú út közterületek új elnevezése 2000. június 1-től Sport 
utca. 
Megbízza a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a közterület elnevezések átvezetéséről 
gondoskodjon. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2000. június 1. 
 
 
164/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 10. § /1/ bekezdés h./ pontjában biztosított jogkörében eljárva közterület 
elnevezéssel kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonában álló 3711 hrsz.-ú, valamint 3712 
hrsz.-ú ingatlanok előterjesztett megosztásával egyetért. Az újonnan létrejövő 3711/14 hrsz.-
ú, és a 3712/1 hrsz.-ú, valamint ezekhez csatlakozó 3696 hrsz.-ú közterületek neve 2000. 
június 1-től Kunhalom utca. 
Megbízza a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a közterület elnevezések átvezetéséről 
gondoskodjon. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2000. június 1. 
 
 
165/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat beszámolóját, az intézményvezető szóbeli kiegészítésével együtt, elfogadja.  
 
 
166/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Bizottság - munkájáról 
szóló - beszámolóját elfogadja.  
 
 
167/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzattal 1998. évben kötött 5 évre szóló megállapodás - mely a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága keretébe tartozó Mezőberényben lévő Orlai Múzeum működtetésére 
vonatkozik - közös megegyezéssel felbontásra kerüljön 2000. december hó 31. napjával. 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. január 1. napjával, mint önként 
vállalt - kötelező megyei feladatot átveszi működtetésre a város tulajdonát képező Orlai 
Múzeum épületét, és a város tulajdonát képező gyűjteményt, azzal a feltétellel, ha a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma által kiadásra kerülő, szakmai és létszám normatívák 
alapján az önkormányzat működési engedélyt kap a gyűjtemény múzeumi működtetésére és 
tudja vállalni a szakmai és létszám követelmények teljesítését. E szakmai normatívák 
ismeretében dönt a képviselő-testület arról, hogy az Orlai Múzeum létszámából hány főt vesz 
át jogutódként 2001. január 1. napjától. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
 
 
168/2000./V.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület "az ivóvízvezeték kiépítése a Boldisháti holtágig" bejelentést leveszi 
napirendről, azt későbbi időpontban tárgyalja meg a döntéshozatal érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
169/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gulyás Szaki Bt-t bízza meg a 
felújítások elvégzésével, melyhez 8,5 millió Ft-ot biztosít a felújításokra elkülönített keretből, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a piaccsarnok vízvezeték kiépítés tételnél az ajánlati összeg 
kerüljön korrigálásra (A beton felbontás, és helyreállítás kerüljön ki az összegből, mivel az 
már elvégzésre kerül, más módon.), valamint a Petőfi Sándor Művelődési Központ esetében 
az eredetileg meghatározott színpad kerüljön felújításra (ajánlat I. üteme). Felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Szerződés megkötés: 2000. május 25. 
                Kiviteli munkák befejezése: 2000. november 30. 
 
 
170/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium érettségi 
vizsgáin a fenntartó képviseletében vizsgabizottságba delegálja Fülöp Antal képviselőt, aki a 
7/1999./I.22./MÖK. sz. határozat alapján egyúttal a Petőfi Sándor Gimnázium iskolaszékébe 
delegált képviselő is, valamint Siklósi Istvánt, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
171/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2000/2001-es tanítási évben 
hozzájárul, hogy az Oktatási Minisztériummal kötendő megállapodás, szerződés feltételeinek 
tisztázása után a Petőfi Sándor Gimnázium az Arany János Tehetséggondozó Program 
keretében a kilencedik évfolyamon 19 fővel osztályt indítson. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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172/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nevelési-oktatási 
intézményeinek a 11/1994./VI.8./ MÖK. sz. rendelet 7. sz. mellékletében kötelező minimális 
eszköz és felszerelési jegyzékhez képest hiánypótlását a következők szerint ütemezi: az 
intézmények által felkért szakértővel is egyeztetett hiányok pótlására, idei árakon számolt 
111.653.830 Ft-ból 2000. évben ugyanannyit vállal sajáterőként az intézmények 
pályázatainak támogatására, amennyit a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázaton 
támogatásként megnyert, de maximum 10 mill. Ft-ot, 2001-ben a 2000. évben fennmaradó 
összeg 1/3-ának 1,1 szeresét, 2002-ben a 2000.  évben fennmaradó összeg 1/3-ának 1,2 
szeresét, 2003-ban a 2000. évben fennmaradó összeg 1/3-ának 1,3 szeresét. A szorzó a 
várható áremelkedések korrigálására szolgál.  
A képviselő-testület kijelenti, hogy ilyen nagyságrendben fedezetet csak központi források 
igénybevételével lehet biztosítani, a város a saját erő mértékét előre meghatározni nem tudja. 
Az ütemterv mellékletét képezi az intézmények által beadott hiányosságról készült kimutatás.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              oktatási intézményvezetők  
Határidő: értelem szerint 
 
 
173/2000./V.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgőssége miatt tárgyalja a Petőfi Mezőgazdasági Tsz Csárdaszállás 
kérelmét, a 040/10 hrsz.-ú homokbányához tartozó földút tulajdonjog rendezése ügyében. 
 
 
174/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1993. évi II. tv. 12/A §-a alapján őt 
megillető külterületi földút tulajdonjogáról a mezőberényi 040/10 hrsz.-ú 760 m2 területű, 
jelenleg saját használatú útként nyilvántartott, földrendezés alatt álló Petőfi MgTSz, 
Csárdaszállás használatában lévő terület vonatkozásában lemond a szomszédos 040/9 hrsz.-ú 
homokbánya /bányatelek/ tulajdonosa javára. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Földhivatal e lemondó nyilatkozat alapján, a 
fent nevezett saját használatú útra ne jegyezze be Mezőberény Város Önkormányzata javára a 
tulajdonjogot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
175/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város közbiztonságának 
megőrzése, fejlesztésének elősegítése érdekében "Közérdekű kötelezettség vállalás címén" 
elkülönített számlát nyit, ahová az adakozni szándékozó lakosság, egyéni és társas 
vállalkozások támogatásukat befizethetik. A befizetett összegeknek kizárólag Mezőberény 
város közbiztonságát kell szolgálnia. Felhasználásáról a képviselő-testület dönt.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. június 30. 
 
 
176/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000. évben, a Mezőberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve pályázatot nyújt be - Ár- és belvízvédelmi 
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művek fejlesztési, fenntartási munkái, ár- és belvízkárok elhárítása, csapadékvíz elvezető 
rendszerek karbantartása, (városi belvíz elvezető rendszer bővítése, belvíz csatornák 
felújítása, karbantartása) - támogatási célra, a Szociális és Családügyi Minisztérium 
rendkívüli közmunkaprogramok megvalósításának 2000. évi támogatására meghirdetett 
meghívásos pályázatára 23,5 millió Ft támogatási igénnyel. 
A közmunkával megvalósuló feladatellátáshoz az önkormányzat 105 fő munkanélküli 
(munkanélküli, illetve aktív korú nem foglalkoztatott szociális segélyben részesülő), 5,5 
hónapon keresztül történő foglalkoztatását vállalja. 
A képviselő-testület a pályázati anyagban feltüntetett önrész (támogatási igény 10 %-át) 
összegét költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 2000. május 29-ig történő 
benyújtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. május 29. 
 
 
177/2000./V.19./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök-völgye Önkormányzati 
Területfejlesztési és Területrendezési Közhasznú Társaság törzstőkéjének emeléséhez 
legfeljebb 1.800.000 Ft befizetésével hozzájárul. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Kht.-t értesítse és gondoskodjon a 
Mezőberény Város Önkormányzatára jutó összeg befizetéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. június 1. 
 
 
178/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Puskin u. 58. 
sz. ingatlanon a szennyvíz átvezetés illetve a szennyvíz átemelő elhelyezéséhez szükséges 
előkészítő munkák elkészüljenek, és erre a város 2000. évi költségvetés általános 
tartalékkeretéből 500.000 Ft-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. június 30. 
 
 
179/2000./V.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgőssége miatt dönt a Fő u. 13. sz. alatti ingatlan külső felújításához 
szükséges önkormányzati hozzájárulás mértékéről. 
 
 
 
180/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Fő utca, Liget 
utca sarkán /Fő u. 13. sz./ lévő ingatlan külső festési munkálataira az önkormányzat tulajdoni 
részének megfelelően hozzájáruljon annak megfelelő összeggel, amelyik ajánlatot a lakók is 
vállalni tudják. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. június 30. 
 
 



47 

181/2000./V.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgőssége miatt dönt a 2000. évi CÉDA pályázaton való - a városi 
csapadékvíz elvezetői hálózat felújítási munkáival - részvételről. 
 
 
182/2000./V.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújításának a költségeinek fedezetére a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt CÉDA 2000 támogatás elnyerésére 
pályázatot nyújtson be az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges saját erőt 
3.628.000 Ft-ot, a 2000. évi költségvetése terhére /901116 szakfeladat/ biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. május 28. 
 
 
183/2000./V.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberényi Football Club kérelmét sürgőssége miatt tárgyalja. 
 
 
184/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club 1339/5. 
ikt. számon beadott kérelmét – gyermek - serdülő csapatok nemzetközi tornára történő 
kiutazás anyagi támogatása - nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
185/2000./V.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Immun Tej Magyarország 
Biotechnológiai KFT létrehozásáról szóló társasági szerződés tervezetet elfogadhatatlannak 
ítélte meg, annak aláírására nem hatalmazza fel a polgármestert. Az önkormányzat csak olyan 
társaság alapításában kíván részt venni, ahol az önkormányzat a többségi tulajdonos. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
186/2000./VI.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
- Immuntej programmal kapcsolatos előterjesztés. 
- Boldisháti holtág körüli terület parcellázási munkálata. 
- Bejelentések. 
 
 
187/2000./VI.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Boldisháti holtág körüli terület 
parcellázására a földmérési munkarészekre /végleges vázrajz, a telkek kitűzése/ kösse meg a 
szerződést úgy, hogy az önkormányzat  bruttó 800 eFt-ot biztosít a munkadíj  megfizetésére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
188/2000./VI.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Boldisháti holtág belső területének parcellázásával úgy ért egyet, hogy 
csak vízparti telkek kerüljenek kialakításra, a terület középen kövesút /10 m-es/ kialakításával. 
A holtág külső részének felosztását az előterjesztett vázrajz szerint elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
189/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
- Mezőberényi termálfürdő fejlesztése - testületi információs anyag. 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
- Városfejlesztési koncepció előkészítése. 
- Új önkormányzati vagyonrendelet alkotása. 
- Bejelentések. 
1-8. Előirányzat átcsoportosítási javaslatok. 
   9. Városháza díszvilágításának kiépítéséhez fedezetbiztosítás. 
10. Városi Zeneiskola pedagógiai programja és helyi tanterve. 
11. 1. Sz. Általános Iskola pedagógiai program módosítása. 
12. Orlai Petrics Soma Általános Iskola pedagógiai program módosítása. 
13. Osztályindíthatóság feltételei. 
14. Sürgősséggel - Xénia PR Ügynökség kérelme 
 ("Vendég Váró Békés megye" -útikalauz elkészítéséhez támogatás) 
15. Szociális Bizottság előterjesztése.  
 (háziorvosok saját rendelőjükben végezhessék a helyettesítést). 
16. Előirányzat átcsoportosítás. 
Zárt ülés 
Z/1. Ókerti iskola lakássá, lakhatóvá tétele. 
Z/2. Kereki utcai építési telkek ármegállapítása. 
Z/3. Sürgősséggel - Károlyi Jánosné /Mezőberény, Madarász u. 21./ kérelme. 
Z/4. Petőfi u. 9. sz. alatti ingatlan felújítása. 
Z/5. Gyomai u. 1. sz. alatti lakások felújítása. 
 
 
190/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
191/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000-2001 évben elkészíti a 
településfejlesztési koncepciót és az ehhez kapcsolódó városrendezési tervet. Új rendeletet 
alkot az építési előírásokról. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
192/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a településfejlesztési koncepció elkészítésére ideiglenes bizottságot hoz 
létre, az ideiglenes bizottság elnökének Fülöp Antal képviselőt nevezi ki. 
 
 
193/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a településfejlesztési koncepció elkészítésére létrehozott bizottságot 
megbízza az előkészítő egyeztető megbeszélések, fórumok lebonyolításával. 
Az ideiglenes bizottság tagjai: 
Siklósi István, T. Wagner Márton, Harmati László, Puskel Márton, Schaffer József, Szűcs 
Gábor, Fekete József, Magyar Pál, Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna, Csete Gyula, 
Valnerovicz Kálmán, Gubis Adrienn. 
Felelős: Fülöp Antal ideiglenes biz. elnöke 
Határidő: ért. szerint 
 
 
194/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
- 15-1. cím: Normatív állami hozzájárulás + norm. módon elosztott kötött felhasználású közp. 
támogatás bevételi előirányzatát / Norm. módon elosztott kötött felhasználású közp. 
támogatás/                                                                                                                 7 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a 12-1. cím: SZJA + SZJA jöv. kül. mérséklésére SZJA normatív elosztott része, bevételi 
előirányzatát / SZJA normatívan elosztott része /                                                          7 eFt-tal 
- A  11-1. cím:   Helyiadók ( egyéb helyiadók ) bevételi előirányzatát      1.300 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a 13-1. cím: Egyéb sajátos működési bevétel / Vás. ut. beváltás utáni költségtérítés / 1.300 
eFt-tal 
- A 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül: ( munkanélküliek jöv. pótló 
tám. eü. hozzájárulása ) a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 11.946 eFt-tal 
csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- Társ. és Szoc. pol. juttatások (4/b.) kiadási előirányzatát                                   11.946 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
195/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadás, kiadási előirányzata 
         /751 845. Város és Községgazdálkodás szakfeladat, szúnyogirtás/ 1.163 eFt-tal 
csökkenti  
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és ezzel egyidejűleg megemeli a: 
- 7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény Dologi kiadási előirányzatát 751 845 szakfeladat  
(szúnyog és kullancsirtás) 1.163 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
196/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése:   
- 19. cím: Pénzforgalom nélküli bev. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, bevételi 
előirányzatát 5.514 eFt-tal megemeli  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a 7-1. cím: Városi Könyvtár, Felhalmozási célú kiadási előirányzatát 431 eFt-tal / 1999. évi 
telematikai pályázat / 
a 7-2. cím: Városi Zeneiskola, személyi juttatások kiadási előirányzatát 2 eFt-tal  
a 7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, kiadási előirányzatát 2.273 eFt-tal  
   ezen belül: 
     Személyi juttatások:   219 eFt 
     Munkaadókat terhelő járulékok:   79 eFt 
     Dologi kiadások:   482 eFt 
     Felhalmozási célú kiadások:      1.493 eFt  
a 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatát                                        392 eFt-tal 
   ezen belül: 
     Személyi juttatások:   141 eFt 
     Munkaadókat terhelő járulékok:   51 eFt 
     Dologi kiadások:   200 eFt 
a 11-1. cím Felújítások ( önk. közp. ) kiadási előirányzatát                                     750 eFt-tal 
         / számítógépes hálózat felújítása, átalakítása / 
a 12. cím: Felhalmozási célú + pü-i befekt. kiadások kiadási előirányzatát            1.666 eFt-tal 
       - Irodagép beszerzések:     1.226 eFt 
       - Átemelő szivíttyú beszerzése: / Budai N. A. u. /      440 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
197/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról, fedezetbiztosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
- 18-2. cím: Rövid lejáratú értékpapírok bevételei, bevételi előirányzatát 2.296 eFt-tal 
megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-13-2. cím: Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása kiadási előirányzatot:         2.260 eFt-tal, 
illetve 
- a 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát /Társ. szoc. pol. juttatások 
(4,b)/ ( lakbértámogatás )                                                                                          36 eFt-tal.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
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198/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési célú pénzeszközátadás 
(Városi rendezvények) / csökkenti 817 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 1. cím: 1. sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát                                                142 eFt-tal 
    Személyi juttatás:  62 eFt 
    Maj.:    19 eFt 
    Dologi kiadás:              61 eFt 
   - Simonyi Zs. helyesírási verseny megyei döntő: 40 eFt 
   - Zöldnap:      20 eFt 
   - Előadások Erdély történetéből  ( 5 előadás ): 82 eFt 
- 2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát              185 eFt-tal  
   - Városismereti vetélkedő:    10 eFt 
   - Gyermekeinkért, környezetért:   25 eFt 
   - Orlai Kupa / lány kézilabda torna /:   20 eFt 
   - Berényiek világtalálkozójára rendezett kiállítás: 80 eFt 
   - Millennium nemzetközi gyermek labdarúgó torna: 50 eFt 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                              139 eFt-tal 
   - Petőfi Napok ( gyertyás felvonulás )  10 eFt 
   - Szeretetművészet c. tréning ( Kun J. )  70 eFt 
   - Szeverényi Mihály festőművész kiállítása:  30 eFt 
   - Makoldi Sándor festőművész kiállítása:  29 eFt 
- 5. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát                 138 eFt-tal 
   - Városi Gyermeknap:            100 eFt 
   - Idősek napja:                20 eFt 
   - Dokumentálási fotóanyag:    18 eFt  
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat dologi kiadási előirányzatát        40 eFt-
tal 
   - Idősek Karácsonya:     40 eFt 
- 7-1. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatát                                                       83 eFt-tal 
    Ellátottak juttatása:  30 eFt 
    Dologi kiadás:              53 eFt    
   - Kazinczy verseny:     15 eFt 
   - Kilométerszerző vetélkedő és olvasó tábor:  30 eFt 
   - Könyvtári napok:     30 eFt 
   - Petőfi versmondó verseny:      8 eFt  
 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát                 50 eFt-tal 
   - Gyermekek nyári tábora ( Balatonaliga ) 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát                40 eFt-tal 
   - Német nemzetiségi néptánctábor   40 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
199/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetése: 
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- 14-1. cím: Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, bevételi  
( Felhalm. és egyéb tőke jellegű bevételek  ) előirányzatát                  3.967 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-  a 12. cím: Felhalmozási célú kiad. és pü-i befektetések kiadási előirányzatát   3.871 eFt-tal 
     ezen belül:                                 
- Wencheim-Fejérváry Kastély tanulmányterv  31.250 31 eFt 
- Kereki út, telekkialakítás, megosztási vázrajz 468.555 ∼    469 eFt 
- Szociális falu kialakítás - megosztási vázrajz ( Eőry, Hoffmann )    20 eFt 
- Telekvásárlás: - 3775/9 (Balogh Cs.: 28.630 ∼ 29 eFt 
                                            Mb., Ady E. u. 19. Molitorisz 250 eFt) 279 eFt  
- Körösvidéki Vízügyi Ig. céltám-hoz kapcs. VICE pályázati díj 50 eFt 
- 35/2000.III.03. Mök. hat. 4-5-6. öbl. céltám. ig.-hez szüks.  
  műszaki tervdokumentáció     3.022 eFt 
-1. cím: 1. sz. Általános Iskola Felújítási kiadások, kiadási előirányzatát                  96 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
200/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadási előirányzatát:                62 eFt-tal csökkenti 
     - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                   62 eFt-tal 
megemeli  
    /Telekkialakítás, megosztási vázrajz/ 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül /014 034. szakfeladat/ 
     - Dologi kiadási előirányzatát                                                       31 eFt-tal csökkenti 
     - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                   31 eFt-tal 
megemeli 
    / Mezőőri őrszolg., mobiltelefon vásárlás / 
- 11-1 cím: Felújítások (Önk.Közp.) kiadási előirányzatát                           520 eFt-al 
csökkenti 
                     ( 1. Sz. Általános Iskola Sportcsarnok világítás korsz.) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-  1  cím:  1. Sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát (felújítási kiadások)  520 eFt-tal. 
                     ( 1. Sz. Általános Iskola Sportcsarnok világítás korsz.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
201/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításáról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
A - 7-3 cím Városi Közszolgáltató Intézmény,  bevételi előirányzatát 
                 ( Intézmény és Önkormányzat műk. bev)                              8.396 eFt-tal megemeli   
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A - 7-3 cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát 
                   751 845 szakfeladat                                                                           8.396 eFt-tal 
                    az alábbiak sorait 
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                    - Személyi juttatások                     429 eFt. 
                    - Munkaadókat terhelő jár.            180 eFt. 
                    - Dologi kiadások                       7.787 eFt.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
202/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról, fedezetbiztosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése:  
-  18-2 cím. Rövidlejáratú értékpapírok bevételei, bevételi élőirányzatát              98677 eFt-tal 
                                                                                                                                  megemeli 
-  12-1.cím. SZJA.+SZJA.jöv.kül mérséklésére + SZJA. normatív  elosztott része 
                  bevételi előirányzatát ( 2.229.279.-Ft)                                                  2.229 eFt-tal 
                  (SZJA., helyben maradó része)                                                                 csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli.    
-   12.cím.  Felhalmozási célú kiad és pü-i befektetések kiadási előirányzatát     66.000 eFt-tal  
                     - Útépítések  
-   11-1 cím   felújítások, kiadási előirányzatát                                                      22.410 eFt-tal 
                     - Városi utak felújítása 
7-5 cím. PH egyéb működési kiadások, 751845 szakfeladat kiadási előirányzatát 4.745 eFt-tal 
                   - Személyi juttatás :                              1.643 eFt. 
                   - Munkaadókat terhelő járulékok:           817 eFt. 
                   - Dologi kiadások:                                2.285 eFt. 
-  12 cím. Felhalmozási célú + pü-i befekt. kiadások kiadási előirányzatát            1.551 eFt-tal 
                    Körösök Völgye OTT.Közh.társ törzstőke emelés  befizetése 
-  7-5 cím.    PH egyéb működési kiadások 551 411 szakfeladat: dologi, kiadási  
                     előirányzatát  622.-eFt-tal                                                                    742 eFt-tal 
                     -  Fejlesztési pénzeszköz átadás (villamos hálózat fejl. hozzájárulás 
                        ÉMÁSZ RT. Miskolc.) 120 eFt-tal 
                        Mátraszentimre, Fallóskút:                                 382.307.-Ft. 
                                                    ( vizesblokk karbantartás) 
                        Mátraszentlászló ( Fürdőszoba karbantartás):      207.396.-Ft. 
                                                     - villamosáram bekapcs.dij:      31.850.-Ft.  
                                                                                                   621.553.-Ft   622 eFt. 
                                                     - villamos hálózat fejl.                                  120 eFt. 
                                                        hozzájárulás ( ÉMÁSZ RT.)  
                                                        Fejl.célú pénzeszköz átadás 
-  15. cím.   Általános tartalék előirányzatát                                                           1.000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
203/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városháza díszvilágításának 
kiépítéséhez 320 eFt-ot biztosít Felújítási célú kiadásként a 2000. évi Költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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204/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Városi Zeneiskola pedagógiai programja és helyi 
tanterve-, az 1. Sz. Általános Iskola pedagógiai program módosítása-, az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola pedagógiai program módosítása-, és az Osztályindíthatóság feltételei- 
bejelentések a képviselő-testület július 21-i ülésén kerül érdemben megtárgyalásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. júliusi testületi ülés. 
 
