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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2005. év 
 
 
 
1/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Tájékoztató 

az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/l. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 463/2004./X.29./, 514/2004./XI.26./, 

515/2004./XI.26./, 516/2004./XI.26./, 520/2004./XI.26./, 521/2004./XI.26./, 
568/2004./XII.18./, 575/2004./XII.18./, 576/2004./XII.18./, 577/2004./XII.18./, 
519/2004./XI.26./, 507/2004./XI.26./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/2. 559-560/2004./XI.26./ sz. határozatok végrehajtása, az önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének előkészítéséhez benyújtott intézményi kimutatások, javaslatok 

2/3. 453/2004./XI.29./ és az 580/2004./XII.18./ határozatok végrehajtása, a város 
nevelési-oktatási intézményrendszerének felülvizsgálata 

2/4. 562/2004./XII.18./ sz. határozat végrehajtása, a Petőfi Sándor Gimnázium alapító 
okiratának módosítása. 

2/5. 564/2004./XII.18./ határozat végrehajtása, A Petőfi Sándor Gimnázium volt tanári 
szoba feletti lapos tetős rész tanteremmé alakítására benyújtott költségvetés 

2/6. 518/2004./XI.26./ sz. határozat végrehajtása, intézkedési tervek az iskolai 
könyvtáraink szakértői szakfelügyeleti vizsgálati anyagához 

2/7. 256/2004./V.28./ sz. határozat végrehajtása, szociális térkép elkészítésének feltételei 
és pénzügyi vonzata 

2/8. 544/2004./XI.26./sz. határozat végrehajtása, beszámoló Mezőberény város készülő 
honlapjának papír alapú látványtervéről 

2/9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésékről 
3.) Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének előterjesztése 
4/a.) Az állati hulladék elhelyezése és a díjak megállapítása 
4/b.) Állati hulladék kezelését célzó beruházások támogatására pályázat  
5.) 2005. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
6.) Bejelentések 

6/1. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részvétel 
6/2. Békési Kistérségi Társulás „Megállapodás” és „Alapító okirat” módosítására javaslat  
6/3. Könyvvizsgálói megbízás 
6/4. Békés Megyei Vízművek Rt. tőkeemelése következtében az önkormányzatnak járó 

részvény igénylése  
6/5. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003./XI.24./ MÖK sz. rendelet 
módosítása  

6/6. Vízterhelési díj 2005. évi mértéke 
6/7. Országos parlagfű mentesítési program keretében motoros fűkaszák beszerzésére 

pályázat 
6/8. Wenckheim-Fejérváry kastély tetőszerkezetének felújítására pályázat  
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6/9. Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról rendelet alkotás 

6/10. A 2004. évi MÖK pályázattal támogatott városi rendezvények elszámolása 
6/11. A 2004. évi MÖK pályázattal támogatott nemzetközi kapcsolatok elszámolása 
6/12. Nemzetközi kapcsolatok koncepció 1. sz. mellékletének kiegészítése 
6/13. Az iskolatej program  
6/14. Molnár Lajos, körösladányi lakos, újságíró ajánlata 
6/15. CSABA Rádió ajánlata 
6/16. Térkép alapú digitális fa nyilvántartási rendszer  
6/17. Népi kezdeményezéshez csatlakozás 
6/18. Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának és a képviselők 

tiszteletdíja 2005. évi mértékének megállapítása 
6/19. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások ( 11 db ) 
6/20. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, többször módosított 9/1998./VI.2./ 

MÖK sz. rendelet módosítása  
6/21. Képviselő megbízása feladat ellátással 
6/22. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása. 
6/23. Képviselői írásbeli bejelentés  
6/24. Egyéb bejelentések 