 
205/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgősséggel tárgyalja a Xénia PR Ügynökség /Gyula/ támogatás iránti 
kérelmét. 
 
 
206/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Xénia PR Ügynökség, Gyula 
kérelmét nem támogatja, a Vendég Váró Békés megye címmel készülő megyei útikalauz 
kiadásához támogatást nem nyújt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
207/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy minden 
háziorvos saját rendelőjében végzi a helyettesítést. 
Felelős: háziorvosok 
Határidő: folyamatos 
 
 
208/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Erdős Norbert képviselő állattartással 
kapcsolatos interpellációja alapján elrendeli, hogy az állattartással kapcsolatos helyi 
szabályozás felülvizsgálatát a város rendezési tervének felülvizsgálatával egyidőben, 
lakossági fórum véleményének megismerése mellett a polgármesteri hivatal készítse elő és 
terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
209/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a volt Ókerti iskola lakássá, lakhatóvá 
tételével egyetért, és az ehhez szükséges forrást az ajánlati költségvetés szerint 809.578.- Ft 
összegben biztosítja. A lakást a továbbiakban bérlakásként, Molitorisz György és családja, 
Mb. Ady u. 19. szám alatti belvízzel sújtott család részére fogja biztosítani.  
A lakás kialakításának költségeit a Képviselő-testület a központi költségvetési támogatás 
terhére el fogja számolni. 
Megbízza a polgármestert, hogy a felújítási munkákról gondoskodjon.  
Határidő: folyamatos és 2000.szeptember 30. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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210/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Kereki utcán és környékén kialakított 23 db új építési telek (3711/1-13, 
3711/15-24 hrsz.) eladási árát 550 Ft/m2 egységárban állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetőképes vevő esetén a telkeket értékesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
211/2000./VI.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület Károlyi Jánosné Mezőberény, Madarász u. 21. sz. alatti lakos kérelmét 
sürgőssége miatt megtárgyalja. 
 
 
212/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Károlyi Jánosné Mezőberény, 
Madarász u. 21. szám alatti lakos részére belvízzel rongálódott lakóháza helyreállításához 
350.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a halaszthatatlanná vált munkálatok 
elvégzéséhez. A támogatást az állam által a központi költségvetés terhére fogja elszámolni. A 
támogatás felhasználása során be kell tartani a belvízkárt szenvedettek kárenyhítési lakáscélú 
támogatásáról szóló 14 /1999. (V. 27.) MÖK sz. rendelet rendelkezéseit. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
213/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi u. 9. sz. 
alatti társasház tetőszerkezetét, esőcsatornáját, a melléképületet fel kell újítani. A felújítás 
pénzügyi fedezeteként 2000. évi általános tartalék terhére 1.500.521 Ft-ot biztosít. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasházban lakó Lázók Lidia tulajdonostárssal 
tárgyaljon a megosztott költségek /reá eső rész 230.000 Ft/ megfizetésének módjáról 
/esetleges részletfizetés engedélyezésével/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: munkálatok elvégzése 2000. október 31. 
 
 
214/2000./VI.23./sz. határozat: 
Mezőberény Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Gyomai u. 1. sz. alatti társasház teljes 
homlokzatán a szükséges felújítási munkálatokat el kell végezni. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a felújításra ajánlatot tevővel próbáljon egyezségre jutni elfogadható 
költség mellett a munkálatok elvégzésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
215/2000./VI.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
- 14-1 cím:    Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, bevételi  
                      (felhalmozás és egyéb tőke jellegű bevételek) 
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                      előirányzatát                                               .                 3.869  eFt-tal megemeli és 
ezzel egyidejűleg megemeli 
a 15 .  cím:   Általános tartalék előirányzatát                                                        3.869 eFt-tal.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
 
 

*** 
 
 
216/2000./VII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
- Önkormányzati bérlakás állomány növelésére pályázat benyújtás. 
Zárt ülés 
- Lakás felajánlása megvásárlásra és lakásvásárlás /Fazekas Lajos, Fazekas Lajosné/. 
- Hozzájárulás kérése OTP hitel biztosítására jelzálogjog bejegyzéséhez /Gulyás Tibor és 

felesége/. 
 
 
217/2000./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 95/2000.(IV.20.) számú 
határozatával elfogadott lakáskoncepció kiegészítését elfogadja. 
 
 
218/2000./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000 évtől kezdődően az 
önkormányzati bérlakás állomány növelését határozza el, úgy hogy a lakáskoncepcióban 
meghatározottak szerint 2000-2001. évben összesen 30 db részben új önkormányzati lakás 
megvásárlásával, illetve megépítésével, használt lakás vásárlással, illetve azok felújításával 
tervezi a koncepcióban foglaltakat megvalósítani. 
A képviselő-testület az önkormányzati lakásállomány bővítésére részben saját 
költségvetésében, részben pedig pályázati úton kíván fedezetet biztosítani. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a döntés végrehajtásával összefüggő 
lehetőségek felkutatásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
219/2000./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági 
Minisztériumhoz Mezőberény önkormányzata költségalapú lakbérű bérlakás állománya 
bővítésére, a 101/2000.(VI.27.)Korm. számú rendelet 5.§-a alapján. A bérlakás állomány 
bővítése Mezőberény Város belterületén 2000-2001. évben eladásra épülő és 2001. november 
30-ig használatba vehető, összkomfortos, 1,5 szoba- illetve 2 és 2,5 szobás  összesen 18 db 
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önkormányzati bérlakás megvásárlásával történik,- a pályázati projektben meghatározott 
részletezés szerint. A 18 db megvásárlására kerülő lakásból 4 db lakás belvízkárosultak 
lakhatási feltételei biztosítására és elhelyezésükre szolgál. A megvásárlásra kerülő 18 db lakás 
vételára és járulékos költségei bruttó 125 millió Ft-ot tesznek ki. Az önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába kerülő bérlakásokat 20 
éven keresztül költségalapú lakbér alkalmazásával adja bérbe, és nem idegeníti el 20 évig. 
A képviselő-testület a nyertes pályázat esetén saját erőként 2000. és 2001. évi 
költségvetésében biztosítja a megvásárlásra kerülő lakások program költségének összesen 20 
%-át készpénzben, azaz 25 millió Ft-ot, a fennmaradó 80 % - 100 millió Ft bekerülési 
(beruházási) költségre vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt be a Gazdasági 
Minisztériumhoz. 
A képviselő-testület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, bruttó 
25 millió Ft-ot a 2000. és 2001. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a pályázati kiírás szerint. 
 
 
220/2000./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálja a szociális bérlakás 
bővítésének feltételeit, különös tekintettel a belvizes lakóházak lakói elhelyezésének 
szükségességére, és ennek ismeretében dönt arról, hogy 2000. évben benyújtja-e a pályázatot 
a Gazdasági Minisztériumhoz az ilyen irányú támogatás elnyerésére. 
Megbízza a testület a jegyzőt, hogy az előterjesztést készítse elő. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2000. szeptember 30. 
 
 
221/2000./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Fő u. 2/B. II/11. sz. 
alatti ingatlant megvásárolja Fazekas Lajos és Fazekas Lajosnétól 5.000.000,- Ft vételáron. 
A lakás megvásárlására a 2000. évi költségvetési tartalékának terhére biztosít fedezetet 
5.000.000,- Ft összegben a képviselő-testület. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a lakásvásárlással 
kapcsolatosan megkösse azzal, hogy a szerződéskötés költségeit kérelmezők viselik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. augusztus 15. 
 
 
 
222/2000./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Mezőberény, Kölcsey u. 14/A. fsz. 3. sz. alatti  lakást 3.000.000,- Ft vételáron értékesíti azzal, 
hogy vevő 2.520.000,- Ft-ot szerződéskötéskor megfizet. A ki nem egyenlített 480.000,- Ft-ot 
a képviselő-testület által feltételezve biztosított kamatmentes visszatérítendő támogatásból 
egyenlít ki a vevő. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére azzal, hogy a 
szerződéskötés költségei a vevőt terhelik. Vevő tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba a 
teljes vételár kiegyenlítése után kerülhet bejegyzésre. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. augusztus 15. 
 
 
223/2000./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Gulyás Tibor és felesége tulajdonát képező Mezőberény, Gyóni G. u. 30. szám alatti 213 
hrsz.-ú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követően az OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt. javára lakáscélú Ifjúsági Takarékbetétre nyújtandó 204.000 Ft külön 
kölcsön és 300.000 Ft lakásépítési hitel összegének erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2000.(VII.20.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
224/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ A képviselő-testület 2000. II. félévi munkatervének elfogadása. 
3./ A közoktatási törvényben előírt intézkedési terv készítése. 
4./ Bejelentések 

4/1. Átcsoportosítások - fedezetbiztosítások. 
4/2. Orlai P.S. Általános Iskola pótelőirányzat kérelme. 
4/3. Osztályindíthatóság feltételei. 
4/4. 2000. évi belvíz ügyek helyzete. 
4/5. 1. Sz. Általános Iskola pedagógiai program módosítása. 
4/6. Orlai Petrics Soma Általános Iskola pedagógiai program módosítása. 
4/7. Városi Zeneiskola pedagógiai programja és helyi tanterve. 
4/8. Okmányiroda kialakítására megállapodás. 
4/9. Körzeti hatósági feladatellátás kiterjesztése. 
4/10. Adamik Pál Napló c. könyve kiadásának támogatása. 
4/11. A Közszolgáltató Intézmény részére forrás biztosítása - a Berény Napok 

rendezendő kiállításához szükséges kiállítási elemek pótlólagos rendelése. 
4/12. Boldisháti holtág kertjeinek utca-név elnevezése és telekszámozása. 
4/13. Boldisháti telkek villamosítása. 

5./ Zárt ülés 
5/1. A gimnázium igazgatójának az "Arany János Középiskolai Tehetséggondozó 

Programban végzett munkájának anyagi elismeréséről döntés. 
5/2. Boldisháti holtág telkeinek telekár megállapítása.  
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225/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
226/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000. év II. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Július 21. 

A közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges döntés előkészítést szolgáló 
feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv 
Előadó: Siklósi István, Oktatási Kulturális Bizottság elnöke  

Augusztus - rendkívüli testületi ülés! 
Belvízkárokra biztosított pénzek elosztása- időpontja a felmérések függvénye! 

Szeptember 15. 
1.) A város 2000. évi I. félévi költségvetésének teljesítése 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.) Az egészségügyi ellátás helyzetének elemzése- kiemelten az egészségügyi 

privatizációra, valamint a központi orvosi ügyelet kérdéseire 
Előadó: Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna bizottsági elnök,  

és Varga Józsefné aljegyző 
Október 20. 

1.) A város közlekedési koncepciója felülvizsgálata, kiemelten a forgalom szervezés 
kérdéseire 

Előadó: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
2.) A város közbiztonsági koncepciója - mezőőri szolgálat, közterület felügyelet 

bevezetésének lehetőségei - közmeghallgatás keretében 
Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 

November 24. 
1.) A város 2000 évi I-III. negyedévi költségvetése teljesítése 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.) A város 2001 évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

December 29. vagy 22. 
1.) A város 2000 évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.) A városfejlesztési koncepció elfogadása  
Előadó: Fülöp Antal képviselő 

 
 
227/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási törvényben előírt 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési tervet (röviden: Intézkedési tervet) a szóban 
előterjesztett módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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228/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét annyiban módosítja, hogy a 13-as számú bejelentést 
/Boldisháti telkek villamosítása/ elsőként tárgyalja meg a bejelentések keretében. 
 
 
229/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai DÉMÁSZ Rt. részére 
/2000.07.21-i ajánlata alapján/, a Boldisháti telkek részbeni villamosítása érdekében 
11.900.000 Ft megfizetésével egyetért, melynek fedezete a 2000. évi költségvetés általános 
tartaléka. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
230/2000./VII.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításáról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése. 
- 14-1. cím:  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 
                    (Felhalm. és egyéb tőke jellegű bevételek)   
 bevételi előirányzatát                                      20.060 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5. cím:    PH. egyéb működési kiadások, fejlesztési célú 
                    pénzeszközök átadások kiadási előirányzatát 
            - DÉGÁZ RT. Szeged            2.180 eFt  
  (Mb. Kereki utcai új telekosztáson  
 az ingatlanokhoz gázvezeték megépítése) 
- DÉMÁSZ RT. Békéscsabai Iroda  
 Mezőberény, Kereki u,     
 fejlesztési hozzájárulás              980 eFt 
- DÉMÁSZ RT. Békéscsabai Iroda           11.900 eFt 
 Boldisháti telkek villamosítása 
-15 cím: Általános tartalék előirányzatát                              5.000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetve 
 
 
231/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
részére a 2000/2001 tanévben a 3. első osztály indításához, illetve a spec. tagozaton az 5. 
osztály indításához 2000. évben 537.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít (személyi juttatás: 
395.000,- Ft, munkaadókat terhelő járulék 142.000,- Ft) a 2000. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
232/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 295/1999.(XII.03) sz. határozat – az 
5. osztályok száma a városban – végrehajtását egy évre, a kerettantervek 2001. szeptemberi 
kötelező bevezetéséig felfüggeszti. Megvizsgálja a Két általános iskola 2002. szeptember 1-
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től történő összevonásának lehetőségét. Az osztályok indításával kapcsolatban további 
pótigénnyel nem élhetnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
233/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. november - 2000. május 
közötti belvízkárokkal összefüggésben a település helyreállítási és újjáépítési tervét a 
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a tervet a helyreállítási munkák folyamán pontosítsa és 
egészítse ki, és erről a képviselő-testületet tájékoztassa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos, valamint a tervben meghatározottak szerint. 
 
 
234/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. Sz. Általános Iskola pedagógiai 
programja módosításának és kiegészítésének a következő nevelési-oktatási évtől (2000. 
augusztus 28.) történő bevezetését. A módosítással kapcsolatos iskolai határozatokat a 991-
10/2000. május 29-i számon iktatott kérelmük tartalmazza. A kiegészítés tartalmazza  
- a tanulók számára kötelező óraszámok változásával kapcsolatos intézkedéseket, 
- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzékét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
235/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
pedagógiai programja módosításának és kiegészítésének a következő nevelési-oktatási évtől 
(2000. augusztus 28.) történő bevezetését. A módosítással kapcsolatos iskolai határozatokat a 
991-13/2000. június 9-i számon iktatott jegyzőkönyv tartalmazza. A kiegészítések 
tartalmazzák  
- a tanulók számára kötelező óraszámok változásával kapcsolatos intézkedéseket, 
- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzékét, 
- az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerét, 
- minőségbiztosítási rendszerének koncepcióját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
236/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Zeneiskola pedagógiai 
programját jóváhagyja azzal, hogy annak bevezetése a következő nevelési-oktatási év 
kezdetével (2000. augusztus 28.) történjen meg. Az alkalmazandó pedagógus létszámra 
vonatkozóan megkötés, hogy a zongora tanszakos pedagógus korrepetitorként való 
alkalmazása 2001. január 1-től történhet meg. Az alapfokú művészetoktatási intézményekre 
előírt kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő helyiségekre, valamint 



62 

azok bútorzatára és egyéb berendezési tárgyaira vonatkozó előírásokat a Városi Zeneiskola 
végleges helyének meghatározása után haladéktalanul meg kell oldani. (Elhelyezésére 
vonatkozó döntésénél az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát is - a Békési út 17. sz. 
alatti volt DÉMÁSZ székház - figyelembe veszi.)  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
237/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
városban 2000. november hó 1. napjával felállításra kerüljön az okmányiroda.  
Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a képviselő-testület nevében a 
Belügyminisztériummal az okmányiroda felállítására és működtetésére vonatkozó 
megállapodást kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. július 30. 
 
 
238/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Belügyminisztériumon keresztül a Magyar Köztársaság Kormányánál, hogy módosítsa a 
gyámhivatalok igazgatási területei kiterjedését, nevezetesen a 149/1997./IX.10./ számú 
kormányrendeletet és járuljon hozzá ahhoz, hogy Mezőberény Városi Gyámhivatal 
illetékességi területe kibővüljön 2001. január 1. napjától Kamut községgel. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a felterjesztést 
fogalmazzák meg és juttassák el 2000. július 30-ig a Belügyminisztériumba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
239/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20.000 Ft-tal támogatja Adamik Pál 
Napló című könyvének megjelentését. Az összeg fedezetét - az Oktatási és Kulturális 
Bizottság javaslatára - a Mezőberényről szóló kiadványra szánt pénzt várható maradványa 
szolgáltatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
240/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a megrendezendő ipari és 
mezőgazdasági kiállításhoz szükséges eszközök, berendezések, elemek megvásárlásával 
/plusz kiállítási pavilon elemek/ 560 eFt értékben. A képviselő-testület a beszerzéshez 
450.000 Ft-ot biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény /a többi részt saját forrásból 
biztosítsa az intézmény/ részére, a 2000. évi költségvetés általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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241/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Boldisháti holtág telekalakítási 
tervét a melléklet szerint elfogadja, és a holtág melletti kertek utcaelnevezését és telek 
számozását az alábbiak szerint határozza meg:  
063/11 hrsz-ú út  Durbincs utca, számozás: 6311 hrsz-től 6278 hrsz-ig 1-től - 67 szám  
092 hrsz-ú út  Kecsege utca, számozása:  6061 hrsz-től 6083 hrsz-ig 2-től - 46 szám 
6025 hrsz-ú út  Harcsa utca, számozása:  6033 hrsz-től 6054 hrsz-ig 1-től - 43 szám 

6002 hrsz-től 6024 hrsz-ig 2-től - 46 szám 
6026 hrsz-ú út  Ponty utca, számozása:  6027 hrsz-től 6032 hrsz-ig 1-től - 11 szám 
6056 hrsz-ú út  Keszeg utca, számozása:  6057 hrsz-től 6060 hrsz-ig 1-től -   7 szám 
6098 hrsz-ú út  Süllő utca, számozása:  6096 hrsz-től 6094 hrsz-ig 1-től -   5 szám 

6115 hrsz-től 6114 hrsz-ig 7-től -   9 szám 
6099 hrsz-től 6112 hrsz-ig 2-től - 30 szám 

6117 hrsz-ú út  Sügér utca, számozása:  6096 hrsz-től 6084 hrsz-ig 1-től - 19 szám 
6118 hrsz-től 6120 hrsz-ig 2-től -   4 szám 

6154 hrsz-ú út  Angolna utca, számozása:  6121 hrsz-től 6153 hrsz-ig 1-től - 65 szám 
6116 hrsz.   2 szám 
6113 hrsz.   4 szám 
6112 hrsz.   6 szám 
6155 hrsz.   8 szám 
6156 hrsz. 10 szám 
6272 hrsz-től 6277 hrsz-ig 12-től - 22 szám 

6200 hrsz-ú út  Csuka utca, számozása:  6199 hrsz-től 6157 hrsz-ig   1-től - 85 szám 
6201 hrsz-től 6203 hrsz-ig   2-től -   6 szám 
6230 hrsz-től 6234 hrsz-ig   8-től - 16 szám 
6259 hrsz-től 6271 hrsz-ig 18-től - 42 szám 

6218 hrsz-ú út  Kárász utca, számozása:  6229 hrsz-től 6219 hrsz-ig   1-től - 21 szám 
6204 hrsz-től 6217 hrsz-ig   2-től - 28 szám 

6243 hrsz-ú út  Compó utca, számozása:  6235 hrsz-től 6242 hrsz-ig   1-től - 15 szám 
6244 hrsz-től 6258 hrsz-ig   2-től - 30 szám 

Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
242/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az "Arany János Középiskolai 
Tehetséggondozó Program" keretében a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója részére havi 
30.000 Ft megbízási díj, plusz 10.800 Ft járulék díjazással egyetért, melyet személyi 
illetményként a polgármester munkáltatói jogkörében 2000. július 1-től 2001. június 30-ig 
biztosítson Szilágyi Tibor igazgató részére, - a gimnáziumban az Arany János Középiskolai 
Tehetséggondozó Programra biztosított költségvetéséből. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
243/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő Boldisháti 
holtág mentén lévő kert művelési ágú telkeit értékesíti az alábbi áron: 
6002 hrsz-tól – 6024 hrsz-ig; 6027 hrsz-tól – 6054 hrsz-ig telkek egységára:  640 Ft/m2  
6099 hrsz-tól – 6101 hrsz-ig; 6104 hrsz-tól – 6112 hrsz-ig;  
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6155 hrsz-tól – 6175 hrsz-ig ;6178 hrsz-tól – 6197 hrsz-ig telkek egységára: 620 Ft/m2 
6057 hrsz-tól – 6060 hrsz-ig; 6130 hrsz-tól – 6138 hrsz-ig;  
6176 hrsz-tól – 6177 hrsz-ig        450 Ft/m2 
6201 hrsz; 6204 hrsz-tól – 6217 hrsz-ig; telkek egységára:    300 Ft/m2 
6061 hrsz-tól – 6083 hrsz-ig; 6084-tól – 6096-ig a telkek egységára:  250 Ft/m2 
6113 hrsz-tól – 6116 hrsz-ig; 6118 hrsz-tól – 6129 hrsz-ig;  
6139 hrsz-tól - 6153 hrsz-ig; 6219 hrsz-tól – 6242 hrsz-ig; 
6244 hrsz-tól – 6311 hrsz-ig, 6202 hrsz-től-6203 hrsz-ig,  
a telkek egységára:          200 Ft/m2 
Megbízza a polgármestert, hogy a telekértékesítéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
egyben megbízza, hogy a testület nevében az adás-vételi szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
244/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 29.600 Ft-ban történő változatlanul 
hagyását nem támogatta. 
 
 
245/2000./VII.21./ sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja a köztisztviselő illetményalap 31.000 Ft-ban történő 
megállapítását. 
 
 
246/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület 2000. augusztus 1. napjától a képviselői illetmény alap 32.000 Ft-ban 
történő megállapításával ért egyet. 
 
 
247/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja a köztisztviselő illetményalap 33.000 Ft-ban történő 
megállapítását. 
 
 
248/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, hogy a köztisztviselői illetményalap 8-as szorzatával 
kerüljön megállapításra a polgármester illetménye. 
 
 
249/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye a köztisztviselői illetmény 
alap 9-es szorzata alapján legyen megállapítva. A polgármester költségtérítése saját 
illetményének 30%-a. 
 
 
250/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, hogy a köztisztviselői illetményalap 10-es szorzatával 
kerüljön megállapításra a polgármester illetménye. 
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251/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíja a köztisztviselői 
illetmény alap 3-as szorzata alapján legyen megállapítva. 
 
 
252/2000./VII.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, hogy a köztisztviselői illetményalap 4-es szorzatával 
kerüljön megállapításra az alpolgármester tiszteletdíja. 
 
 
253/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000. augusztus 1. napjától a 
polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap 9-es szorzószám szorzata alapján 
288.000 Ft-ban állapítja meg. A polgármester költségtérítését, saját illetménye 30%-ában 
határozza meg 2000. augusztus 1-től 86.400 Ft-ban. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
254/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2000. augusztus 1. napjától a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap 3-as 
szorzószám szorzata alapján 96.000 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
255/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 200 eFt + ÁFA összeget biztosít arra, 
hogy a "Berény Napok" ideje alatt a Békési Toronyrádió Mezőberényből, a helyszínről 
sugározza a műsorokat, eseményeket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
256/2000./VII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 200 eFt + ÁFA összeget biztosít videó 
kazetták vásárlására /S-VHS és VHS kazetták/, ezzel segítve a mezőberényi Kábel TV 
Szövetkezet "Berény Napok" ünnepségsorozat megörökítése céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2000.(VII.24.) önkormányzati 

rendelete a belvízkárt szenvedettek kárenyhítési lakáscélú támogatásáról szóló rendelet 
módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2000.(VII.24.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000.(II.7.) MÖK számú 
rendeletének módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2000.(VII.24.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 20/1998.(XI.17.) MÖK sz. rendelet és a 7/2000.(II.7.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
257/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
Zárt ülés: 
1. Lakáshoz jutás feltételeinek támogatására beérkezett kérelmek elbírálása. 
2. Belvízkárt szenvedett magánszemélyek lakóház helyreállításához biztosított állami 

támogatás elosztása. 
Bejelentések: 
- Bereczki József kérelmére jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás. 
- Pázsit Tibor kérelmére jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás. 
- Tappe Kft. társasági szerződésének módosítása. 
- Gimnázium felújításának pótmunkái. 
Nyílt ülés: 
Bejelentések. 
1. Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása. 
2. Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása. 
3. Petőfi Sándor Gimnázium tagozatos pedagógiai programjának módosítása a tanulók 

számára kötelezően előírt óraszámok törvényi emelése miatt, és kiegészítése az Arany 
János tehetséggondozó programmal és annak helyi tantervével. 

4. Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola speciális tagozatos pedagógiai programjának 
kiegészítése a középsúlyos értelmi fogyatékosok helyi tantervével. 

5. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium célelőirányzat 2000. évi keretére 
pályázat. 

 
 
258/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Fazekas Lajosné Mezőberény, Fő u. 2/b. II/11. sz. alatti lakos részére 480.000 Ft. 
A támogatás folyósítására a vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
259/2000./VIII.11./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
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Kardos Lászlóné Mezőberény, Szent János u. 15. sz. alatti lakos részére 400.000 Ft. 
A támogatás folyósítására építkezésnél 60%-os készültségi fok elérése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
260/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Darócz Károly és neje Mezőberény, Kérhalom u. 20. sz. alatti lakosok részére 480.000 Ft. 
A támogatás folyósítására építkezésnél 60%-os készültségi fok elérése esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
261/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csákó Attila és neje, a lakáshoz jutás 
feltételeinek támogatására benyújtott kérelmüket hiánypótlásra visszautalja /ingatlant terhelő 
terhek tisztázása/, a testület következő ülésén hoz döntést annak ismeretében, ha kérelmük 
megfelel a 3/1999./III.1./ MÖK. sz. rendeletben előírtaknak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
262/2000/VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt Szabó Csilla Mezőberény, 
Bajcsy-Zs. u. 39. sz. alatti lakosnak nem nyújt, mivel kérelme a rendelet feltételeinek nem 
felelt meg /a hitel visszafizetését nem látja biztosítottnak/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
263/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt nem nyújt Balogh Csaba és 
neje Mezőberény, Galilei u. 33. szám alatti lakosok részére, kérésüket belvizes forrásból 
kívánja támogatni a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
264/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete szerint adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt Károlyi János és Czinkoczki 
Tünde Mezőberény, Jókai u. 26. sz. alatti lakosoknak nem nyújt, mivel a rendelet 5. § /3/ 
pontja értelmében /önkormányzat felé hátralékos tartozásuk van/ nem adható támogatás. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
265/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bobályné Ollé Mária Mezőberény, 
Oltványkert u. 23. sz. alatti lakos - a lakáshoz jutás feltételeinek támogatására benyújtott - 
kérelméről a testület következő ülésén hoz döntést annak ismeretében, ha a kérelem megfelel 
a 3/1999./III.1./ MÖK. sz. rendeletben előírtaknak, igazolja, hogy az Oltványkert u. 23. számú 
ingatlanban nincs tulajdon része. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
266/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Ulrich Rudolf és Ábelovszki Ágnes Mezőberény, Belentai u. 28. sz. alatti lakosok részére 
240.000 Ft. 
A támogatás folyósítására vásárlás esetén a vételár támogatáson felüli részének kifizetése 
esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
267/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Hegedűs Zoltán Mezőberény, Köröstarcsai u. 46. szám alatti lakos részére 480.000 Ft. 
A támogatás folyósítására vásárlás esetén a vételár támogatáson felüli részének kifizetése 
esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
268/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bencsik Mihály és neje Mezőberény, 
Liget u. 1/A. III/33. sz. alatti lakosok - a lakáshoz jutás feltételeinek támogatására benyújtott - 
kérelméről a testület következő ülésén hoz döntést annak ismeretében, ha a kérelem megfelel 
a 3/1999./III.1./ MÖK. sz. rendeletben előírtaknak, igazolják, hogy nincs már tulajdonukban a 
feleség saját tulajdonát képező ingatlan. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 

269/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt Búza István és neje 
Mezőberény, Áchim u. 39. sz. alatti lakosoknak nem nyújt, kérelmüket elutasítja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
270/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében a következő visszatérítendő támogatást biztosítja: 
Crappán János és Zelenyánszki Márta Mezőberény, Martinovics u. 49. szám alatti lakosok 
részére 480.000 Ft. 
A támogatás folyósítására vásárlás esetén a vételár támogatáson felüli részének kifizetése 
esetén kerülhet sor. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatásban részesültekkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
271/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt Horváth Mária 
Mezőberény, Szent J. u. 57. sz. alatti lakosnak nem nyújt, kérelmét elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
272/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete értelmében adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt Jónás István és neje 
Mezőberény, Madarász u. 50. sz. alatti lakosoknak nem nyújt, kérelmét elutasítja /belvizes 
ingatlant vásároltak volna/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
273/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete szerint adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt Lukács Antal és Pataki Jánosné 
Mezőberény, Puskin u. 9-11. sz. alatti lakosoknak nem nyújt, mivel a rendelet 5. § /3/ pontja 
értelmében /önkormányzat felé hátralékos tartozásuk van/ nem adható támogatás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
274/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK. számú 
rendelete szerint adható visszatérítendő lakástámogatási hitelt Suki Rita és Fehér József 
Mezőberény, Puskin u. 12. sz. alatti lakosoknak nem nyújt, kérelmük formai okok miatt nem 
elbírálható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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275/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Fábián Pál Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 50. sz. alatti 
lakos belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatásaként 680 eFt támogatást kapjon, ebből 
180 eFt kölcsönként lesz biztosítva, melyet 10 év alatt kell visszafizetnie. 
 
 
276/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Babenyecz László Mezőberény, Mónus Illés u. 34. 
sz. alatti lakos belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatásaként 450 eFt támogatást 
kapjon, ebből 120 eFt kölcsönként lesz biztosítva, melyet 5 év alatt kell visszafizetnie. 
 
 
277/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szabó Mihály Mezőberény, Liget tér 15. sz. alatti 
lakos belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatásaként 210 eFt támogatást kapjon, ebből 
60 eFt kölcsönként lesz biztosítva, melyet 5 év alatt kell visszafizetnie. 
 
 
278/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patai János Mezőberény Vadász u. 11. sz. alatti 
lakos belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatásaként 210 eFt támogatást kapjon, ebből 
60 eFt kölcsönként lesz biztosítva, melyet 5 év alatt kell visszafizetnie. 
 
 
279/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, hogy Kiss Mónika, a Bajcsy-Zs. u. 54. sz. alatti 
ingatlanra belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatásként 100 eFt támogatást kapjon, 
kérelmező nem lakja az ingatlant. 
 
 
280/2000./VIII.11.sz./ határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, hogy Péter Zoltán a Báthory u. 78. sz. alatti ingatlanra 
belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatást kapjon, kérelmező nem lakja az ingatlant. 
 
 
281/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, hogy ifj. Petneházi Bálint a Martinovics u. 5. sz. alatti 
ingatlanra belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatást kapjon, kérelmező nem lakja az 
ingatlant. 
 
 
282/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Gyaraki Gábor ne kapjon a belvízkárt szenvedettek 
kárenyhítési támogatásból, mivel a Báthory u. 23. sz. alatti ingatlant nem lakja. 
 
 
283/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kisgyörgy Ottó Mátyás kir. u. 29. sz. alatti lakos 200 
eFt belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatást kapjon. 
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284/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Pintér Jánosné Mezőberény, Mátyás kir. u. 33. szám 
alatti lakos ne kapjon belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatásból 60 eFt támogatást 
/lebontották az ingatlant/. 
 
 
285/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, Hegedűs Pál a Rákóczi sgt. 19. sz. alatti ingatlanra 
belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatást kapjon, kérelmező nem lakja az ingatlant. 
 
 
286/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Károlyi Jánosné Madarász u. 21. sz. alatti lakos 
belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatásaként 600 eFt támogatást kapjon, ebből 180 
eFt kölcsönként lesz biztosítva, melyet 10 év alatt kell visszafizetnie. 
 
 
287/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Zsomba Margit Ókert u. 6. sz. alatti lakos belvízkárt 
szenvedettek kárenyhítési támogatásaként 200 eFt támogatást kapjon. 
 
 
288/2000.(VIII.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete az 1999. november 2000. május hónap 
közötti időszakban belvízkárt szenvedett  
Tóth Flórián Kérhalom u. 28. szám alatti lakosok részére 
a lakóház helyreállításához támogatást abban az esetben nyújt, ha a szeptember hónapig a 
vételárból még esedékes 450 e Ft-ot kifizetik. Amennyiben ez nem történik meg, támogatási 
ügyüket Képviselő-testület újra tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
289/2000.(VIII.11.) számú határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. november 2000. május hónap 
közötti időszakban belvízkárt szenvedett magánszemélyek kárenyhítésére a jegyzőkönyvhöz 
csatolt 1. számú táblázat szerinti támogatást nyújtja, összesen 56.680 eFt-ban, melyből 
kamatmentes támogatásként 6.738 eFt-ot. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatok közlését követően kösse meg a támogatási 
szerződéseket.  
A szerződésekben szükséges rögzíteni a természetben nyújtott támogatást is.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatosan és 2000. augusztus 31. 
 
 
290/2000.(VIII.11.) számú határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete az 1999. november 2000. május hónap 
közötti időszakban belvízkárt szenvedett magánszemélyek elemi lakhatási feltételeinek 
biztosítása érdekében 7 önkormányzati bérlakást vásárol. A vásárlásra 23.300 eFt, míg 
lakbértámogatásra 700 eFt keretösszeget különít el a rendelkezésre álló központi támogatás 
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keretének terhére. A bérlakásba költözők részére lakbértámogatás kérdésében a lakások 
megvásárlása után dönt. 
Megbízza a polgármestert, hogy megfelelő műszaki állapotú lakóingatlanok vásárlásáról 
gondoskodjon.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
291/2000.(VIII.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. november 2000. május hónap 
közötti időszakban belvízkárt szenvedett magánszemélyek kárenyhítésére központi 
támogatásként kapott összegből 2.864 e Ft-ot tartalékba helyez az esetlegesen a 
helyreállítások során felmerülő rendkívüli helyzetekre. 
Megbízza a polgármestert, hogy megfelelő műszaki állapotú lakóingatlanok vásárlásáról 
gondoskodjon.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
292/2000.(VIII.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. november 2000. május hónap 
közötti időszakban belvízkárosult magánszemélyek részére kárenyhítési támogatást nem 
nyújt: 
Radványi Sándor  Árpád u. 37.  - nem felel meg a támogatási feltételeknek 
Kiss Mónika  Bajcsy-Zs. u. 54. - nem látszik biztosítottnak az építkezés, és a 

lakhatása szülőknél biztosított 
Gyaraki Gábor  Báthory u. 23.  - lakhatása másutt megoldott 
Ifj. Petneházi Bálint  Martinovics u. 5.  - lakhatása másutt megoldott 
Hegedűs Pál  Rákóczi sgt. 19.  - lakhatása másutt megoldott 
Péter Zoltán  Báthory u. 78. - lakhatása másutt megoldott 
Lakatos Imre  Gárdonyi u. 3.  - nem felel meg a támogatási feltételeknek 
Szabó András  Kinizsi u. 10. - nem felel meg a támogatási feltételeknek 
Szikora János  Köröstarcsai u. 84. - a helyreállításra önerőből is képes. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőket az elutasító döntésről határozattal értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
293/2000.(VIII.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. november 2000. május hónap 
közötti időszakban belvízkárt szenvedett  
Doktor Imre Belencéresi u. 12. 
szám alatti lakos lakóházának helyreállításához támogatást nem nyújt, részükre 
önkormányzati bérlakás juttatásával kívánja megoldani az elemi lakhatási feltételek 
biztosítását. A bérlakással egyidejűleg a Menekültügyi Hivatal támogatásával vásárolt 
ingatlan sorsát is rendezni kell. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérlakásokra vonatkozóan kösse meg a támogatási 
szerződéseket.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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294/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete igénybe veszi s 7-es, 8-as, 9-es számú 
szennyvízöblözet építésére a Magyar Köztársaság Kormánya által megítélt 326.626 eFt 
céltámogatást, és a beruházás megvalósításához szükséges további 489.938 eFt forrás saját és 
egyéb források igénybevételével biztosítja. Egyben felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a 
beruházás megkezdéséhez szükséges lépéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
295/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Bereczki 
József tulajdonát képező 2706 hrsz.-ú Mezőberény, Szent J. u. 12. sz. alatti ingatlanra az 
önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő rangsorban MÁV Rt Szeged javára 
300.000,- Ft és járulékai erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
296/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Pázsit Tibor 
tulajdonát képező 1724/13 hrsz.-ú Mezőberény, Illyés Gy. u. 4. sz. alatti ingatlanra az 
önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő rangsorban az  OTP és Kereskedelmi 
Bank Rt. javára  lakásépítési hitel erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
297/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem zárkózik el a TAPPE Kft 
társasági szerződést módosító szerződés aláírásától, de további tárgyalásokat tart célszerűnek, 
melyeknek lefolytatására a polgármestert felhatalmazza. A testület nem zárkózik a második 
ügyvezető kinevezésétől sem, ellenben a vitás kérdések egyeztetését szükségesnek tartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: beszámolásra: szeptemberi testületi ülés. 
 