Interpelláció 
7.) Zárt ülés 

7/1. A zárt ülésen hozott 421/2004./IX.24./, 426/2004./IX.24./, 486/2004./X.29./, 
530/2004./XI.26./, 535/2004./XI.26./, 536/2004./XI.26./, 537/2004./XI.26./, 
538/2004./XI.26./, 539/2004./XI.26./, 540/2004./XI.26./, 541/2004./XI.26./, 
542/2004./XI.26./, 544/2004./XI.26./, 584/2004./XII.18./, 585/2004./XII.18./, 
586/2004./XII.18./, 587/2004./XII.18./, 590/2004./XII.18./, 591/2004./XII.18./, 
592/2004./XII.18./, 594/2004./XII.18./, 595/2004./XII.18./, 596/2004./XII.18./, 
597/2004./XII.18./, 598/2004./XII.18./, 599/2004./XII.18./, 600/2004./XII.18./, 
601/2004./XII.18./, 602/2004./XII.18./, 603/2004./XII.18./, 604/2004./XII.18./, 
605/2004./XII.18./, 606/2004./XII.18./, 607/2004./XII.18./, sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló  

7/2. 583/2004.(XII.18.) határozat végrehajtása, telefonközpont beszerzés tárgyában 
7/3. Simcsik és Simcsik árajánlata 
7/4. Telekár megállapítás 
7/5. A városi strandon a gyermekmedence vízforgató berendezés támogatásának ügye 
7/6. Árajánlat a Mezőberény-Hunya összekötő út pályázat elkészítésére 
7/7. Csatlakozás a Dél-alföldi hulladékkezelési projekthez. 
7/8. Vízforgató berendezés értékesítése 
7/9. Dabas város polgármestere megkeresése 
7/10. Közmunka pályázat benyújtása /szóbeli/ 
7/11. Paksi-Team árajánlata a Wenckheim-Fejérváry kastély tetőfelújításához. 
7/12. Egyéb bejelentések. 

 
 
2/2005./01.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület 2004. december 18-i 
zárt ülésén hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette. 
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3/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 463/2004./X.29./, 514/2004./XI.26./, 
515/2004./XI.26./, 516/2004./XI.26./, 520/2004./XI.26./, 521/2004./XI.26./, 
568/2004./XII.18./, 575/2004./XII.18./, 576/2004./XII.18./, 577/2004./XII.18./, 
519/2004./XI.26./, 507/2004./XI.26./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
 
4/2005./01.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 559-560/2004./XI.26./ sz. 
határozatok végrehajtását, az önkormányzat 2005. évi költségvetésének előkészítéséhez 
benyújtott intézményi kimutatásokat, javaslatokat tudomásul vette azzal, hogy azokat a 
költségvetés előkészítésénél, annak végleges benyújtása előtt figyelembe kell venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
5/2005./01.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Siklósi István képviselő az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke azon javaslatát, mely szerint „A város nevelési-oktatási intézményrendszer 
felülvizsgálatáról” szóló beszámolóban, az 1. sz. határozati javaslatból „-a kistérségi 
szerepvállalás lehetőségét, konkrétan intézményfenntartó társulás alapításának lehetőségét” 
részt hagyják ki, a képviselő-testület elvetette. 
 
 
6/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő személyekből álló 
munkacsoportot bízza meg a város nevelési-oktatás intézményhálózatának felülvizsgálatával: 

- Valentinyi Károly(1 fő önkormányzati képviselő a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
részéről) 

- Tóth Imre intézmény-felügyeleti vezető-főtanácsos (közoktatási szakértő) 
- Kálmán János független közoktatási szakértő 

A munkacsoport munkája során a nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában 
vizsgálja: 

- a kistérségi szerepvállalás lehetőségét, konkrétan intézményfenntartó társulás 
alapításának lehetőségét 

- az általános iskolák, valamint az összevont óvodák és a művészeti iskola 
összevonásának lehetőségeit 

A munkacsoportot, munkája során segíteni kötelesek az általuk felkért intézményi 
alkalmazottak; adatszolgáltatás, illetve az adatok elemzése során.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 27-i testületi ülés. 
 