 
298/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Kollégium felújítási és bővítési munkáinak befejezéséhez szükséges 
pótmunkák elvégzéséről és finanszírozásáról történő tárgyalásra és döntésre, úgy hogy a 
kölcsönösen jogosnak ítélt pótmunkák költségeinek maximum 2/3-át vállalja megtéríteni a 
képviselő-testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 

299/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 345352-206. törzsszámú Városi 
Közszolgáltató Intézmény Mezőberény, részben önálló intézménye gazdálkodási jogkörét 
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módosítja: 2000. szeptember 1. napjával önálló bankszámlával rendelkező részben önálló 
intézménnyé (költségvetési szervvé) nyilvánítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
300/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium alapító 
okiratában az intézmény megnevezésére vonatkozó részeket úgy módosítja, hogy mindenütt - 
továbbra is - a Petőfi Sándor Gimnázium az érvényes. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. augusztus 31. 
 
 
301/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium 2000. augusztus 28-tól nem indítja a jóváhagyott pedagógiai programjában 
szereplő középfokú idegenforgalmi ügyintézői képzést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
302/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/1998./IV.24./ MÖK. sz. 
határozatával elfogadott Petőfi Sándor Gimnázium pedagógiai programjának a kötelező 
óraszámok emelése miatti módosítását jóváhagyja. Jóváhagyja az említett pedagógiai program 
kiegészítését a 2000/2001-es tanévtől induló Arany János tehetséggondozó programra 
vonatkozó részekkel, s e program helyi tantervével. A kérelemhez 2000. szeptember 30-ig – 
pótlólag - csatolni kell az előírt véleményeztetési /egyetértési/ eljárás dokumentációit, 
valamint az előterjesztésben részletezett anyagokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
303/2000./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 104/1998./IV.24./ MÖK. sz. 
határozatával elfogadott Orlai Petrics Soma Általános Iskola speciális tagozatos pedagógiai 
program kiegészítését a 2000/2001-es tanévtől a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek 
helyi tantervével jóváhagyja. A kérelemhez 2000. szeptember 30-ig – pótlólag - csatolni kell 
az előírt véleményeztetési /egyetértési/ eljárás dokumentációit. Az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola ezen feladathoz kapcsolódóan póttámogatást nem kap. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
304/2000./VIII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vidékfejlesztési célelőirányzatok 
2000. évi felhasználásának részletes szabályairól szóló 34/2000./VII.6./ FVM rendelet alapján 
megjelenő pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő célra, az elnyerhető maximális 
támogatásra pályázatot nyújtson be az önkormányzat. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2000.(VIII.14.) önkormányzati 

rendelete a többször módosított 21/1996.(XII.23.) MÖK sz. rendelet a Városi Közszolgáltató 
Intézmény alapító okirata módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2000.(VIII.14.) önkormányzati 

rendelete a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratáról szóló, módosított 
28/1993.(XII.18.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
305/2000.(IX.15.) sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

- 178, 182, 188, 214, 241, 229, 298. számú határozatok 
- Arany János tehetséggondozó program végrehajtása (171/2000. sz. határozat) 
- 167/2000. számú határozat az Orlai Múzeum működtetésére megállapodás 
- A két ülés közötti események, intézkedések (szóban) 

2. Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
3. Beszámoló az önkormányzat 2000. I. félévi gazdálkodásáról. 
4. Az egészségügyi ellátás helyzetének elemzése 
5. A közbeszerzésekről szóló törvény végrehajtására rendeletalkotás. 
6. Az önkormányzat beruházási szabályzatának elfogadása. 
7. Ivóvíz és csatorna szolgáltatás hatósági árának elfogadása. 
8. Bejelentések: 

1. Petőfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójának pótmunkái. 
2. Kötelezettségvállalás a Művelődési Központ pályázatához. 
3. Oktatási Minisztérium SZAK 2000. Pályázata 
4. PSG. Arany János programhoz pótelőirányzat engedélyezése. 
5. Városi informatikai hálózatra tett ajánlat. 
6. Városi Fúvószenekar működtetése. 
7. Babinszki Györgyné kert felajánlása. 
8. Köztisztviselői ill. alap emelés és átcsoportosítások, és támogatások. 
9. Átcsoportosítás és fedezet biztosítás. 
10. Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz KAC. pályázat benyújtása. 

9. Interpellációk 
Zárt ülés 

1. Lakástámogatási kérelmekben állásfoglalás (lejárt határozatok 3 db) 
2. Mezei Kálmán lakástámogatási hitel ismételt felhasználása. 
3. Jelentés a belvíz károkról és önkormányzati döntések módosítása. 
4. Pályázat benyújtása a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz (informatika) 
5. Bordás László jelzálogjog bejegyzés 
6. Drenyovszki György, jelzálogjog bejegyzés 
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7. Botyánszki Csaba kérelme, jelzálogjog bejegyzés. 
8. Petőfi u. járda burkolat - fedezet biztosítás 
9. Murony ügyeleti ellátása- szóban. 
10. Útépítések - szóban 

 
 
306/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Arany 
János tehetséggondozó programjának beindításával kapcsolatos beszámolót elfogadja. A 
171/2000. (V.19.) sz. MÖK határozattól eltérőn hozzájárul ahhoz, hogy a kilencedik 
évfolyamon 18 fővel indult az említett program osztálya. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor, a PSG. igazgatója 
Határidő: azonnal 
 
 
307/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békés Megye 
Képviselő-testülete 37/2000. számú határozata alapján felbontásra kerüljön az Orlai Petrics 
Soma Múzeum fenntartására vonatkozó megállapodás és Mezőberény Város Önkormányzata 
2001. január 1 napjától átveszi fenntartásába a Mezőberényi Orlai Petrics Soma Múzeumot. A 
Képviselő-testület jóváhagyja Békés Megye Képviselő-testülete és Mezőberény Város 
Képviselő-testülete által e tárgyban - 2000. szeptember hónapban aláírásra kerülő 
megállapodást. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az október havi testületi ülésre terjessze 
elő az Orlai Petrics Soma Múzeum alapító okiratát - ami a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma állásfoglalása alapján Orlai Petrics Soma helytörténeti gyűjtemény 
megalapítására vonatkozik, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békés 
Megyei Közgyűlés Elnökével együtt kérje meg a Kulturális Örökség Miniszterétől a 
megalapítandó muzeális intézmény új működési engedélyét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, illetve 2000. október havi testületi ülés 
 
 
308/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 117/2000.(IV.20.), 
167/2000.(V.19.), 171/2000.(V.19.), 175/2000.(V.19.), 178/2000.(V.19.), 180/2000.(V.19.), 
182/2000.(V.19.), 188/2000.(VI.16.), 214/2000.(VI.23.), 229/2000.(VII.21.), 
241/2000.(VII.21.), 298/2000.(VIII.11.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
309/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000. évi költségvetés 
bevétel         1.530.421 eFt előirányzattal 
                          997.090 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -42.755  eFt) 
kiadásait          1.530.421 eFt előirányzattal, 
                       1.021.154 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:      6.102 eFt) 
az egyenleget     - 24.064 eFt-tal jóváhagyja, és a 2000. évi költségvetés alapján a 2000. I.  
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                                              félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
310/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "Az egészségügyi ellátás helyzetének 
elemzése - kiemelten az egészségügyi privatizációra, valamint a központi orvosi ügyelet 
kérdéseire" című előterjesztést a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
A városban az egészségügyi ellátások helyzetét, valamint az alapellátásban, és a 
szakellátásban részt vevő orvosok és más dolgozók munkáját jónak értékeli. 
 
 
311/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Dr. Kovács Esztert az ÁNTSZ 
Békés Városi Intézetének tisztifőorvosát, hogy 2001. első félévében tárgyalandóan készítsen 
Mezőberény város lakosságának népegészségügyi helyzetéről részletes tájékoztatást. 
Megbízza a Szociális Bizottság elnökét, hogy az előterjesztés előkészítését koordinálja. 
Felelős: Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
312/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvosok részére az 
előterjesztésben felsorolt minimum feltételhez hiányzó műszerek beszerzéséhez, a fedezetet a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja: 
- a Vállalkozó fogorvosok részére 2000 évi beszerzésre ütemezett műszerek (lista szerint) 

fedezetére: 330 eFt-ot biztosít. 
- A vállalkozó háziorvosok és fogászok lista szerinti műszer beszerzéséhez a Városi 

Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2001. évi költségvetésében, 370 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: végrehajtásra azonnal 
 
 
 
313/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakosságának még jobb és 
közelebbi egészségügyi ellátása érdekében a következő fejlesztési célokat jelöli meg:  
 Rheumatológiai szakrendelés beindításának előkészítése 
 Orthopédiai szakrendelés beindításának előkészítése, 
Pályázati lehetőségek feltárása mellett az OEP-nél és az ÁNTSZ-nél az ez irányú 
kezdeményezést meg kell indítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója 
 Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos 
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314/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete évente a költségvetés tárgyalásánál 
szem előtt tartja az egészségügyben felmerült és indokoltnak ítélt feladatok, eszközök, 
személyi kérdések teljesítését, pénzügyi fedezetének biztosítását. 
A felmerült problémák megoldására minden lehetséges pályázati lehetőséget fel kell kutatni, 
és pályázatokat benyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója 
 Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna Szociális Bizottság elnöke 

Határidő: folyamatos 
 
 
315/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás és a 
szakellátás orvosaival, valamint ezek vállalkozásaival a 2001. évre kötendő szerződéseket 
megfelelő előkészítés után, a képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalja és hoz döntést a 
szerződések meghosszabbításáról. 
Felelős: Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2000. novemberi testületi ülés 
 
 
316/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet 
Köröstarcsa településsel való bővítésére hozott korábbi határozatát fenntartja. 
A Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatban az előterjesztésben foglalt megoldási 
javaslatokat, módozatokat - külön tekintettel a személyi feltételekre - elfogadja. 
A Központi Orvosi Ügyelet minimum feltételeinek megteremtését folyamatosan szem előtt 
tartja és a lehetőségeknek megfelelően intézkedik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója 
 Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos és értelem szerint 
 
 
317/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Dóczy Balázs háziorvos rendelési 
idejének módosításával az alábbiak szerint egyetért, azzal kapcsolatosan kifogást nem emel: 
hétfőtől péntekig 10,30 órától 13,00 óráig. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az ÁNTSZ Békés városi 
Intézetét értesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
318/2000.(IX.15.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a településen 
igénybevett ivóvíz - és csatornaszolgáltatás hatósági ára 4 évre szólóan kerüljön 
megállapításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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319/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor 
Kéttannyelvű Gimnázium felújítása, bővítése és rekonstrukciója kapcsán az 1. sz. 
mellékletben rögzített pótmunkák kerülnek elvégzésére. A pótmunkákhoz a szükséges 
fedezetet 10 millió Ft-ot a 2000. évi költségvetésében biztosítja, és egyben megbízza a 
polgármestert, hogy a kivitelezővel a Vállalkozási Szerződést ennek megfelelően módosítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. szeptember 30. 
 
 
320/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ részvételét a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai 
Kollégiumának a pályázatán, mely kiállítási berendezések beszerzésével kapcsolatos. 
Kötelezettséget vállal ahhoz, hogy nyertes pályázatban a szükséges önrészt biztosítja a kapott 
támogatási összeg 42,86 % -a erejéig (max. 300.000,- Ft). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat beadására 2000. szeptember 25., egyébként értelem szerint. 
 
 
321/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OM SZAK 2000. pályázatán való 
részvétellel az előterjesztésben részletezett kategóriákban egyetért. Az OM pályázat 3.5. 
pontjával kapcsolatos szakmai szolgáltató szervezet kiválasztásával Cservenák Pál Miklós 
polgármestert és Siklósi István bizottsági elnököt bízza meg. Megbízza továbbá Cservenák 
Pál Miklós polgármestert, hogy a pályázatokat a fenntartó képviselőjeként aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: 2000. szeptember 30. 
 
 
322/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 756.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít 
a Petőfi Sándor Gimnáziumnak az Arany János tehetséggondozó program normatívájának 
időarányos részeként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
323/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért egy városi informatikai 
hálózat kiépítésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: megvalósítás a lehetőségek függvényében 
 
 
324/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Matajsz Jánost - a Városi Zeneiskola 
igazgatóját - megbízza, hogy a folyó tanévben 2000. október 1-től, az igazgatói teendők 
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ellátása mellett lássa el a városi fúvószenekar vezetői teendőit is. A zenekari hangszerek a 
Városi Zeneiskola leltárában szerepelnek (az iskola igazgatójának felelőssége mellett), azok 
használatának minden felelőssége, a zenekar vezetőjét terheli. A fellépések koordinálása az 
igazgató feladata. 
A zenekar vezetőjének megbízási díjára, és annak vonzataira, 2000. évre 104.000 Ft 
póttámogatást biztosít (személyi juttatás 78 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 26 eFt) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. szeptember 30. 
 
 
325/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Babinszki Györgyné 
Békéscsaba, Székely M. u. 71. szám alatti lakos 3/16-od részbeni tulajdonában lévő 
Mezőberény Város Önkormányzata részére ingyenesen felajánlott, mezőberényi 4104 hrsz.-ú 
zártkerti ingatlanrész tulajdonjogát nem áll módjában elfogadni, mivel jogilag tisztázatlan a 
tulajdonviszony. (Az ingatlan osztatlan közös tulajdon, a társtulajdonosokat elővásárlási jog 
illeti meg. Az ingatlan nagyon elhanyagolt állapotban van, a helyreállítás költsége meghaladja 
a forgalmi értéket.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
326/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 246/2000.(VII.21.), 253/2000.(VII.21.) és 254/2000.(VII.21.) MÖK. 
számú határozatok alapján, a köztisztviselők, tisztségviselők, a képviselő és a nem képviselő 
bizottsági tagok 2000. augusztus 1. - illetmény, illetve tiszteletdíj emelése fedezetéül 4068 
eFt-ot biztosít (ebből személyi juttatás 3011 eFt, Munkaadókat terhelő juttatás 1057 eFt) a 
2000. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
327/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról 
rendelkezik. Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése 
- 15-1. cím normatív állami hjár + norm. módon elosztott kötött felh. közp. tám. (Norm. 
módon elosztott kötött felh. közp. tám. II/1. Rendszeres szociális segély (volt munkanélküli 
jövpótló tám: 38923,0 eFt) bevételi előirányzatát                         38923,0 eFt csökkenti 
illetve ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 16-1. cím Működési célú pénzeszközök átvétele bevételi előirányzatát  38923,0 eFt -tal. 
Munkanélküli jövpótló tám. 
- 7-5. cím. PH. int. folyó bevételei, előirányzatát                            5700 eFt -tal megemeli. 
 - Hírdetés, egyéb bevételek                         700 eFt 
 - Kamatbevétel                                        5.000 eFt 
                           és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5. cím PH. egyéb működési kiadások, előirányzatát                                          780 eFt-tal 
 - Fejlesztési célú pe. átadása:                                                    780 eFt 
 - MB-i Csat. Társnak                                                                    170 eFt 
 - DÉMÁSZ RT. részére MB. Tessedik tér Strand BÜFÉ légkábel   10 eFt 
 - 1999. évről belvíz tám. lakosságnak végleges jelleggel                600 eFt 
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- 15. cím: Általános tartalék előirányzatát:                                                         4.920 eFt-tal 
- 12. cím. Felhalmozási célú + pü-i befekt. kiadások kiadási előirányzatát  500 eFt-tal 
csökkenti 
 - Békési úti Buszmegálló 
                                  és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény, felhalmozási célú előirányzatát (Békési úti 
              Buszmegálló)                                                                                         500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor, átvezetés. 
 
 
328/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Gyomai u. 1. sz. alatti 
társasház teljes homlokzatán a szükséges javítási, felújítási munkálatok elvégzéséhez  
2.220.479 Ft-ot biztosít a 2000. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
329/2000.(IX.15.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Csatornamű Társulat 
részére működési kiadásaik teljesítéséhez 500.000 Ft támogatást biztosít a 2000. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
330/2000.(IX.15. sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a céltámogatást 
elnyert 7. sz., 8. sz. és 9. sz. szennyvízöblözet megvalósításához szükséges saját erő 
kiegészítéséhez az önkormányzat a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt 
Környezetvédelmi Alap Célfeladat (KAC) pályázatra pályázatot nyújtson be. A képviselő-
testület a beruházás megvalósításához a szükséges saját erő összegét 326.625 eFt-ot biztosit 
az alábbi részletezés szerint. 
 2000 év  28.225 eFt-ot 
 2001 év           150.000 eFt-ot 
 2002 év                     148.400 eFt-ot az éves költségvetési rendeleteiben. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pályázat elnyerése esetén bankgarancia 
igénybevételére kerüljön sor, ennek pénzügyi következményeivel együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. október 9. 
 
 
 
331/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bencsik Mihály és neje Mezőberény, 
Liget u. 1/A. III/33. sz. alatti lakosok részére - mivel Mezőberényben saját tulajdonú 
lakóingatlanuk van - A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló 
módosított 3/1999.(III.1.) MÖK sz. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében kedvezményes 
lakástámogatási hitelt nem tud nyújtani. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
332/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - A lakáshoz jutás feltételei 
megkönnyítésének támogatásáról szóló módosított - 3/1999. (III.1.) MÖK sz. rendelet 6. § (1) 
bekezdése értelmében - tekintettel arra, hogy a kérelmező lakástámogatási kérelmében a saját 
erő vonatkozásában vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata eltérő a becsatolt tulajdonközösség 
megszüntetéséről szóló adásvételi szerződés alapján őt megillető vételár mértékétől - 
Bobályné Ollé Mária Mezőberény, Oltványkert u. 23. sz. alatti lakost kedvezményes 
lakástámogatási hitelben nem részesíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
333/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csákó Attila és felesége Mezőberény, 
Fő u. 2/A. szám alatti lakosoknak, mivel kérelmük nem felel meg a 3/1999.(III.1.) MÖK sz. 
rendeletben foglaltaknak és megadott határidőre - 2000. szeptember 5-ig - a hiánypótlást nem 
teljesítették, kedvezményes lakástámogatási hitelt nem nyújt. A hiánypótlásra további 
határidő hosszabbításhoz nem járul hozzá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
334/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezei Kálmán Mezőberény, Fő u. 11. 
sz. alatti lakos lakástámogatási hitel ismételt felhasználása iránti kérelmét érdemben nem 
tárgyalja, mivel a kérelmet alátámasztó okiratokat nem mutatta be a kérelmező. A 
polgármesteri hivatal kérje fel az érintettet újbóli hiánypótlásra. A hiánypótlás után a csere és 
a lakástámogatási hitel ismételt felhasználása kérdésében hoz döntést a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
335/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bencsik János és felesége Csabai u. 
32. szám alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) 
számú határozatában megítélt 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz további 
támogatást nyújt 96.000 Ft összegben, kamatmentes támogatásként. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
336/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harmati Károly és felesége 
Mezőberény, Csabai u. 34. szám alatti lakosok belvízkár kárenyhítési támogatása iránt 
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benyújtott kérelmét elutasítja, mert belvízkár a kérelmezőket nem érhette, mivel 2000. július 
7-én vásárolták a lakóingatlant, a belvizes időszak pedig 1999. november és 2000. április 
hónap között volt. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőket az elutasító döntésről határozattal értesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
337/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városi 
informatikai hálózat kiépítésének pénzügyi forrásainak biztosítására az önkormányzat részt 
vegyen a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Műszaki Alapprogram Támogatására kiírt 
pályázatán. A hálózat kiépítéséhez a saját forrást a bekerülési költsége ∼ 52 %-át 3.500.000 
Ft-ot az alábbi bontásban az éves költségvetési rendeletében biztosítja 
 2000-ben 1.750.000 Ft 
 2001-ben 1.750.000 Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 2000. szeptember 27. 
 
 
338/2000.(IX.15.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Bordás 
László és Bordás Ágnes tulajdonát képező 2933 hrsz.-ú Mezőberény, Újtelep u. 16/A. sz. 
alatti ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő rangsorban MÁV Rt. 
Szeged javára 80.000,- Ft és járulékai erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
339/2000.(IX.15.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 
Drenyovszki György és neje tulajdonát képező 1869 hrsz.-ú Mezőberény, Zrínyi sgt. 76. sz. 
alatti ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő rangsorban az OTP 
és Kereskedelmi Bank Rt. javára lakásépítési hitel erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
340/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Botyánszki Csaba 
tulajdonát képező mezőberényi 3740 hrsz.-ú, Kereki utcai ingatlanra az önkormányzat javára 
bejegyzett jelzálogjogot követő rangsorban 400.000 Ft lakáshitel és 200.000 Ft lakásépítési 
kedvezmény - szociálpolitikai támogatás - valamint járulékaik erejéig jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. javára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 



84 

341/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi utca 
páratlan oldalán végig a járda burkolókővel kirakva felújításra kerüljön. A térburkoló anyagra 
1.750.000 Ft-ot biztosít a 2000. évi költségvetésében felhalmozási célú kiadási 
előirányzatként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
342/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi Murony község 
kiválási szándékát a mezőberényi székhelyű, Kamut és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulásból azzal, hogy 2001. január 1-től Murony község orvosi ügyeleti ellátását nem a 
SANITAS SOS Bt. látja el. A társulási szerződés felbontásához kéri Kamut, társult község 
hozzájárulását is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
343/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szegfű, 
Olajfa, Nyírfa, Frei Á. u., Szivárvány utcákban létrejött útépítési együttműködésben 
résztvevők ingatlanként 12.000 Ft anyagi hozzájárulást vállaltak. 
Az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló, módosított 
22/1994.(VI.20.)MÖK sz. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján 12.000 Ft útépítési érdekeltségi 
hozzájárulást állapít meg a fenti útépítési együttműködésben megépülő utakkal érintett 
ingatlanokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
344/2000.(IX.15.)sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-14-1. cím: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 
/Felhalm. és egyéb tőke jellegű bevételek/ bevételi előirányzatát            4.690 eFt-tal 
megemeli 
              és ezzel egyidejűleg    megemeli 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát               756 eFt-tal 
 - Arany János tehetséggondozó program normatívája időarányos részének megelőlege- 
              zése 
- 7-2. cím Városi Zeneiskola kiadási előirányzatát                                   104 eFt-tal 
 Ebből:  Személyi juttatás:                 78 eFt  
                        Munkaadókat terhelő jár:     26 eFt 
A Városi fúvószenekar vezetője részére meghatározott megbízási díj és vonzatainak 
fedezetére /2000. évi vonzat./ 
- 12. cím: Felhalmozási Célú + pü-i befekt. kiadások kiadási előirányzatát           3.500 eFt -tal 
 - Városi Informatikai hálózat kiépítése, BMTT Műszaki Fejlesztési Alapprogram  
              pályázat /2000. évi sajátforrás/:         1.750 eFt 
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 - Térburkoló anyag:                            1.750 eFt 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat felhalmozási célú kiadási előirányzatát 330 
eFt-tal /A vállakozó fogorvosok részére előterjesztés szerinti minimum feltétel biztosításához 
hiányzó /2000. évi beszerzésre ütemezett/ műszerek beszerzésének fedezetére/ 
- 18-2. cím: Rövidlejáratú értékpapírok bevételei, bevételi előirányzatát            10.000 eFt-tal 
megemeli 
            és ezzel egyidejűleg  megemeli 
- a 12. cím: Felhalmozási célú + pü-i befekt. kiadások kiadási előirányzatát      10.000 eFt-tal 
Petőfi Sándor Kéttannyelvű Gimnázium felújítása bővítése és rekonstrukciója, címzett 
támogatással megvalósuló beruházás, pótmunkák fedezetére.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2000.(IX.18.) önkormányzati 

rendelete a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2000.(IX.18.) önkormányzati 

rendelete A beruházási szabályzat közzétételéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2000.(IX.18.) önkormányzati 

rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/1999.(XII.6.) MÖK sz. rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
345/2000./X.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
1./ Közmeghallgatás keretében tárgyalva: 

- A város közbiztonsági koncepciója - mezőőri szolgálat, közterület felügyelet 
bevezetésének lehetőségei. 

2./ Beszámoló a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről. 

3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
L/1. Múzeum alapítás (167/2000./V.19./ sz. határozat végrehajtása. 
L/2. A városi fúvószenekar vezetői teendőinek ellátása (324/2000./IX.15./ hat. 

végrehajtása 
L/3. A Petőfi S. Gimnázium és az Orlai P.S. Általános Iskola pedagógiai programjának 

kiegészítése (302-303/2000./VIII.11./sz. hat. végrehajtása) 
L/4. A 209/2000./VI.23./, 319/2000/IX.15./, 330/2000./IX.15./ sz. hat-ok végrehajtása. 

4./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről rendeletalkotás. 
5./ Bejelentések. 

B/1. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló rendelet 
módosítása 

B/2. Önkormányzat Polgármesteri Hivataláról szóló rendelet módosítása 
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B/3/a. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet 
módosítása 

B/3/b. Önkormányzati bérlakás vásárlásra elnyert pályázathoz felhatalmazás 
B/4. Petőfi S. Gimnázium létszámbővítéssel kapcsolatos pótelőirányzat iránti kérelme 
B/5. Szabó Csaba néptánc-oktató beadványa /alapfokú művészeti magániskola 

létrehozása a néptánc oktatására/ 
B/6. Humánsegítő és Szociális Szolgálat póttámogatási kérelme a Puskin u. 1. Idősek 

Otthona felújításának befejezéséhez. 
Egyéb bejelentések. 

6./ Válaszadás képviselői interpellációkra. 
Interpellációk. 

7./ Zárt ülés 
Z/1. Jelentés a belvízkárok helyreállításának helyzetéről 
Z/2. Barna István kérelme OTP hitel biztosítására jelzálogjog bejegyzéshez történő 

hozzájárulás iránt 
Z/3. Nagyné Kanó Aranka kérelme OTP hitel biztosítására jelzálogjog bejegyzéshez 

történő hozzájárulás iránt 
Z/4. Mezei Kálmán, lakástámogatási hitel ismételt felhasználása 
Z/5. A 7. sz., 8. sz. és 9. sz. szennyvíz öblözetben szennyvízhálózat építéssel 

kapcsolatos teendők 
Z/6. Tóth János ingatlanvásárlási kérelme 
Z/7. Gyóni G. u. 39. sz. alatti ingatlan értékesítése.  
Egyéb bejelentések. 

 
 
 
346/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezei őrszolgálatot II. ütemben 
kiterjeszti minden egyéb külterületi termőföldre, ami a törvényi szabályozás értelmében mezei 
őrszolgálat alá vonható Mezőberény teljes külterületi közigazgatási határában, 2001. január 1-
től kezdődően további 3 mezőőr alkalmazásával. A képviselő-testület I. és II. ütem szerinti 
mezei őrszolgálati csoport létszámát 5 főben határozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
347/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. 
évi LXIII. törvény 1. § /3/ bekezdésében meghatározottak szerint a város közrendjének 
javítása érdekében közterület felügyeleti feladatok ellátásra az Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában 1 fő létszámú közterület-felügyelő alkalmazását határozza el 2001. évben. 
A döntést követő pénzügyi előirányzatokat az Önkormányzat 2001. évi költségvetési tervébe 
be kell építeni, valamint a szükséges rendeleti előterjesztéseket el kell készíteni, és a 
Képviselő-testület elé terjeszteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint, illetve 2001. február 28.  
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348/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 101. §-ában biztosított felterjesztési jogával élve kezdeményezi és javasolja a 
Magyar Köztársaság Kormányának, hogy az üzletek működéséről és a belkereskedelmi 
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997./I.22./ Korm. 
rendeletét módosítsa, és a gyermekek, az ifjúság védelme érdekében rendelkezzen arról, hogy 
a szeszesitalt árusító vendéglátó üzletben 22 óra után 16 éven aluli gyermek szülői felügyelet 
nélkül nem tartózkodhat. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot, valamint annak részletes 
indoklását küldje meg a Miniszterelnöki Hivatalt vezető Miniszter útján a Kormánynak. 
Felelős: 2000. november 15. 
Határidő: Dr. Hantos Katalin jegyző 
 
 
349/2000./X.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
350/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. január 1. napjával megalapítja 
az Orlai Petrics Soma Múzeumot közérdekű muzeális intézményként, helytörténeti 
gyűjteményként. Az intézmény szakmailag önálló, részben önálló gazdálkodású költségvetési 
szerv, jogi személy. Gazdálkodását a Petőfi Sándor Művelődési Központ, önkormányzati 
költségvetési szerv végzi. A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 
megalapított múzeum, jogutódja a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága keretében 2000. 
december 31-ig működött Orlai Petrics Soma Múzeumnak. Az intézmény gyűjtőköre néprajz, 
történet, irodalomtörténet, képző- és iparművészet, német nemzetiségű néprajzi történeti 
kutatás Békés megyében. Gyűjtőterülete körzeti jellegű. Az intézmény élén vezető áll, akit a 
képviselő-testület nevez ki. 
A képviselő-testület az intézmény alapító okiratát rendelettel állapítja meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény alapítással összefüggő 
jogi, pénzügyi intézkedéseket a Polgármesteri Hivatallal végeztesse el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. december 31-ig. 
 
 
 
351/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. január 1. napjával a Békés 
Megyei Múzeumok Igazgatóságától áthelyezéssel jogutódként átveszi az Orlai Petrics Soma 
Múzeum jelenleg is alkalmazásban álló három közalkalmazottját. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a személyi kérdésekről a Békés Megyei Önkormányzatot 
és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságát tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. november 30. 
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352/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi fúvószenekar vezetői 
teendőinek ellátásával kapcsolatos, a folyó tanévre szóló megbízási szerződés megkötését 
tudomásul veszi. 
 
 
353/2000./X.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 302/2000./VIII.11./ sz. és a 303/2000./VIII.11./ sz. határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
354/2000./X.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 209/2000./VI.23./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
355/2000./X.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 319/2000./IX.15./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
356/2000./X.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 330/2000./IX.15./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
357/2000./X.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülése között történt fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
358/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozatával megbízza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert (5650 Mezőberény, Jókai u. 56. szám alatti lakost, akit 
az 1998. évi önkormányzati választásokon Mezőberény város lakossága törvényesen 
polgármesterré megválasztott - és tisztségét jelenleg is betölti) azzal, hogy a Gazdasági 
Minisztérium döntése alapján a központi költségvetésből 2000. évben Mezőberény Város 
Önkormányzata által elnyert önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló költség 
elvű bérlakás vásárlás lebonyolítása során, az önkormányzat nevében és képviseletében teljes 
jogkörrel eljárjon, az önkormányzat nevében nyilatkozatot tegyen, szerződést írjon alá és az 
1990. évi LXV. törvény (az önkormányzatokról) alapján ellássa Mezőberény város törvényes 
képviseletét a Gazdasági Minisztériumban és minden más hatóság előtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
359/2000./X.27./sz. határozat: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a folyó tanévben + 2 fő 
közalkalmazotti státuszt (1 takarító + 1 portás) biztosít a Petőfi Sándor Gimnáziumnak a 
feladatbővüléssel kapcsolatos feladatok ellátására. 
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2./ A képviselő-testület 273.000 Ft pótelőirányzatot (ebből személyi juttatás 201.000 Ft, 
munkaadókat terhelő járulék 72.000 Ft) biztosít - a 2000. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére - a Petőfi Sándor Gimnáziumnak a létszámbővítéssel kapcsolatos bérköltségek és 
vonzatai idei biztosítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
360/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szabó Csaba néptánc-oktató 
beadványát az alapfokú művészeti magániskola létrehozására - a néptánc oktatására - 2001 
szeptemberétől támogatja, ha a kérelmező vállalja a működési engedélyhez szükséges 
feltételek biztosítását, amit a 11/1994./VI.8./ MKM rendelet 6. és 7. sz. mellékletei 
részleteznek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
361/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
Puskin utcai Idősek Otthonának beruházás befejezéséhez póttámogatásként a kimaradt 
burkolat cseréjére 1.500.000 Ft-ot biztosít a 2000. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére. 
A kérelembe szereplő további munkálatokat a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
saját erőből valósítsa meg, illetve a 2001. évi felújítások keretében oldja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
362/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Horváth Sándor és felesége Fő u. 29. 
sz. szám alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) 
számú határozatában megítélt 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz további 
támogatást nyújt 96.000 Ft összegben, 5 év futamidőre, kamatmentes támogatásként. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
363/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Varga Artur és felesége Frey Á. u. 22. 
szám alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú 
határozatában megítélt 200.000 Ft ( ezen belül 60.000 Ft kölcsön) támogatáshoz további 
támogatást nyújt 60.000 Ft összegben, kamatmentes támogatásként. Az így összesen 120.000 
Ft hitel változatlan futamideje 5 év. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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364/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Földesi Ernőné Kálvin u. 17. szám 
alatti lakos részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú 
határozatában megítélt 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz további támogatást 
nyújt 60.000 Ft összegben, 5 év futamidőre, kamatmentes támogatásként. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
365/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Litvai Pálné Árpád u. 20. szám alatti 
lakos részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú határozatában 
megítélt 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz további támogatást nyújt 50.000 Ft 
összegben, 5 év futamidőre, kamatmentes támogatásként. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
366/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sebestyén György és felesége, 
Kérhalom u. 48. szám alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 
289/2000.(VIII.11.) számú határozatában megítélt 350.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatáshoz további támogatást nyújt 60.000.- Ft összegben, 5 év futamidőre, kamatmentes 
támogatásként. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
367/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dombi József és felesége, Ady u. 75. 
szám alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú 
határozatában megítélt 200.000 Ft támogatáshoz, melyből 100.000 Ft visszatérítendő 
támogatás, további támogatást nyújt 100.000 Ft összegben, kamatmentes kölcsönként, 
változatlan futamidőre.  
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
368/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Molitorisz György és családja volt 
Ady u. 19. szám alatti lakosok belvízkár ügyét a következők szerint zárja le, egyben a 
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289/2000.(VIII.11.) számú határozatát a családra vonatkozóan a következők szerint 
módosítja: 
- 143.379.- Ft bontási költség 
- 809.573.- Ft a volt Ókerti iskola önkormányzati bérlakássá, lakhatóvá alakítása 
- 25.508.- Ft a Békési úti szükséglakás közmű költségei elszámolása 
- 8.400.- Ft 7 havi számított lakbér támogatása a Békési u. 9. elhelyezéséről 
- 168.000.- Ft lakbértámogatás 5 évi időtartamra számítottan (havi 2.800 Ft támogatás) 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás véglegesítéséről 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
369/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete belvízkárt szenvedett, ideiglenesen 
önkormányzati bérlakásba elhelyezett következő károsultak számára lakbértámogatást biztosít 
az alábbiak szerint: 
Bajkán Mihály  Szénáskert 19. 300 600 Ft 
Bak József Kérhalom u. 9. 184 500 Ft 
Balogh Csaba Galilei u. 33. 192 600 Ft 
Komlódi Sándor Gyóni G. u. 51. 179 100 Ft 
   
összeget a 2000. október - 2001.december 31. közötti időszakra az előterjesztés szerinti 
részletezéssel, az abban megjelölt bérlakásokra. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás véglegesítéséről 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
370/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Horvát Géza és felesége, Puskin 35.  
szám alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú 
határozatában megítélt 260.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz,  a polgármesteri hivatal 
műszaki csoportja által végzett ellenőrzés során a helyszínen tapasztaltak miatt további 
támogatást nem nyújt kamatmentes kölcsönként sem. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
371/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Barna István 
tulajdonát képező mezőberényi 394 hrsz.-ú Budai N. A. u. 55. sz. alatti ingatlanra, belvízkár 
helyreállítása céljából felvett 100.000 Ft hitel és járulékai erejéig az OTP és Kereskedelmi 
Bank Rt. javára a jelzálogjogot - az önkormányzatot követő rangsorban - bejegyezzék. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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372/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nagy Attila és 
felesége Nagyné Kanó Aranka 1/2-1/2 tulajdonát képező mezőberényi 150 hrsz.-ú, Gyóni G. 
u. 47. sz. alatti ingatlanra, belvízkár helyreállítására felvett 200.000 Ft hitel és járulékai 
erejéig az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. javára a jelzálogjogot - az önkormányzatot követő 
rangsorban - bejegyezzék. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
373/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezei Kálmán és felesége 
Mezőberény, Fő u. 11. sz. alatti lakosok lakástámogatási hitel ismételt felhasználása iránti 
kérelméhez hozzájárul a 3/1999./III.1./ MÖK. sz. rendelet 8.§ /3/ bekezdése alapján. A Mezei 
Kálmán és felesége, valamint Pándi Gábor és felesége Pándiné Dézsán Éva Mezőberény, 
Erkel u. 29. szám alatti lakosok által kötendő lakáscsere szerződést jóváhagyja úgy, hogy a 
Mezei Kálmán és felesége tulajdonát képező mezőberényi 3544/8/A/6 hrsz.-ú ingatlant 
terhelő 480 eFt lakástámogatási hitel biztosítására a jelzálogjog átjegyzésre kerül a Pándi 
Gábor és felesége tulajdonát képező mezőberényi 1761 hrsz.-ú ingatlanra feltételezve 
egyrészt, hogy a jegyző hozzájárulását adja a 2.200 eFt szoc.pol és 391.950 Ft adó-
visszatérítési támogatás biztosítására is a jelzálogjog átjegyzéséhez, másrészt, hogy az OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt is hozzájárul a javára bejegyzett 100.000 Ft és járulékai erejéig az 
1761 hrsz.-ú ingatlant terhelő jelzálogjog átjegyzésre kerüljön a csereszerződés alapján a 
3544/8/A/6 hrsz.-ú ingatlanra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
374/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szennyvíz beruházás lebonyolítására 
és  műszaki ellenőrzésére árajánlat kérésre kiírt pályázatot - a benyújtott pályázatok tartalma 
és értékaránya alapján - eredménytelennek hirdeti. 
 
 
375/2000./X.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és alpolgármestert, hogy az N-Alexander 
Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft.-vel és a DUPLEX Kft.-vel egyeztető tárgyalást 
folytassanak a szennyvízberuházás bonyolítási, műszaki ellenőri, valamint a pénzügyi 
feltételek tisztázásáról az ajánlatokban szereplő átfedések miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
376/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a folyamatban lévő közbeszerzési 
eljárásokban való közreműködésre Közbeszerzési Bizottságot alakít 7 fővel. 
A Közbeszerzési Bizottság tagjai: 
Kovács Lászlóné A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke, 
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Fekete László az Ügyrendi Bizottság elnöke 
Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Bálintné Dr Sziráczki Magdolna a Szociális Bizottság elnöke 
T. Wagner Márton a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tagja 
Dr. Hegedűs Pál az Ügyrendi Bizottság tagja 
Halász József a Szociális Bizottság tagja. 
 
 
377/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tóth János Mezőberény, Békési út 33. 
sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét nem támogatja, az önkormányzat tulajdonát képező 
Békési út 35. sz. alatti ingatlanból nem szándékozik ingatlanrészt eladni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
378/2000./X.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőberény, Gyóni G. u. 39. szám 
alatti ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. 
 