 
7/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003-ban készült szakértői, 
szakfelügyeleti vizsgálatok, valamint az e témakörben megfogalmazott egyéb anyagok 
áttekintése után, a város intézményszerkezetének kérdéskörében felülvizsgálja eddigi 
döntéseit kulturális intézményei – Petőfi Sándor Művelődési Központ, Városi Könyvtár és 
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OPS Muzeális Gyűjtemény – tekintetében. Az előterjesztés elkészítésére az Oktatási és 
Kulturális Bizottság kap megbízást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István bizottsági elnök  
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés 
 
 
8/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
műszaki csoportját, kérjen szakvéleményt és árajánlatot statikai vizsgálatra a Petőfi Sándor 
Gimnázium tanterem átalakítás vonatkozásában, és ennek birtokában a februári testületi 
ülésen kíván dönteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. februári testületi ülés 
 
 
9/2005./01.28./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az iskolai könyvtárak szakértői és 
szakfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatosan a Hévízi Eszter és Rakonczás Szilvia által 
készített jelentésben foglaltak alapján, a három érintett intézmény vezetői által készített 
intézkedési terveket elfogadja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István, Siklósi István és Szilágyi Tibor igazgatók 
Határidő: értelem szerint 
 
 
10/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. évben szociális térkép 
elkészítését nem tervezi, de szükségesnek látja és egyetért azzal, hogy a szociális ellátásokhoz 
kapcsolódóan számítógépes program beszerzése történjen meg. Megbízza a jegyzőt a 
megfelelő szociális tárgyú szoftver kiválasztására, költségére szerezzen be információkat a 
márciusi testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés. 
 
 
11/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Papp Zoltán képviselő 
beszámolóját a városi honlap grafikai munkáival kapcsolatban. A testület hozzájárul ahhoz, 
hogy az új honlapon a látványterv szerkesztő-grafikusaként a következő szerepelhessen: Süle 
Mihály Grafikai Művek Bt. A látványterv elkészítésének módosított határideje: 2005. március 
31. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
12/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
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13/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésének végleges 
elfogadása előtt célszerűnek tartja és kéri, hogy a finanszírozás tisztánlátása érdekében, 
minden intézménye mutassa ki, mekkora pénzmaradvány maradt az intézménynél, ami 
kötelezettség vállalással nem terhelt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              önk-i intézményvezetők 
Határidő: 2005. februári Pénzügyi-, Gazdasági Biz. ülés 
 
 
14/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat alapító okirat módosítását az elfogadott tárgyalási sorrend szerint napirendként 
tárgyalja, mivel az alapító okirat módosítása a Szociális törvény változásának megfelelően a 
szociális alapellátások  Alapszolgáltatási Központ keretei között történő megszervezésére, és 
az ezzel összefüggő 3,8 millió Ft/év állami normatív támogatás időarányos  igénylésére 
irányul. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
15/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
2005. évi költségvetésében betervezett 10 M Ft ingatlan eladásból származó bevétel helyett 20 
M Ft bevétel legyen betervezve. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
16/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
2005. évi költségvetésébe a bevételi oldalon mintegy 38-40 M Ft összegben értékpapír 
(OPTIMA) eladásból származó bevétel legyen betervezve. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
17/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyért azzal, hogy kerüljön 
megvizsgálásra mely önkormányzati feladatokat lehetne kistérségi önkormányzati társulás 
keretében megszervezni a költségek csökkentése és a bevételek – kistérségi társulási állami 
normatívák igénylése – növelése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
18/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2005. évi 
költségvetésével kapcsolatosan 2 héten belül tartandó rendkívüli Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottsági ülésen ismételten megtárgyalásra kerüljön a tervezet 4. és 5. számú mellékletében 
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felsorolt felhalmozási és felújítási célú kiadások, az áthúzódó, megkezdett beruházások és a 
kötelezettségvállalással korábban már eldöntött fejlesztések, a mellékletben felsoroltak 
szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Biz. elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
19/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésével 
kapcsolatosan úgy dönt, hogy a tervezet 3. számú mellékletében felsorolt működési  célú 
pénzeszköz átadás címszó felett felsorolt tételek az előterjesztés szerint legyenek a végleges 
tervezetben is megtervezve, kiemelten a  
- a sporttámogatás inflációt követő legyen, és a 2004. évi maradvány legyen visszatervezve. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
20/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a Békési Kistérségi 
Tanácsnál, hogy a kistérség nyújtsa be a pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumhoz az állati hulladék kezelését célzó beruházás megvalósítására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen kezdeményezésnek szerezzen 
érvényt a Békési Kistérségi Tanács ülésén, lehetőség szerint Mezőberény közigazgatási 
területén belül kerüljön megvalósításra a beruházás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
21/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi belső ellenőrzési tervet 
elfogadja és az ÖMIP ellenőrzési és értékelési terve módosítását azzal, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium ellenőrzésére 2005-ben, a Városi Zeneiskola átfogó ellenőrzésére 2006-ban kerül 
sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
22/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés elfogadása 
után ismételten megtárgyalja az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban 
való részvétel lehetőségét, konkrét beruházás, illetve felújítás megjelölése mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. március 31. 
 
 
 
23/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a 
Békési Kistérségi Társulás „Megállapodásának” és  „Alapító Okiratának” módosítását. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
24/2005./01.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Con-Túr Iroda 
Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft.-ét /Mezőtúr, Magyar út 3./, hogy Mezőberény Város 
Önkormányzata 2004. évi gazdálkodásának könyvvizsgálatát végezze el. A Megbízási 
szerződést jóváhagyja azzal, hogy a VI./5 pont az alábbiak szerint módosul: „5./ A szerződés 
szerinti éves díj (kifizetése a munka elvégzése után): 200.000 Ft + ÁFA.” 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
25/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. 
tőkeemelése következtében Mezőberény Város Önkormányzatát megillető 6.188.000 Ft 
összértékű részesedést 1 db összevont címletű részvényként kéri előállítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
26/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 493/2004./XI.26./ sz. határozatát a 
2005. évi csatornadíjak tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 
                                                                      Csatornadíjak: 
Lakossági fogyasztó:                                    126,90 Ft/m3+Áfa 
Önkormányzati fogyasztó:                           181,50 Ft/m3+Áfa 
A szippantott szennyvíz elhelyezési díja a 3/2005./I.31./ MÖK sz. rendeletben megállapított 
mértékű, nem kerül eltérítésre.  
A módosított díjak alkalmazása 2005. január 1-től érvényes. 
A 493/2004./XI.26./ sz. határozatát egyebekben helyben hagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 493/2004./XI.26./ számú, és ezen 
határozatában foglaltaknak megfelelő tartalmú megállapodást a Békés Megyei Vízművek Rt.-
vel kösse  meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
27/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízművek Rt. által a vízterhelési díj 2005. évi mértékére tett javaslattal az alábbiak 
szerint: 
Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást 
igénybe vevő által fizetendő:                                                     4,35 Ft/m3+ÁFA= 5,00 Ft/m3 
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:      6,52 Ft/m3+ÁFA= 7,50 Ft/m3 
Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő:                  9,78 Ft/m3+ÁFA=11,25 Ft/m3 
A Képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy a fenti díjak 2005. március 1-től kerülnek 
bevezetésre. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
28/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt a parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére 
alkalmas motoros fűkaszák beszerzésének támogatására pályázatot nyújt be. 
A gépek tervezett beszerzési költsége:  750 eFt 
A tartalék alkatrészek beszerzési költsége:  179 eFt 
Megpályázott támogatás:  929 eFt 
Szükséges saját anyagi forrás: 200 eFt 
Program összes költsége: 1129 eFt  
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
200 eFt-ot a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2005. január 31-ig nyújtsa be a Növény- 
és Talajvédelmi Központi Szolgálat címére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. január 31. 
 
 
29/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, a parlagfű mentesítési 
pályázat eredményessége érdekében a helyi civil szervezetekkel kötendő megállapodásokat  
és aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
 
30/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Műemléki és 
Régészeti Szakmai Kollégium által kiírt a veszélyeztetett helyzetű műemlékek 
állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves 
részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatásának igénybevételére 
pályázatot nyújt be a Wenckheim-Fejérváry kastély tetőszerkezetének felújítása tárgyában. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége:   19.930 eFt 
A megpályázható legnagyobb támogatás összege:   13.951 eFt 
A saját erő mértéke:   5.979 eFt 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségeinek 30 %-át  a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2005. február 7-ig nyújtsa be a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram Igazgatóságához. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. február 7. 
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31/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „az önkormányzat testnevelés és sport 
feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról” szóló rendelet-tervezet 5. 
§ /1/ bekezdése második mondatát az alábbiak szerint határozza meg: 
„5.§/1/ ….Az oktatási intézmények előre egyeztetett módon és időpontban évente maximum 5 
alkalommal, maximum 50 óra időtartamig, térítés mentesen biztosítják sportrendezvény 
céljára sportlétesítményeik használatát egymásnak”. 
 