 
379/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 140 hrsz.-ú 
Mezőberény, Gyóni G. u. 39. sz. alatti 1017 m2 területű építési telket, melyen gazdasági 
épület áll, 605.000 Ft bruttó vételáron értékesíti /telek értéke 580.000 Ft, gazdasági épület 
értéke 20.000 Ft + ÁFA 5000 Ft/. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
380/2000./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Önkormányzat Mezőberény részére 200 millió Ft-os hitelkeret rendelkezésre bocsájtásáról az 
OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-vel a polgármester a megállapodást megkösse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
381/2000./X.27./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése 
- 14-1. cím: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /Felhalm. és egyéb tőke jellegű  
bevételek/  bevételi előirányzatot     5.000 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 15. cím: Általános tartalék kiadási előirányzatot   5.000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2000.(X.30.) önkormányzati 

rendelete A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998.(V.29.) MÖK 
számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2000.(X.30.) önkormányzati 

rendelete Az Orlai Petrics Soma Múzeum alapító okirata 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2000.(X.30.) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2000.(X.30.) önkormányzati 

rendelete A lakáshoz jutás feltételi megkönnyítésének támogatásáról szóló rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2000.(X.30.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat Polgármesteri Hivataláról szóló rendelet módosítása 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2000.(X.30.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
382/2000./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Önkormányzati bérlakások vásárlására közbeszerzési felhívás. 
2./ Szennyvízpályázat. 
3./ Bejelentések. 
 
 
383/2000./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri, lebonyolítói szerződés 
megkötésére a békéscsabai DUPLEX Építő és Földmérő Mérnöki Kft.-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
384/2000./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, kösse meg a szerződést az N-Alexander 
Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft.-vel, hogy végezzék el a szennyvízberuházás pénzügyi 
lebonyolításának megszervezését, szerződések megkötését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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385/2000./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos 
tenderterv elkészíttetéséről tárgyalást folytasson a gyulai KÖVITE-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
386/2000./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tárgyalásokat folytasson 
kerékpárút építés tárgyában a gyulai KÖVITÉ-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
 
 
387/2000./XI.7./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Önkormányzati bérlakások vásárlására közbeszerzési felhívás. 
2./ Bejelentések. 
3./ Zárt ülés. 
 
 
388/2000./XI.7./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
keretében 18 db új építésű lakás beszerzésére, megvásárlására kidolgozott ajánlati felhívást és 
részletes ismertetőt e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően állapította meg. 
Felelős: szakmai előkészítő munkabizottság a felhívás továbbítására. 
Határidő: int. azonnal, ajánlatok leadási határideje 2000. november 15., 14 óra. 
 
 
389/2000./XI.7./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 243/2000./VII.21./sz. határozatának 
hatályon kívül helyezésével az önkormányzat  tulajdonában  lévő Boldisháti holtág mentén 
lévő kert művelési ágú telkeket értékesíti az alábbi áron: 
083/20 hrsz-tól 083/42 hrsz-ig; 083/45 hrsz-tól  083/49 hrsz-ig; 
083/53 hrsz-tól 083/72 hrsz-ig  a  telkek egységára:                                                   640 Ft/m2 
083/52 hrsz.;  083/117 hrsz-tól 083/119 hrsz-ig; 
083/122 hrsz-tól 083/128 hrsz-ig  a telkek egységára:                                                620 Ft/m2 
083/50 hrsz.; 083/51 hrsz.; 083/120 hrsz.; 083/121 hrsz.; 
083/328 hrsz-tól  083/346 hrsz-ig a telkek egységára: 
083/349 hrsz-tól  083/369 hrsz-ig a telkek egységára:                                               600 Ft/m2 
083/146 hrsz-tól 083/154 hrsz-ig a telkek egységára:                                                500 Ft/m2 
083/215 hrsz.; 083/218 hrsz-tól 083/231-ig a telkek egységára:                                 300 Ft/m2 
083/102 hrsz tól 083/114 hrsz-ig a telkek egységára:                                                 250 Ft/m2 
083/75 hrsz-tól  083/101 hrsz-ig; 083/129 hrsz-tól 083/132 hrsz-ig; 
083/134 hrsz-tól 083/145 hrsz-ig; 083/155 hrsz-tól 083/169 hrsz-ig; 
083/216 hrsz; 083/217 hrsz; 083/233 hrsz-tól 083/256 hrsz-ig;  
083/258 hrsz-tól 083/325 hrsz-ig  a telkek egységára:                                                200 Ft/m2 
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Megbízza a polgármestert, hogy a telekértékesítéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
egyben megbízza, hogy a testület nevében az adás-vételi szerződést kösse meg.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
390/2000./XI.7./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a három utolsóként vásárolt 
önkormányzati bérlakás:  
Belencéresi u. 13. szám alatti, 
Zrínyi sgt. 20. szám alatti, 
Belentai u. 15. szám alatti,  
beszerzési költségén túl még az állami támogatásból fennálló összeget ezen lakásokba 
beköltöző belvízkárosultak részére lakbértámogatásként, illetőleg a lakhatáshoz szükséges 
egyéb szükséges költségek fedezetéül fogja biztosítani. 
Megbízza a polgármestert, hogy a még bérlakásra várókkal a lakásbérleti szerződést kösse 
meg, és a lakbértámogatást arányosan állapítsa meg. 
Erről, valamint a teljes belvízkárral összefüggő helyzetről adjon a következő ülésen részletes 
tájékoztatást.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
391/2000.(XI.14.) sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1. Részvételi felhívás előminősítési eljárásra a szennyvízcsatorna 7., 8. és 9. sz. öblözet 

elkészítésére. 
2. Előzetes felvételi eljárás engedélyezése a Petőfi Sándor Gimnáziumban. 
3. Zártkert értékesítése (Bokor Gergely hagyatéka) 
4. Magyar Millenniumi Kormánybiztosi Hivatalához pályázat (bejelentés) 
5. A Boldisháti holtág halasítására az FVM-hez benyújtott pályázatot megalapozó 

105/2000. (IV.20.) sz. határozat pontosítása (szóbeli bejelentés) 
6. Turisztikai pályázat beadása a Strand kiviteli tervei elkészítésére. 
7. Szennyvízhálózat fejlesztés pénzügyi konstrukciója. 
8. Egyéb bejelentések. 
 
 
392/2000.(XI.14.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város belterületén a 7. 
sz, 8. sz, 9. sz szennyvíz öblözetben tervezett szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására 
közbeszerzési előminősítési eljárás megindítására előterjesztett részvételi felhívás 6. a, pontját 
az alábbiak szerint fogadja el: "6.a., A részvételi jelentkezés határideje: - mely azonos a 
részvételi jelentkezések felbontásának az időpontjával - 2001. január 04. 10,00 óra. 
Amennyiben 2001. január 04 a hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 
26. napon belülre esik, akkor a részvételi jelentkezés határideje a hirdetmény közzétételének 
napját követő első naptól számított 26. nap, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt 
követő első munkanap 10,00 óra" 
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393/2000.(XI.14.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város belterületén a 7. 
sz., 8. sz., 9. sz., szennyvíz öblözetben tervezett szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítására 
közbeszerzési előminősítési eljárás megindítására előterjesztett részvételi felhívás 10.b., 
pontja harmadik és ötödik francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
" 10.      b., ....... 
 - ...... 
 - ...... 
 - A részvételre jelentkező elmúlt két évi mérleg szerinti nettó árbevétele nem éri el az 
   évi 1,0 Milliárd Ft értéket. 
 - ...... 
 - A részvételre jelentkező jegyzett tőkéje nem éri el az 50 Millió Ft-ot. 
 - ..... 
 - ....." 
 
 
394/2000.(XI.14.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város belterületén a 7. 
sz., 8. sz., 9. sz. szennyvízöblözetben tervezett szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítására, 
közbeszerzési előminősítési eljárás megindítására előterjesztett - e határozat mellékletét képez 
- részvételi felhívást a 392-393/2000. (XI.14.) sz. határozatokban megállapított 
módosításokkal együtt elfogadja. 
Elrendeli a hirdetmény közzétételét. 
Felelős: Szakmai Előkészítő Munkacsoport 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
395/2000./XI.14./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium 2001. február 10-én előzetes felvételi eljárást folytasson le a két tanítási nyelvű 
osztályokba, valamint az Arany János tehetség-gondozó programra jelentkezőkkel 
kapcsolatban. Az előbbiek vonatkozásában írásbeli vizsgát is szerveznek magyar nyelv és 
matematika tantárgyakból, valamint a kognitív képességek mérésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a Petőfi S. Gimnázium igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
396/2000.(XI.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az önkormányzat 
tulajdonát képező mezőberényi 4577 hrsz.-ú, 1204 m2 területű, 3,03 AK értékű zártkerti 
ingatlant. A vételár összegét minimum 17.000 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
397/2000.(XI.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását, a 
Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatalához a "Mezőberényiek Világtalálkozója" 
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megrendezési költségei fedezetére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a pályázatot nyújtsa be és az ezzel kapcsolatos ügyekben a testület nevében járjon el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
398/2000./XI.14./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Boldisháti holtág halasítása 
költségeire pályázat benyújtása tárgyában hozott 105/2000./IV.20./sz. határozatát annyiban 
módosítja, hogy a 200.000 Ft összköltségű beruházáshoz 100.000 Ft saját erőt biztosít a 2000. 
évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
399/2000./XI.14./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
részt vegyen a Gazdasági Minisztérium által Turisztikai beruházási projekteket megalapozó 
megvalósíthatósági tanulmányok, fejlesztési kiviteli tervek támogatására kiírt pályázatán, a 
Mezőberényi Strand 3 medencéjének felújítási kiviteli tervének költségeinek támogatására. A 
képviselő-testület a 87/2000./III.24./ sz. határozatában Mezőberény Városi Strand felújítására, 
korszerűsítésére elkészítendő tervek fedezetéül 4.750 eFt-ot biztosított. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2000. november 15. 
 
 
400/2000.(XI.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 7. sz., 8. sz. és 9. sz. 
szennyvízöblözet létesítése költségeinek fedezetére, az önkormányzati saját erőt növelő forrás 
biztosítására az OTP Lakástakarék pénzügyi konstrukcióját fogadja el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
 
 
401/2000./XII.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2. Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
3. Beszámoló az önkormányzat 2000. I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 
4. Az önkormányzat 2001-2002. évi költségvetési koncepciója. 
5. Bejelentések. 

B/1. 2001 évre vonatkozó intézményi térítési díjak módosítása. 
B/2. Helyi díjakról szóló rendelet módosítása 
B/3. Petőfi Sándor Művelődési Központ alapító okiratának módosítása. 
B/4. Helyi járatú autóbusz viteldíjának 2001 évi mértékében előzetes állásfoglalás. 
B/5. Önkormányzati bérlakás vásárlására pályázat. 
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B/6. 18 db bérlakás vásárlására kiírt közbeszerzési eljárás eredményére javaslattétel. 
B/7. Gyermekélelmezési intézményi többletkiadásokra fedezet biztosítás. 
B/8. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások. 
B/9. Helyi adó rendeletek módosítása. 
B/10. Felsőoktatási hallgatók részére ösztöndíj alapítás. 
B/11. A város nemzetközi kapcsolatai. 
B/12. Városi rendezvények támogatására pályázat kiírása. 
B/13. A sporttámogatás tartalékalapjának szétosztása. 
B/14. "Országoló" kulturális rendezvény fogadása. 
B/15. Pedagógiai programok módosítása. 
B/16. Kábel TV Szövetkezet kérelme. 
B/17. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat létszám átcsoportosítási kérelme. 
B/18. Városi informatikai hálózat kiépítésére kiírt meghívásos pályázat értékelése. 
B/19. Városi Közszolgáltató Intézmény létszámbővítési kérelme. 

6. Interpellációra válaszadás, interpelláció. 
7. Zárt ülés 

Z/1. Csenger Pálné kérelme lakásépítési kedvezmény biztosítására jelzálogjog bejegyzés 
iránti hozzájáruláshoz. 

Z/2. Jelentés a belvízkárok helyreállításának helyzetéről. 
Z/3. Petőfi Sándor Gimnázium pótelőirányzat kérelme. 
Z/4. Jutalmazás 
Z/5. Bejelentések. 

 
 
402/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Boros László gimnáziumi tanár Mezőberényről 
szóló honlap tervezetét maximum 10 percben bemutassa. 
 
 
403/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát Mezőberény 
várost bemutató honlap megjelentetéséről. Ennek kidolgozásával az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot bízza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István biz. elnök 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
404/2000./XII.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Fehér Ibolya térségfejlesztési megbízott maximum 3 
percben munkáját bemutassa. 
 
 
 
405/2000./XII.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Csávás István mezőberényi lakos maximum 3 
percben közérdekű bejelentéseit ismertesse. 
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406/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 169/2000./V.19./sz., a 337/2000./IX.15./sz., a 388/2000./XI.7./sz., a 
394/2000./XI.14./számú és a 399/2000./XI.14./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
407/2000./XII.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
408/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Elek Lajos Mezőberény, Petőfi u. 26. 
szám alatti lakos panaszos levelére /önkormányzati bérlakás árak/ a képviselők reagálása, 
állásfoglalása alapján írásban megküldi a választ. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
409/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000. évi költségvetés 
bevételeit         1.694.626 eFt előirányzattal 
                       1.642.896 eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -41.766 eFt) 
kiadásait          1.694.626 eFt előirányzattal, 
                       1.627.303 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 1.028 eFt) 
az egyenleget     15.593 eFt-tal jóváhagyja, és a 2000. évi költségvetés alapján a 2000. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
410/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2001-2002 évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
411/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a városi köztemetőben 
a temetői út és vasút közötti részen új parcella kialakítását, ahol amerikai típusú, ill. a nyugat-
európai országokban is elterjedt temetkezési mód kerülne bevezetésre, meghatározott méretű 
és elhelyezésű emlékmű állításával, sírhant nélküli temetkezéssel. A parcella gondozását 
térítés ellenében a temető kezelője végezné. 
A parcella kialakításának lehetőségét és feltételeit a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája 
dolgozza ki a képviselő-testület 2000. decemberi soros ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. decemberi soros testületi ülésre előterjesztés. 
 
 
412/2000./XII.1./az. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ - mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - vezetőjét, hogy az Orlai Petrics 
Soma Múzeum pénzügyi- gazdasági feladatai ellátására a munkamegosztás és 
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felelősségvállalás vonatkozásban a 217/1998./XII.30./ Korm. rendelet 14. § /6/ bekezdésében 
megjelölt tartalommal, kössenek megállapodást és jóváhagyás céljából terjesszék a képviselő-
testület 2000. decemberi soros ülésére. 
Felelős: Szűcsné Sziklai Éva Petőfi S. Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
413/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium jóváhagyását 
feltételezetten, a hatósági árformába tartozó helyi járatú autóbusz viteldíjának 2001. évi 
mértékére, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Rt. szolgáltató által tett, átlagosan 6,5%-os 
tarifaemelési javaslatot elfogadja. Ennek alapján 2001. január 1-től a menetjegy ára 6,3%-kal 
emelve: 67 Ft, az egyvonalas /teljesárú/ bérlet ára 6,6%-kal emeleve: 1830 Ft, a 
kedvezményes /tanuló, nyugdíjas/ bérlet ára 6,5%-kal emelve: 541 Ft. 
A képviselő-testület a Pénzügyminisztérium állásfoglalása ismeretében módosítja A hatósági 
árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló, többszörösen módosított 
15/1996./VIII.30./ MÖK. sz. rendeletét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
414/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Gazdasági 
Minisztériumhoz Mezőberény önkormányzata költségalapú lakbérű bérlakás állománya 
bővítésére, a 101/2000 (VI.27) Korm. számú rendelet 5.§-a alapján. A bérlakás állomány 
bővítése Mezőberény Város belterületén 2001-2002. évben eladásra épülő és 2002. április 30-
ig használatba vehető, összkomfortos, 1-1,5-2 szobás, összesen 12 db, 528 m2 össz. 
alapterületű önkormányzati bérlakás megvásárlásával történik,- a pályázati projektben 
meghatározott részletezés szerint. A 12 db megvásárlására kerülő lakásból 4 db lakás 
belvízkárosultak lakhatási feltételei biztosítására és elhelyezésükre szolgál. A megvásárlásra 
kerülő 12 db lakás vételára és járulékos költségei bruttó 68.640 e Ft-ot tesznek ki. Az 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába kerülő 
bérlakásokat 20 éven keresztül költségalapú lakbér alkalmazásával adja bérbe, és nem 
idegeníti el 20 évig. 
A képviselőtestület a nyertes pályázat esetén saját erőként 2001. és 2002. évi 
költségvetésében biztosítja a megvásárlásra kerülő lakások program költségének összesen 20 
%-át készpénzben, azaz 13.728 eFt-ot, a fennmaradó 80 %- 54.912 eFt vételárra vissza nem 
térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztériumhoz. 
A képviselőtestület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, bruttó 
13.728 eFt-ot a 2001. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselőtestület a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a pályázati kiírás szerint 
 
 
415/2000./XII.1./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 18 db bérlakás vásárlása tárgyában 
kiírt és lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőnek, az 
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összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő, Károlyi és Társa Kft-t /Mezőberény, Csabai u. 
25. sz./ jelöli meg. 
A tárgyalás során kialakult, véglegesített és elfogadott ajánlat: 
• helye: Békés u. 2. sz., 3562 hrsz.-ú 948 m2 területű telken 
• 18 db bérlakás, egy tömbben elhelyezve 
• összes hasznos alapterület:    1003,04 m2 
• közös használatú helyiségek:   193,23 m2 
• megvásárlandó összterület:    1196,27 m2 
• másfél szobás: 29,38 m2-es lakás 3 db,  48,8 m2-es lakás 3 db 
• két szobás: 58,18 m2-es lakás 2 db, 61,3 m2-es lakás 6 db, 65,32 m2-es lakás 2 db 
• két és félszobás: 76,85 m2-es lakás 2 db 
• a 18 db lakás ára:  99.600.000 Ft + 25% ÁFA = 124.500.000 Ft 
• tulajdonba adási határidő: 2001. október 31. 
• garanciavállalási határidő:  18 hónap 
• a lakások műszaki paraméterei megegyeznek az ajánlati felhívásban részletezettekkel, 
azzal a módosítással, hogy a szobákba szőnyegpadló kerül beépítésre, és az ablakok egyedi 
gyártásúak. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 
kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. december 4. 
 