 
32/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Barna Márton képviselő azon 
indítványát nem támogatta, hogy „az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi 
testnevelés és sport tevékenység támogatásáról” szóló rendelet-tervezet 3. sz. melléklete 
szerint ne csak egy-egy csapat kaphasson támogatást, hanem az, aki beadja szereplési 
szándékát. 
 
 
33/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő testülete leveszi napirendről -A 2004. évi MÖK 
pályázattal támogatott városi rendezvények elszámolása, és a -A 2004. évi MÖK pályázattal 
támogatott nemzetközi kapcsolatok elszámolása; bejelentéseket, és felkéri a jegyzőnőt, hogy 
azok a pontos jogszabályi háttér ismeretében kerüljenek ismét előterjesztésre a következő 
ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. februári testületi ülés. 
 
 
34/2005.01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 289/2004./VII.02./ sz. MÖK 
határozattal elfogadott Nemzetközi kapcsolatok koncepció 1. sz. mellékletében szereplő 
táblázat változásait, kiegészítéseit 2005. január 1-i hatállyal elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
35/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az FVM 2005. 
augusztus 31-ig meghirdetett iskolatej programjához 
 
 
 
36/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni Molnár Lajos 
körösladányi újságíró ajánlatát, de nem kíván élni az általa felajánlott szolgáltatással. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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37/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a CSABA Rádió által tett 
ajánlatot, azonban nem kíván élni a felkínált reklámozási és megjelenési lehetőséggel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. február 10. 
 
 
38/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel vette a DATAKART 
Geodéziai Kft.  digitális térkép alapú fa nyilvántartó rendszer elkészítésére tett ajánlatát, de 
nem kíván élni a felajánlott lehetőséggel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
39/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a kistelepülések 
postái megmentésére vonatkozó népi kezdeményezésről szóló tájékoztatót, azonban hatáskör 
hiányában a kérdéssel nem kíván foglalkozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
40/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét 2005. január 1-től - visszamenőlegesen – a köztisztviselői illetményalap / 35.000.-
Ft x 13,5-szoros szorzatában, havi bruttó 472.500 Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
41/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
kérelmére költségtérítését, költségátalányban állapítja meg 2005. január 1-től - 
visszamenőlegesen – az illetménye /472.500 Ft/hó/ 21,2 %-nak megfelelő mértékben, 
kerekítve havi bruttó 100.000 Ft-ban. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
42/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíj (alapdíj) 
mértékét 2005. január 1-től – visszamenőlegesen- a köztisztviselői illetményalap / 35.000.-Ft 
x 1,4-szeres szorzatában, havi bruttó 49.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
 
43/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2005. január 1-től – visszamenőlegese - a 
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polgármester illetményének /472.500-Ft/hó/ 40,21%-ában, havi bruttó 190.000-Ft-ban 
állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
44/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− a 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadásai  
    – Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát 4.238eFt-tal 
csökkenti       és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadásai előirányzatát: 
    Felújítási kiadások: 
     1.Sz.Általános Iskola Molnár Miklós Sportcsarnok felújítása  
     (padlóburkolat és külső homlokzat felúj.) előirányzatát.  
     MÁK részére fizetendő: A céljellegű decentralizált  
     támogatás ktge. jutaléka           29.250Ft ~ 29eFt                                    29eFt-tal 
     Felhalmozási kiadások: 
     - Mb belterületén, szennyvízcsatorna hálózat építés ill.  
     szennyvíztelep + munkái 14.125eFt + 37.500eFt 
     kiadási előirányzatát                                                                            4.209eFt-tal 
     (Az átcsoportosítást követően az új előirányzat megbontás: 
     6.202eFt + 43.623eFt) 
− 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát                                   732eFt-tal 
megemeli 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra  
        - Lakosságtól útépítésre (fejlesztés, felújítás) 
     732eFt átvett pénzeszköz 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
         - a 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatát 
    Felhalmozási kiadások: 
    Útépítések előirányzatát                                                                         232eFt-tal 
    Felújítási kiadások: 
    Városi utak, járdák felújítása előirányzatát                                            500eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
45/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül: 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra,  
     bevételi előirányzatát                                                                           2.664eFt-tal megemeli 
     - Murony Községi Önkormányzattól (családsegítés)                              195eFt 
     - Kétsopronyi Községi Önkormányzattól (gyermekjóléti feladatok)      791eFt 
     - Kamuti Községi Önkormányzattól (családsegítés)                            1.678eFt 
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     és ezzel egyidejűleg megemeli  
    - 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadásai előirányzatán belül: 
     Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék 
     kiadási előirányzatát:                                                                            2.664eFt-tal 
− 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül: 
          - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra  
          bevételi előirányzatát                                                                           2.685eFt-tal 
megemeli 
     - Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatás  
     támogatása:                                            1.216eFt 
     - Békési Városi Önkormányzattól: Közmunka program 
     /Parlagfűmentesítés/ támogatása            1.309eFt 
     - Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától NK alapprogram: 
     Mezőberényi Izraelita emlékmű áthelyezése és  
     helyreállítása tám.                                    160eFt 
     és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül: 
     751845- 6 szakf. Város és Községgazdálkodás  
     /Közhasznú fogl./ kiadási előirányzatát                                                1216eFt-tal 
     Ebből: 
     - Személyi juttatások                               912eFt 
     - Munkaadókat terhelő járulékok            304eFt 
     751845-8 szakf. Város és Községgazdálkodás 
     -  Közmunka program - Parlagfűmentesítés kiadási előirányzatát      1.309eFt-tal 
     Ebből: 
     - Személyi juttatás                                   950eFt 
     - Munkaadókat terhelő járulékok            359eFt 
    - 7-4.cím. PH. Igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát                  160eFt-tal 
     Mezőberényi Izraelita emlékmű áthelyezési és  
     helyreállítási munkálataira 
− 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül: 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra,  
     bevételi előirányzatát, Országos Széchenyi Könyvtártól:  
     Kulturális szakemberek szervezett képzéséhez                                      195eFt-tal megemeli 
     és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - 5-1.cím. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény, Személyi juttatások 
     kiadási előirányzat /Kulturális szakemberek szerv. képz./                       15eFt-tal 
    - 5-2.cím. Városi Könyvtár, Személyi juttatások kiadási előirányzatát 
     /Kulturális szakemberek szerv. képz./                                                      90eFt-tal 
    - 5-3.cím. Petőfi Sándor Művelődési Központ Személyi juttatások  
     kiadási előirányzatát /Kulturális szakemberek szerv. képz./                    90eFt-tal 
− 7-3.cím. PH.int folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra, 
     bevételi előirányzatát                                                                           1.506eFt-tal 
megemeli 
     A 2004.12.05-i Országos népszavazás pénzügyi lebonyolítására: 
     (751175 szakf.: Országgyűlési képviselő választással 
      kapcsolatos feladatok végrehajtása) 
     és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai: 751175szakf. 
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     - Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos  
     feladatok végrehajtása: 
     - A 2004-12.05-i Országos népszavazás  
        pénzügyi lebonyolítása kiadási előirányzatát                                       1.506eFt-tal 
         - Személyi juttatások előirányzatát          805eFt-tal 
      - Munkaadókat terhelő jár. előirányzatát 210eFt-tal 