 
416/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-1. cím: 1. sz. Általános Iskola költségvetésében a 2000. évi gyermekélelmezési elszámolás 
alapján    707 eFt előirányzatot zárol: 
      ( Dologi kiadások: -707 eFt ) 
 illetve ezzel egyidejűleg megemeli a: 
-15. cím:  Általános tartalék előirányzatot     707 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
417/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő- testület a 2000. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére (a 
tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes 
családok, illetve kollégiumba elhelyezettek, nyersanyagnorma kiegészítésére a rezsi 
költségek, illetve a kedvezmények és a rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 2.510 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2000. évi költségvetése általános tartalékának terhére az 
alábbi megbontás szerint: 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére: 339 eFt-ot 
Összevont Óvodák részére:   836 eFt-ot 
Petőfi Sándor Gimnázium részére:         1.335 eFt-ot 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
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418/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése 
-7-2. cím: Városi Zeneiskola bevételi előirányzatát ( Int. és önk. működési bevétel )  
                 megemeli                                                                                                 200 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-7-2. cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatát ( dologi kiadás )                       200 eFt-tal  
-7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát  
 ( Int. és önk. működési bevétel ) megemeli                                                         2.500 eFt-tal 
 és ezzel egyidejűleg megemeli 
-7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát (dologi kiadás) 2.500 eFt-tal  
-7-1. cím:  Városi Könyvtár, kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadási előirányzatát:   4 eFt-tal  csökkenti 
 - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát 4 eFt-tal  megemeli 
 -9-6. cím:  Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát               100 eFt-tal 
megemeli 
(Int. és önk. működési bevétel) 
 és ezzel egyidejűleg megemeli 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát (dologi kiadás)  100 eFt-tal  
 -9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                 40 eFt-tal 
csökkenti 
 ( Műk. célú pénzeszközátvétel ) 
    és ezzel egyidejűleg csökkenti 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát                            40 eFt-tal 
 ( Dologi kiadás )  
-10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                  40 eFt-tal 
megemeli 
 / Műk. célú pénzeszközátvétel Városi rendezvény / 
9-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                  50 eFt-tal 
megemeli 
 / Működési célú pénzeszközátvétel Városi rendezvény / 
és ezzel egyidejűleg  
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások műk. célú pe. átadások                    90 eFt-tal 
megemeli 
 ( Városi rendezvény ei. biztosítás ) előirányzatát  
-7-5. cím: PH int. folyó bevételei, bevételi előirányzatát                             1.500 eFt-tal 
megemeli 
 ( -Közüzemi díj továbbszámlázása: 1.200 eFt  
   -Hirdetés egyéb:       300 eFt ) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát                                1.500 eFt-tal 
 ( 701 015. szakfeladat dologi kiadások ) 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
     -  Állateü. szakfeladat / 852 018. / dologi kiadási előirányzatát csökkenti            35 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli Társ. szoc. pol. juttatások, szoc. pol. postaköltség, dologi 
kiadási  előirányzatát                                                                                                  35 eFt-tal 
- Szemétszállítás és kezelés /902 113./ szakfeladata dologi kiadási előirányzatát   800 eFt-tal 
     csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli a 751 845. Városi Községgazd. szakfeladat dologi kiadási  
                előirányzatát                                                                                  800 eFt-tal 
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- Társ. szoc. pol. juttatások előirányzatán belül a Rendszeres szoc. segély (egyéb jogc.)  
            előirányzatát csökkenti                                                                                 500 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a Közgyógy igazolvány kiadási előirányzatát                                                             500 eFt-tal  
a Rendszeres szoc. segély ( egyéb jogcímen ) előirányzatát csökkenti                      500 eFt-tal 
a Temetési segély, kölcsön és köztemetés előirányzatát csökkenti                             850 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
az átmeneti segélyek és szociális kölcsön előirányzatát                                           1.350 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
419/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési célú pénzeszközátadás  
( kiemelt városi rendezvények ) / csökkenti                                                            6.070 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
5. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatát                            4.353 eFt-tal 
   Berényi Napok, Világtalálkozó, Ipari Kiállítás, Városi Rendezvények  
   megszervezéséhez, lebonyolításához  
    Személyi juttatás:    170 eFt 
    Munkaadókat terhelő járulékok:    76 eFt 
    Dologi kiadások.           4.107 eFt 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások dologi kiadási előirányzatát                                     1.103 eFt 
   Berényi Napok, Világtalálkozó 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások                                                                          614 eFt 
   / 751 845. Város és Községgazdálkodási szakfeladat / 
   ( Piaccsarnok, ill. piactéren munkálatok: faültetés,  
                    szennyvízvezetés helyreállítása )  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 

420/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése 
a 14-1. cím:  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése / Felhalm. és egyéb tőke  
                     jellegű bevételek bevételi előirányzatát /                                          15.185 eFt-tal 
                     megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-15. cím:  Általános tartalék előirányzatot                                                       6.115 eFt-tal 
-7-5. cím:  PH egyéb működési kiadások [ Belvíz SZ.CS.M. rendkívüli közmunkaprogram  
         901 116-02. szakfeladat ] [ 2000. évben várhatóan támogatással nem fedezett 
         teljesítéshez fedezetbiztosítás ( 2000. évi egyszeri )] kiadási előirányzatát  3.800 eFt-tal  
 az alábbi részletezettségben 
 - Személyi juttatás:   2.536 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok: 1.264 eFt 
-11-1. cím:  Felújítási kiadások (Önkormányzati kötelező fel. kapcs. ingatlanok belvízkár  
                    miatti felújítási munkálatai/ A Központi Munkaerőpiaci program, Munkaügyi 
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                     Központ által támogatással nem fedezett részéhez fedezetbiztosítás / ) kiadási  
                    előirányzatát 774 eFt-tal 
-12-1. cím: Felhalmozási célú kiadások, előirányzatát                                        1.796 eFt-tal 
 - Városi szobor / Dr. Bak Mihály - bírálati díja     63 Ft 
 - Kereki úti telekkialakítás, megosztási vázrajz:  125 Ft 
 - Boldisháti telekkialakítás:            1.050 Ft 
 - Boldisháti holtág rekonstrukció: - terv. ktsg.:     75 Ft 
                 - vízellátás:             483 Ft 
-1. cím:  1. sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát                                     1.000 eFt-tal 
 ebből: Felhalm. célú kiadás: 1.000 eFt 
-2. cím:  Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát               1.200 eFt-tal 
 ebből: Felhalm. célú kiadás:          1.200 eFt 
-7-2. cím:  Városi Zeneiskola kiadási előirányzatát                                              500 eFt-tal 
 ebből: Felhalm. célú kiadás:    500 eFt 
 172/2000.V.19. MÖK. határozat alapján:  
 Bm. Közoktatási Közalapítvány pályázatához sajátforrás biztosítás  
                     nevelési-oktatási intézmények részére kötelező minimális eszköz és felszerelési 
                     jegyzék alapján hiánypótlás.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
 
 
421/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő- testülete egyetért a Mezőberény, Puskin u. 58. 
szám alatti önkormányzati bérlakás átalakítási, felújítási, karbantartási munkálatainak 
szükségességével és a munkálatok fedezetére 1.030 eFt-ot biztosít a 2000. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére / 701 015. szakfeladat dologi kiadás /. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
422/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nevelési-oktatási intézményei 
kötelező minimális eszköz és felszerelési jegyzékhez jelentkező hiánypótlására pályázat 
benyújtása tárgyában  hozott 172/2000./V.19./sz. határozatát a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány pályázati támogatási összegeinek ismeretében az alábbiak szerint módosítja: 
Pályázati sajátforrásként  
- az 1. sz. Általános Iskola pályázatához 1.000 eFt 
- az Orlai Petrics Soma Általános Iskola pályázatához 1.200 eFt 
- a Városi Zeneiskola pályázatához 500 eFt kerül  
felhalmozási célú kiadási előirányzatként az önkormányzat 2000. évi költségvetésében 
biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
423/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete városi utak, járdák felújítási 
munkálatainak fedezetére 2.540.000 Ft-ot biztosít a 2000. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére /11-1. cím: Felújítási kiadások/. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
424/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő /itt 
állandó lakóhellyel rendelkező/ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. december 4. 
 
 
425/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Szociális Bizottságot, 
hogy az OM által kezdeményezett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz mindkét típusban írja ki a pályázatokat, gondoskodjék azoknak a 
közzétételéről. A programhoz 2001. évben 200.000 Ft keretösszeget biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna bizottsági elnök 
Határidő: 2000. december 6.  
 
 
426/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város képviselő-testülete úgy dönt, hogy a franciaországi Beapreau városában, 
2001-ben megrendezésre kerülő II. Europiadén városi hivatalos küldöttséggel nem vesz részt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
427/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város képviselő-testülete úgy dönt, hogy a romániai Élesddel nem kíván 
testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, s ezért a hivatalos – városok közötti – kapcsolat 
felvételét nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
428/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város képviselő-testülete úgy dönt, hogy a romániai Szovátával testvérvárosi 
kapcsolatot kíván kialakítani, s ezért a hivatalos – városok közötti – kapcsolat felvételét 
támogatja. Megbízza a nemzetközi ügyekben illetékes Oktatási és kulturális bizottságot, 
valamint Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, s 
azokat terjesszék a képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: 2001. június 30. 
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429/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy 
készítsen koncepciót Mezőberény város nemzetközi kapcsolatainak szabályozására, és azt 
döntésre terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: 2001. április 30. 
 

 

430/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, a 2001. évi városi rendezvények pályázati 
úton történő támogatását biztosítja. A pályázat keretösszegét a város költségvetésének 
elkészítése függvényében határozza meg. 
Hozzájárul ahhoz, hogy az idén fel nem használt támogatási összeg 2001-ben kerüljön 
felhasználásra.  
Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy még ebben az évben – a mellékelt 
pályázati kiírást elfogadva - írjon ki pályázatot a 2001. évi városi rendezvények támogatására. 
A pályázatok elbírálására – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot bízza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
431/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság tájékoztatóját a 
2000. évi sporttámogatás tartalékalapjának (120.000,- Ft) felosztásáról elfogadja, mely szerint 
folyó évben további 60.000,- Ft összeggel támogatja az MFC-t, 20-20 ezer Ft összeggel a 
Teniszklubot, az 1.Sz. Általános Iskola DSE –t és ugyanekkora összeget kap az OPS 
Általános Iskola DSE-e is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 

 

432/2000./XII.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, vizsgálja meg az SDSE 
részére biztosított sporttámogatás felhasználását, ahol jelenleg a Férfi Kézilabda Szakosztály 
működése szünetel. A vizsgálat eredményét arról, hogy a 2000 évre biztosított sporttámogatás 
többlet finanszírozása miként alakult, terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István biz. elnök 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
 
 
433/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város képviselő-testülete nem támogatja, hogy az önkormányzat 2001-ben 
bekapcsolódjon a tervezett 2001. évi “Országoló” kulturális rendezvény sorozatba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
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434/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a pedagógiai program felülvizsgálatára jogszabályi 
előírás alapján kötelezett nevelési-oktatási intézményeinek 2001. április 30-ig ad lehetőséget a 
módosítási kérelmek benyújtására. A pedagógiai programokat a jogszabálytól függetlenül, 
szakértői véleményeztetés után fogadja el a Képviselő-testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
435/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező Mezőberény, Fő u. 4-6.sz. alatti 46,5 m2 hasznos 
alapterületű ingatlanrészt a 172/1997./VII.9./sz. határozatban megfogalmazottak szerinti 
feltételekkel, azzal a kikötéssel, hogy 3 hónap felmondási idő legyen biztosítva, a 
Mezőberényi helyi stúdió működtetését végző Bene D. János vállalkozónak térítésmentesen 
használatba adja. 
Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
436/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi informatikai hálózat 
kiépítésére benyújtott ajánlatok közül a Schultz György /Mezőberény/ vállalkozó ajánlatát 
fogadja el, bruttó 6.500.000 Ft kivitelezési összeggel. Megbízza a polgármestert, hogy Schultz 
György vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. december 10. 
 
 
437/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
városi INTERNET szolgáltató kiválasztása meghívásos nyílt pályázat alapján történjen. A 
pályázatra országos és Békés megyei szolgáltatókat is meg kell hívni. Megbízza a 
polgármestert, hogy a pályázatot írja ki, és a december 29-i képviselő-testület ülésére, a 
beérkezett pályázatokat terjessze a képviselő-testület elé döntésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat kiírására december 10. 
                a pályázatok értékelésére december 29.  
 
 
438/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézményt új 
feladatokat ellátásával bízta meg, ennek alapján 2001. évben támogatja 1 fő alkalmazását a 
köztemetőben, 3 fő 6 hónapon keresztül történő alkalmazását a Piknik Parkban. A 
létszámbővítés költségvonzata a 2001. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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439/2000./XII.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem támogatja, hogy az építményadó 2001. évi adó mértéke a 
vendéglátás céljára hasznosított építmény esetében egységesen 400 Ft/m2, a banki-, pénzügyi-
, biztosítási tevékenységre, illetve szerencsejáték céljára hasznosított építmény esetében 600 
Ft/m2-ben kerüljön megállapításra. 
 
 
440/2000./XII.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület támogatja, hogy az építményadó 2001. évi adó mértéke az a.) pontnál 
900 Ft/m2, a b.) pontnál 600 Ft/m2, c.) pontnál 300 Ft/m2-ben kerüljön elfogadásra azzal, 
hogy a vendéglátás céljára hasznosított építmény esetében annak kell 600 Ft /m2 adó mértéket 
megfizetni, ahol nyerő és játékautomatákat üzemeltetnek, ne a szeszesital árusítás legyen a 
megkülönböztetés. Minden egyéb építmény esetében 140 Ft/m2 legyen az adó évi mértéke. 
 
 
441/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Csenger Pálné 
Mezőberény, Ady E. u. 39. sz. alatti lakos tulajdonát képező, mezőberényi 83 hrsz.-ú, Ady u. 
39. sz. alatti ingatlanra az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. által folyósításra kerülő 600.000 Ft 
lakásépítési kedvezmény biztosítására - az önkormányzatot követő rangsorban - jelzálogjog 
bejegyzésre kerüljön, melynek jogosultja a Magyar Állam, képviseli a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
442/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
a.) Balogh Róbert és felesége Kérhalom u. 46. szám alatti lakosok belvíztámogatásának 

60.000 Ft kamatmentes kölcsön részét, károsult kérelmére 16.000 Ft-tal csökkenti, 
b.) Litvai Pálné Árpád u. 20. szám alatti lakos részére biztosított 50.000 Ft kamatmentes 

kölcsön támogatási részt a károsult kérelmére visszavonja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
443/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Jónás Istvánné Madarász u. 50. szám 
alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú 
határozatában megítélt 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz további támogatást 
nyújt 66.000 Ft összegben, 5 év futamidőre, kamatmentes kölcsönként. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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444/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kisgyörgy Ottó Mátyás kir u. 29. 
szám alatti lakosok részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú 
határozatában megítélt 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatási döntését visszavonja, és a 
károsult lakhatásának megoldására önkormányzati bérlakást fog biztosítani, melynek 
lakbéréhez lakbértámogatást nyújt.  
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
445/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete belvízkárt szenvedett, önkormányzati 
bérlakásba elhelyezett következő károsultak számára lakbértámogatást biztosít az alábbiak 
szerint:  
Fábián Pál  Bajcsy Zs. 50. elh: Belencéresi u. 13. 141 180 Ft (13 hóra) 
Szémán András  Táncsics u. 58. elh: Belentai u. 15. 117 000 Ft (13 hóra) 
Kisgyörgy Ottó Mátyás kir. u. 29. elh: Zrínyi sgt. 20. 97 200 Ft (60 hóra) 
Doktor Imre Belencéresi 12. elh: Belencéresi u. 13. 141.000 Ft (60 hóra) 
         v. Áchim u. 69. legfeljebb 
az előterjesztés szerinti részletezéssel. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat közléséről, és a lakásbérleti megállapodások 
megkötéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
446/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a belvízkár kárenyhítésére az 
önkormányzat részére kiutalt központi állami támogatás önkormányzati számlán keletkezett 
kamatát a belvízkárosultak elhelyezésére vásárolt lakások teljes lakhatásának kialakításához 
szükséges felújítások, karbantartások és egyéb járulékos költségek fedezetére használja fel. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
447/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csete Gyula Mezőberény, Kereszt u. 
1. szám alatti lakos részére belvízkár helyreállítási munkákhoz a 289/2000.(VIII.11.) számú 
határozatát a következők szerint módosítja: megítélt 60.000 Ft visszatérítendő támogatás 
vissza nem térítendő támogatásra módosul, így, a támogatás összesen 200.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás.  
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodás módosításáról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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448/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor Kéttannyelvű 
Gimnázium felújítási, bővítési és új tornatermi munkái keretén belül a kollégiumi vizesblokk 
felújításánál az elavult elektromos hálózatot fel kell újítani és a 180 fős fiú kollégium 
szennyvízvezetékét a földszinti folyosó alatt ki kell cserélni. 
A fent nevezett plusz munkák fedezetére szolgáló 2,5 millió Ft összeget a Képviselő-testület a 
2000 évi általános tartalékkeret terhére biztosítja /Felhalmozási célú kiad. előirányzatként/. 
 
 
449/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
póttámogatási kérelmének /felújítás miatti bevétel kiesés/ teljesítését elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
450/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Penny Market 
északi sarkától a csatornára merőlegesen megosztva található 3772/6 hrsz.-ú kb. 2 ha területet 
zöldmezős beruházás keretében létesülő fonodaüzem létesítéséhez 5.000.000 Ft vételárért 
úgy, hogy az üzemi területhez bekötőút létesítését az önkormányzat magára vállalja, ezzel is 
elősegítve a munkahelyteremtő beruházást, és egyidejűleg az érintett területre az eladási 
vételár mellett visszavásárlási jogot köt ki arra az esetre, ha a beruházás meghiúsul. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatban foglalt feltételek mellett az adásvételi 
szerződést megkösse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
451/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az önkormányzat tisztségviselőinek 
2000. évi jutalmazásához, 2.002 Ft-ot biztosít /személyi juttatás: 1.472 eFt, munkaadót terhelő 
járulék: 530 eFt/, a 2000 évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
452/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2000. évben végzett munkája elismerésként havi illetményének 200%-át, 
576.000,- Ft /Ötszázhetvenhatezer forint/ jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
453/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Valentinyi Károly alpolgármesternek 
a 2000. évben végzett munkája elismeréseként, havi tiszteletdíjának, a polgármester által 
javasoltak szerint, 200%-át, azaz 192.000,- Ft /Egyszázkilencvenkettő forint/ jutalmat állapít 
meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
454/2000./XII.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése 
-14-1 cím: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 
            /Felhalm. és egyéb tőke jellegű bevételek/ bevételi előirányzatát   600 eFt-tal 
megemeli 
és ezzel egyidejüleg megemeli 
-15 cím: Általános tartalék kiadási előirányzatát   600 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
455/2000./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen ülésen módosított 
7/1998./V.29./MÖK. sz. rendelete alapján 2001. január 1-től kinevezi mezőőrnek, 
közalkalmazotti státuszba, a mezőőri álláshelyre pályázók közül Barna Mihály Mezőberény, 
Mátyás kir. u. 13. sz., Bencsik Mihály Mezőberény, Kinizsi u. 29. sz., Szekeres Endre 
Mezőberény, Arany J. u. 4. sz., Wagner József Mezőberény, Deák F. u. 60.sz. alatti lakosokat 
azzal, hogy a polgármester kötelezze a mezőőröket a tevékenységükhöz szükséges vizsgák 
megszerzésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete „A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 35/1999.(XII.6.) MÖK sz. 
rendelettel, valamint a 2/2000.(II.7.) MÖK sz. rendelettel módosított 9/1998.(VI.02.) MÖK 
sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint az önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatban a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálatnál alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 
szóló 23/1999.(VIII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 
többször módosított, és a 8/1998.(VI.02.) MÖK számú rendelettel egységes szerkezetbe 
foglalt 8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 28/1998.(XII.14.) MÖK sz. 
rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete a Petőfi Sándor Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete a vállalkozók kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete a helyi iparűzési adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete az építményadóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 42/2000.(XII.04.) önkormányzati 

rendelete A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló, 13/1999.(V.25.)MÖK 
sz. és a 26/2000.(X.30.) MÖK számú rendelettel módosított 7/1998.(V.29.) MÖK számú 
rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
456/2000./XII.29./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjének tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
L/1. 412/2000./XII.1./sz. határozat végrehajtása  / Művelődési Központ és az Orlai P. S. 

Múzeum gazdálkodásának szabályozására együttműködési megállapodás/ 
L/2. 413/2000./XII.1./sz. határozat végrehajtása /hatósági árformába tartozó viteldíjak 

megállapításáról rendeletalkotás/ 
L/3. 411/2000./XII.1./sz. határozat végrehajtása /amerikai típusú temető kialakításának 

előkészítése/. 
L/4. 432/2000./XII.1./sz. határozat végrehajtása /SDSE részére biztosított idei 

sporttámogatás felhasználása/ 
2./ A város közlekedési koncepciójának felülvizsgálata, kiemelten a forgalom szervezés 

kérdéseire. 
3./ A város 2000. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
4./ Bejelentések 

B/1. Az átmeneti gazdálkodásról rendeletalkotás. 
B/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (8db határozat). 
B/3. Az 1. Sz. Általános Iskola alapító okiratának módosítása. 
B/4. Az intézkedési terv kiegészítése a környező településekkel való együttműködéssel 
B/5. Közoktatási megállapodás feladatellátásról. 
B/6. Az intézkedési terv kiegészítése a beiskolázási tervvel. 
B/7. Ajánlati felhívás - tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében 12 db eladásra épített 

új lakás megvásárlására. 
5./ Zárt ülés (személyiségi jogot és üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása). 
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Z/1. Olej György és felesége kérelme jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás iránt. 
Z/2. Az Orlai Petrics S. Múzeum vezetőjének megbízása. 
Z/3. Mezőőrök illetményének megállapítása. 
Z/4. A bölcsőde működtetésének lehetőségei. 
Z/5. Idősek Klubja működtetési lehetőségei. 