    - Dologi kiadások előirányzatát               491eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
46/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
     Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok  
     értékesítésének, kibocsátásának bevétele  
     (Rövid lejáratú értékpap. bevétel) 
     bevételi előirányzatát                                                     megemeli   259.889eFt-tal 
     és ezzel egyidejűleg megemeli: 
    - 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadásai 
     Hitelek, Értékpapírok kiadásai 
    (Rövid lejáratú értékpapír kiad.)  
    kiadási előirányzatát                                                                          259.889eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
47/2005./01.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadási  
     előirányzatán belül  
     a Felújítási kiadások –  
     A Városháza informatikai és egyéb felújítási előirányzatát csökkenti 2.532eFt-tal 
     és ezzel egyidejűleg megemeli: 
     Felhalmozási kiadások: PH-ba számtech. és irodatech.  
     eszközök beszerzése (Felújítási előirányzat terhére) 
     kiadási előirányzatát(Antivírus szlából.:    70eFt)                                2.157eFt-tal 
    - 7-4.cím. PH. Igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát                   375eFt-tal 
     - A PH-ban forgószékek cseréje 
− 7-2.cím. Városi Zeneiskola kiadási főösszegén belül 
     - Dologi kiadások előirányzatát                                               csökkenti 160eFt-tal 
     és ezzel egyidejűleg megemeli: 
     A Felhalmozási kiadási előirányzatát  
     (Hangszerbeszerzés: trombita, klarinét)                                                   160eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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48/2005./01.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok átcsoportosítási határozatainak 
megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− 8-6.cím. Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
     bevételi előirányzatát                                                             megemeli: 114eFt-tal  
     - Véglegesen átvett pénzeszközök – Működési célra 
     - Mb. Cigányokért Egyesülettől                  1eFt 
     - Mobilitas (gyermektábor)                     113eFt 
     és ezzel egyidejűleg megemeli: 
    - 8-6.cím. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
     - Pénzeszközök átadása Működési célra, kiadási előirányzatát                  3eFt-tal 
     és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
    - 8-6.cím. Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 
     Dologi kiadási előirányzatát                                                                       2eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
        - 8-6.cím. Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 
Dologi kiadási előirányzatát                                                                   113eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
49/2005./01.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadások: 751845-7 szakf.  
     Város és Községgazdálkodás: 
     /Közcélú munka/ kiadási előirányzatán belül,  
     Dologi kiadási előirányzatát                                                                   480eFt-tal csökkenti 
     és ezzel egyidejűleg megemeli    
     a Személyi juttatások kiadási előirányzatát                                            480eFt-tal 
− A 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadások: 
     Pénzeszközök átadása Működési célra kiadási előirányzatát                 980eFt-tal csökkenti 
     és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadások: 751845-7 szakf.  
          Város és Községgazdálkodás /Közcélú munka/ kiadási előirányzatát  980eFt-tal 
     Ebből: 
    - Személyi juttatások:                           715eFt 
    - Munkaadókat terh. jár.:                      265eFt 
− 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül: 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra, 
     bevételi előirányzatát:                                                                            977eFt-tal csökkenti 
     - Munkaügyi Központtól  
     közhasznú foglalkoztatás támogatása: 
     és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
    - a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül: 
     a 751845-6 szakf. Város és Községgazdálkodás /Közhasznú fogl./ 
     kiadási, Személyi juttatási kiadási előirányzatát:                                   977eFt-tal 
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− 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadások: 901116-0 szakf. 
     Dologi kiadási előirányzatát                                                                1.535eFt-tal csökkenti 
     és ezzel egyidejűleg megemeli  
    - a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadások 751845-6 szakf. 
     Város és Községgazdálkodás /Közhasznú munka végzés/ 
     kiadási előirányzatát                                                                             1.535eFt-tal 
     Ebből: 
     - Személyi juttatás:                           1.303eFt 
     - Munkaadókat terh. jár.:                       94eFt 
     - Dologi kiadások:                               138eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
50/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül: 
    - Pénzforgalom nélküli bevételek  
    (előző évi pénzmaradvány igénybevétele) bevételi előirányzatát      25.776eFt-tal megemeli 
    és ezzel egyidejűleg megemeli: 
        - 7-4.cím. PH. Igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát             25.776eFt-tal 
− 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül: 
         - Intézményi működési bevétel, bevételi előirányzatát                      17.712eFt-tal 
megemeli 
         - Étkezési utalványok /továbbszámlázás intézményeknek/  
         749914 szakf. 
         és ezzel egyidejűleg megemeli  
   - 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
 749914 szakfeladat:  
 -Étkezési utalványok  
 (továbbszámlázásra kerülnek az intézményeknek) 