 
 
457/2000./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
458/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ és az Orlai Petrics Soma Múzeum gazdálkodásának szabályozására 
benyújtott együttműködési megállapodást azzal, hogy az 2001. január 1. napjával lép 
hatályba, az érintett intézmények igazgatói által történt aláírás után. 
Felelős: Szűcsné Sziklai Éva Műv. Központ igazgató 
              Csete Gyula múzeum vezetője 
Határidő: 2001. január 1. 
 
 
459/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kísérletet tesz a városi köztemetőben 
az amerikai típusú temető kialakításának bevezetésére, ennek költségét vállalja, egyetért 
azzal, hogy e célra a 2001. évi költségvetésbe 500 eFt beépítésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
460/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az SDSE az 
Oktatási és Kulturális Bizottság határozata alapján - tekintettel arra, hogy a férfi kézilabda 
szakosztály működése jelenleg szünetel - a részére erre az évre megítélt sporttámogatásból 
65.000,- Ft-ot visszautal az önkormányzatnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. december 31. 
 
 
 
461/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város 
közlekedéspolitikai koncepciójáról szóló előterjesztést a módosítások beépítésével elfogadja 
azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön intézkedési terv a 2001. évben elvégzendő feladatokról 
2001. február 15-ig. A fejlesztési elképzeléseket az anyagi lehetőségek függvényében 
hosszabb-rövidebb távra feladatként tűzi ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. február 15., ill. ért. szerint. 
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462/2000./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 3 napirend /a város 2000. évi költségvetési rendeletének módosítása/ 
tárgyalása előtt dönt az átcsoportosítások-, fedezetbiztosításokról. 
 
 
463/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-14-1. cím:  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése / Felhalmozási  
 és egyéb tőke jellegű bevételek bevételi előirányzatát       8.026 eFt-tal megemeli 
-7-5. cím: PH int. folyó bevételei, int. és önk. műk. bevételei ( Áfa bev. )  
 előirányzatát                                                                      250 eFt-tal megemeli  
 és ezzel egyidejűleg megemeli 
-12-1. cím:  Felhalmozási célú kiadások (Útépítések) előirányzatát                8.026 eFt-tal  
-7-4. cím:  PH Igazgatás kiadásai, dologi (Áfa befiz.) kiadási előirányzatát      250 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
464/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát  
 ( Int. és Önk. műk. bevételei ), ( Áfa bev. )                   11.450 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-7-3. cím:  Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát                      800 eFt-tal 
 ( 2000. évre nem tervezett kiadások / kimutatás szerint korrigált /  fedezetére ): 
 - Személyi juttatás:    243 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok:    97 eFt 
 - Dologi kiadások:    460 eFt 
-7-3. cím:  Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát                  4.250 eFt-tal 
 ( Többlet műk. bevétel terhére, többlet működési kiad. fedezetére ) 
 - Személyi juttatás:    100 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok:    36 eFt 
 - Dologi kiadások:            4.114 eFt 
-15. cím:  Általános tartalék előirányzatát:                                                     6.400 eFt-tal 
 Az önk. által az áfa elszámolásig 7.200 eFt megelőlegezésre került  
 (a nem tervezett kiadásokra bizt. fedezettel csökkentett összeg az ált. tartalékállomány 
növelésére átcsoportosítva) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
465/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-7-5. cím:  PH Int. folyó bevételei előirányzatát (Int. és önk. műk. bevételei)    5.700 eFt-
tal megemeli 
 ( Egyéb bevétel, / Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól  
 hozzájárulás - Boldisháti kerékpárút építéshez /)        4.560 eFt 
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 Áfa bev.:        1.140 eFt 
és ezzel egyidejűleg  
-12-1. cím:  Felhalmozási célú kiadások kiadási előirányzatát                            4.560 eFt-tal 
megemeli 
 ( Kerékpárút ép. / Kettős-Körös - Boldishát / ) 
-7-4. cím: PH Igazgatás kiadásai, dologi (Áfa) kiadási előirányzatát              1.140 eFt-tal 
megemeli 
-7-5. cím: PH Int. folyó bevételei előirányzatát ( Int. és önk. műk. bevételei )  4.560 eFt-
tal csökkenti  
 ( Egyéb bevétel / Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól  
 hozzájárulás Boldisháti kerékpárút építéshez / ) 
-16-2. cím:  Fejlesztési célú pénzeszközök átvétele bevételi előirányzatát          4.560 eFt-tal 
megemeli 
 (Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságtól hozzájárulás Boldisháti kerékpárút építéshez) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
466/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-12-1. cím: Felhalmozási célú kiadások előirányzatán belül: 
 - Tervezési munkálatok előirányzatát                               3.557 eFt-tal csökkenti 
 - Útépítések kiadási előirányzatát:                                    1.369 eFt-tal megemeli 
 - Boldishát II. ütem / Nagy és Társai / útburkolat, tervezés:  194 eFt 
 - Gyomai úti kerékpárút építés + zártcsapadékvíz csatorna  
    ép. tervezési munkálataira /KÖVITE/:                                          375 eFt 
 - Mb. városi utak, útépítési tervdokumentációjának fedezetére 400 eFt 
    / Szegfű - Olajfa - Frey Ádám - Szivárvány - Kereki - Kunhalom / 
 - Mb., Petőfi út ( csapadékvíz csat. terv. munk. )   400 eFt 
 - Mb., 10.-11. sz. öblözetek és vasúton túli terület ( szennyvízcsat. )  
                    műszaki tervdokumentáció előirányzatát                          2.188 eFt-tal megemeli  
-12-1- cím:  Felhalmozási célú kiadások, kiadási előirányzatát           47.878 eFt-tal 
csökkenti 
 - Tervezési munkálatok fed. előirányzatát    -4.443 eFt-tal 
 - Szociális Otthon férőhely-létesítés / tervezési kiadás /   
                        előirányzatát                                                                     -1.000 eFt-tal 
 - Összevont rendezési terv felülvizsgálata,  
    általános rendezési terv előirányzatát    -5.000 eFt-tal 
 - Szennyvízcsatorna-hálózat ép. beruházás            -35.777 eFt-tal 
     / céltámogatás / 
 - Magyar Állami Földalapban elhelyezett    -1.658 eFt-tal 
    ( Boldisháti határrész vásárlás, peresítés folyamatban / 1000/AK / ) 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
-18-1. cím:  Hitelfelvétel, bevételi előirányzatát                 47.878 eFt-tal 
-12-1. cím: Felhalmozási célú kiadások előirányzatán belül 
 - Kerékpárút építés / Kettős Körös, Boldishát - előirányzatát         848 eFt-tal 
csökkenti 
    / előlegezés sajátforrásból / 
 - Útépítések                                                                      848 eFt-tal megemeli 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
467/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület a 2000. évi költségvetése általános tartalékának terhére az alábbi 
címekre és feladatokra                                                         4.759 eFt fedezetet biztosít. 
-12-1. cím.  Felhalmozási célú kiadások      1.742 eFt 
 - Boldisháti holtág, halasítási pályázathoz sajáterő:         2 eFt 
 - Útépítések:        1.740 eFt 
-11-1. cím:  Felújítási kiadások :       2.853 eFt 
 - PH Városháza / felújítás, ablakcsere, festés, egyéb )      103 eFt 
       - Városi tulajdonú ingatlanok felújítása:             2.750 eFt 
  - Piactér térburkolat kiad.:    340 eFt 
  - Térburkolóanyag utólagos elsz. alapján:     300 eFt 
  - Szennyvízakna fedlapok szintrehozása: 276 eFt 
  - Szt. István - Bajcsy            } utcai árkok 
  - Szt. István - Martinovics     támfal ép.   139 eFt 
  - Autóbuszmegállók alapozása:    95 eFt 
  - Egyéb:                                                       1.600 eFt             
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadás      164 eFt 
 - 751 845. Város és községgazd. szakfeladat 
    Közhasznú munkavégzés fedezetéül 
  Személyi juttatások:        119 eFt 
  Munkaadókat terhelő járulékok:        45 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
468/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások dologi kiadási előirányzatát 3.628 eFt-tal csökkenti 
  901 116-01. BMTT pályázathoz (céljellegű decentralizált tám.) 
 Csapadékvíz csatornák felújítása Mb. 1-4. öblözet pályázathoz elkülönített sajátforrás 
átvezetése (dologiból felújítási kiadásra) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 11-1. cím: Felújítási kiadások, kiadási előirányzatot               3.628 eFt-tal 
Céljellegű decentralizált tám. pályázathoz /BMTT Csapadékvíz csatornák felújítása Mb. 1-4. 
öblözet/ az elkülönített sajátforrás átvezetése Dologi  → Felújítás 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
469/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetése: 
-18-2. cím: Rövidlejáratú értékpapírok bevételei, bevételi előirányzatát         240.000 eFt-
tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg  
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-18-1. cím: Hitelfelvétel, bevételi előirányzatát csökkenti                               11.068 eFt-tal 
-14. cím: Belföldi finanszírozás kiadásai, kiadási előirányzatát       228.932 eFt-tal 
megemeli 
-11-1. cím: Felújítási kiadások előirányzatán belül / sajátforrásból megelőlegezett "Szem. 
tul. belvízkár tám." sajátforrás visszavezetése 
 - Mb. Ókert iskola /önk. lakás lakhatóvá tétele/ előirányzat csökkentés  
                                                                                                                              810 eFt-tal 
 - Városi tulajdonú ingatlanok felújítása pótelőirányzatát                    810 eFt-tal 
megemeli  
 / Szem. tulajdonú ing. belvízkár kapcs. támogatással összefüggő átcsoportosítások / 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadási előirányzatát                              -3.378 eFt-tal 
csökkenti 
 - Társ. szoc. pol. jutt. - Lakbértámogatás   +829 eFt 
 - Végleges fejl. célú pe. átadás lakosságnak:            -4.384 eFt 
    ( Belvízkárt szenvedett magánszem. részére ) 
 - 701 015. szakfeladat dologi kiadás:         34 eFt 
    ( 8 eFt egyéb, 26 eFt Molitorisz ) 
 - 751 845. Város és Községgazd. szakfeladat dologi kiad.:     143 eFt 
    ( 143 eFt Molitorisz bontási ktsg. ) 
-12-1. cím: Felhalmozási célú kiadások, kiadási előirányzatát              2.296 eFt-tal 
megemeli 
 - Önkorm. bérlakások vásárlása / Belvízkárt szenvedett magánszem. / 
-11-1. cím: Felújítási kiadások, kiadási előirányzatát                                             810 eFt-tal 
megemeli 
 - Mb. Ókerti Isk. / önk. lakás lakhatóvá tétel / 
 Szem. tul. ing. belvízkár kapcs. tám.-ból 
-13-2. cím: Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása kiadási előirányzatát             272 eFt-
tal megemeli  / Belvízkárt szenvedett magánszem. tám. / 
-7-5. cím: PH Int. folyó bevételei (Int. és Önk. műk. bev) bevételi előirányzatát 700 eFt-
tal megemeli / Kamatbevétel / 
és ezzel egyidejűleg  
-a 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási ( dologi ) előirányzatát            700 eFt-
tal megemeli 
 701 015. szakfeladat dologi kiadás 
 ( Szem. tul. ing. belvízkár ) ( 700 eFt kamatbevételből ei. emelés ) 
-7-5. cím: PH Int folyó bevételei (Int. és Önk.műk.bev.) bevételi előirányzatát 1.360eFt-
tal megemeli   ( Áfa bevétel ) 
és ezzel egyidejűleg a  
-7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási ( dologi ) előirányzatát                  1.360 eFt-tal 
megemeli ( Áfa befizetés ) 
-13-1. cím: Egyéb sajátos működési bevétel, bevételi előirányzatát                       999 eFt-
tal megemeli 
 - Helyiségbérlet ( nem lakás céljára szolg. )  771 eFt-tal 
 - Önkormányzati lakás lakbér:   228 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg a 
-7-4. cím: PH Igazgatási kiad., kiadási ( dologi ) előirányzatát                           989 eFt-tal 
megemeli  
-7-5. cím: PH egyéb működési kiad., kiadási ( dologi ) előirányzatát                   10 eFt-tal 
megemeli     Üdültetés szakfeladat 
-15-1. cím: Normatív állami hozzájárulás - norm. módon elosztott kötött felh. közp. tám. 
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 bevételi előirányzatát                                                                 5.481 eFt-tal csökkenti 
 / Norm. módon elosztott kötött felh. közp. tám. - Önk. által szervezett közcélú fogl. 
támogatása / 
és ezzel egyidejűleg 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiad., kiadási előirányzatát                               5.481 eFt-tal 
csökkenti 
 Végleges pénzeszk. átadás - Társ. szoc. pol. jutt. ( Rendsz. szoc. segély mnélk. jöv. 
pótló tám. ) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
470/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 200. évi költségvetése 
- 7-4. cím:  P.H. Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                         461 eFt-tal csökkenti 
                  - Személyi juttatás:                           - 347 eFt 
                  - Munkaadókat ter. járulékok:          - 114 eFt 
és ezzel egyidejüleg megemeli 
- 7-4. cím: P.H. igazgatási kiadások dologi kiadási előirányzatát                  61 eFt-tal 
- 7-5. cím: P.H. egyéb műk. kiadások kiadási előirányzatát                        400 eFt-tal 
                 Végleges, működési célú pénzeszközátadás: 
                  - Könyvtárpártoló Alapítvány Mezőberény részére  200 eFt 
                  - Városi Önk. Közérdekű Kötelezettség váll.           200 eFt 
                        Mezőberény Város Közbiztonságáért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 

471/2000./XII.29./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 227/2000.(VII.21.) sz. határozatával 
elfogadott Intézkedési tervét a környező településekkel való együttműködés vonatkozásában 
az alábbiakkal egészíti ki: 
- a pedagógiai szakszolgálatot Mezőberényben igénylő települések: Csárdaszállás és 

Köröstarcsa 
- a gyermekjóléti szolgálatunk társulásban működik Kamuttal és Muronnyal 
- közoktatási megállapodás megkötésére kerüljön sor Köröstarcsával. 
Az előbbiek, az Intézkedési terv kiegészítéseként, kerüljenek be a megyei intézkedési tervbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. december 31. 
 
 
472/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 227/2000.(VII.21.) sz. határozatával 
elfogadott Intézkedési tervét az alábbi – 2006-ig szóló - beiskolázási tervvel egészíti ki, mely 
kiegészítés kerüljön be a megyei intézkedési tervbe: 
Általános iskolák összesen: 
                                                     2001       2002        2003        2004       2005             2006 
Általános iskoláinkba beiratkozó  
 első osztályosok száma:                 115         100          118           122        105               100    
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Az induló 1. osztályok száma:        4+1         4+1          5+1           5+1       4+1               4+1 
Ebből a spec. tagozaton induló         1            1              1                1           1                   1  
– első osztállyal- összevont - 
osztályok száma: 
Petőfi Sándor Gimnázium 
9. osztályba beiratkozók száma: 
Német-magyar tan. nyelvű          70             70            70              70            70               70 
Általános tagozat                        28             28            28              28            28               28 
Arany János tehetség-gondozó    30             30             30             30            30               30 
program 
Az induló 9. osztályok száma:      4               4               4               4              4                 4 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2000. december 31. 
 
 
473/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
keretében 12 db eladásra épített új lakás megvásárlására kidolgozott ajánlati felhívást és 
részletes ismertetőt e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően állapította meg. 
Felelős: szakmai előkészítő munkabizottság a felhívás továbbítására. 
Határidő: int. azonnal, ajánlatok leadási határideje 2001. január 22. 14 óra. 
 
 
 
474/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a - közbeszerzési eljárásokban való 
közreműködésre - 376/2000./X.27./sz. határozattal megválasztott Közbeszerzési Bizottság 
tagjait tisztségükben megerősíti. 
A Közbeszerzési Bizottság tagjai: 
Kovács Lászlóné a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke, 
Fekete László az Ügyrendi Bizottság elnöke 
Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna a Szociális Bizottság elnöke 
T. Wagner Márton a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tagja 
Dr. Hegedűs Pál az Ügyrendi Bizottság tagja 
Halász József a Szociális Bizottság tagja. 
 
 
 
475/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Olej György 
Mezőberény, Zrínyi sgt. 65. szám alatti lakos tulajdonát képező, mezőberényi 2031 hrsz.-ú 
Zrínyi sgt. 65. sz. alatti ingatlanra az OTP és Kereskedelmi Bank által folyósításra kerülő adó-
visszatérítési támogatás biztosítására - az önkormányzatot követő rangsorban - jelzálogjog 
bejegyzésre kerüljön, melynek jogosultja a Magyar Állam, képviseli a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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476/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csete Gyula Mezőberény, Kereszt u. 
1. szám alatti lakost megbízza a Mezőberényi Orlai Petrics Soma Múzeum vezetői teendőinek 
ellátásával 2001. január 1-jétől 2001. december 31-ig tartó időszakra. 
A megbízott vezető illetményét - pótlékokkal együtt a Kjt. által kötelezően meghatározott 
szinten - havi 99.350,- Ft-ban állapítja meg (a 2000. évi bértáblával számolva) - részletezve: 
(garantált illetmény H/9 fizetési fokozat 
+ szakmai szorzó (1,05)                          66.500,- Ft 
vezetői pótlék 175%                               25.550,- Ft 
muzeológusi pótlék 50%                          7.300,- Ft). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
477/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Barna Mihály Mezőberény, Mátyás 
kir. u. 13. szám alatti lakos, mezőőr illetményét 2001. január 1-jétől /meghatározott időre: 1 
év szerződéssel/ 44.000 Ft/hó állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
478/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner József Mezőberény, Deák F. 
u. 60. szám alatti lakos, mezőőr illetményét 2001. január 1-jétől /meghatározott időre: 1 év 
szerződéssel/  44.000 Ft/hó állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
479/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bencsik Mihály Mezőberény, Kinizsi 
u. 29. szám alatti lakos, mezőőr illetményét 2001. január 1-jétől /meghatározott időre: 1 év 
szerződéssel/ 44.000 Ft/hó állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
480/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szekeres Endre Mezőberény, Arany J. 
u. 4. szám alatti lakos, mezőőr illetményét 2001. január 1-jétől /meghatározott időre: 1 év 
szerződéssel/ 44.000 Ft/hó állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
481/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat azon kérelme teljesítéséhez, hogy a bölcsődében csoport illetve 
létszámbővítésre sor kerüljön 2001. évben. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
482/2000./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megkísérli, hogy a jövőben 
vállalkozás formájában működteti a bölcsődét, a testület ellátási szerződés keretében történő 
működtetésre megpályáztatja a gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde alapellátási feladatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
483/2000./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza a Szociális Bizottság elnökét tájékoztassa a bölcsőde dolgozóit 
a vállalkozás lehetőségéről. A tárgyalás eredményének ismeretében dönt a testület milyen 
feltételekkel indítható be a vállalkozás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna biz. elnök 
Határidő: int. azonnal, beszámolásra januári testületi ülés. 
 
 
484/2000./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, tárgyaljon a Református Egyház 
képviselőivel az Idősek Klubja, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatok 
egyház részéről történő átvállalásának lehetőségeiről, megvalósíthatóságáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2000.(XII.29.) önkormányzati 

rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló többszörösen 
módosított 15/1996.(VIII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 44/2000.(XII.29.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
1/2000.(II.07.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 45/2000.(XII.29.) önkormányzati 

rendelete az átmeneti gazdálkodásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII.29.) önkormányzati 

rendelete az 1. Sz. Általános Iskola alapító okiratáról 
 