 dologi kiadási előirányzatát                                                               17.712eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
51/2005./01.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok átcsoportosítási határozatainak 
megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− 8-6.cím. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszegén belül: 
         - A Személyi juttatások kiadási előirányzatát                                         160eFt-tal 
csökkenti 
         - a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát                         52eFt-tal 
csökkenti 
              - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                 160eFt-tal 
csökkenti 
   és ezzel egyidejűleg megemeli 
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              - a Pénzeszközök átadása működési célra, kiadási előirányzatát             10eFt-tal 
              - Dologi kiadások előirányzatát                                                              362eFt-tal 
− 9-6.cím. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszegén belül: 
         - a Személyi juttatások kiadási előirányzatát                                           40eFt-tal 
csökkenti 
         - Dologi kiadások előirányzatát                                                               60eFt-tal 
csökkenti 
              és ezzel egyidejűleg megemeli 
              - a Pénzeszközök átadása Működési célra, kiadási előirányzatát          100eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
52/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat változtatásokról, 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát                                504eFt-tal 
megemeli 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása – Központosított előír. 
     ECDL vizsgadíj visszatér, számítógép-kezelői és nyelvvizsgadíj tám. 
     és ezzel egyidejűleg megemeli  
         - a 3.cím. PS Gimnázium, Ellátottak juttatása        kiadási előirányzatát   504eFt-tal 
         ECDL. Vizsgadíj visszatér., szgép. kezelői és nyelvvizsgadíj tám. 
− a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát                                            
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása – Normatív  
     módon elosztott, kötött felh. központi tám.:                                  -36.781eFt-tal csökkenti 
ezen belül: 
- Normatív Lakásfenntartási támogatás bev. előirányzatát:                2.901eFt-tal megemeli 
- Normatív Ápolási díj, járulék vonzataival, bev. előirányzatát:            191eFt-tal megemeli 
- Rendszeres szoc.segély(tartós, egyéb jogcímen)bev.előirányzatát  -6.899eFt-tal csökkenti 
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                   -31.135eFt-tal csökkenti 
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás bev. előirányzatát                     -963eFt-tal csökkenti 
- Időskorúak járadéka bev. előirányzatát                                               -876eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
         - a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai,  
kiadási előirányzatán belül:  
- Munkaadókat terhelő járulékok kiad. előirányzatát megemeli               29eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti  
         - a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai,  
kiadási előirányzatán belül:  
- Pénzeszközök átadása Működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
kiadási előirányzatát                                                                         -36.810eFt-tal 
ezen belül: 
- Rendszeres lakásfenntartási tám. kiadási előirányzatát                     2.901eFt-tal megemeli 
- Ápolási díj                                    kiadási előirányzatát                       162eFt-tal megemeli 
- Rendsz. szoc. segély tartós és egyéb címen, kiad. előirányzatát      -6.899eFt-tal csökkenti 
- Rendsz. gyermekvédelmi tám. kiad. előirányzatát                        - 31.135eFt-tal csökkenti 
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás kiadási előirányzatát                -963eFt-tal csökkenti 
- Időskorúak járadéka, kiadási előirányzatát                                         -876eFt-tal csökkenti 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
53/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül: 
a Véglegesen átvett pénzeszközök, Fejlesztési célra  
bevételi előirányzaton belül: 
A szennyvízcsatorna 3, 4a, 5a, 6, 10a, hálózat építés  
beruházáshoz ill. szennyvíz telep bővítéséhez átvételek: 
- B. m. Vízművek Rt-től, bev előirányzatát                                       -7.858eFt-tal csökkenti 
- KIS KAC-tól átvétel, bev. előirányzatát                                         +7.398eFt-tal megemeli 
- Mb. Csatornamű Társulattól, bev. előirányzatát                                +460eFt-tal megemeli 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
54/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
− a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát:         „-”               1.196eFt-tal 
csökkenti 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása –  
     Központosított előirányzat 
     - Lakossági közműfejlesztési támogatás 
     és ezzel egyidejűleg csökkenti   
         - a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül: 
     - Pénzeszközök átadása Működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
     kiadási előirányzatát                                                         „-”              1.196eFt-tal 
     Lakossági közműfejlesztési támogatás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
55/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete megbízza Valentinyi Károly képviselő 
urat azzal, hogy a város belterületi csapadékvíz hálózat korszerűsítése tárgyában benyújtásra 
tervezett címzett támogatási pályázat előkészítése és benyújtása érdekében Mezőberény Város 
Önkormányzata nevében és képviseletében eljárjon, tárgyalásokat folytasson. 
Felkéri a képviselő-testület Valentinyi Károly képviselő urat arra, hogy a megbízás alapján 
végzett munkájáról tájékoztassa a testületet. 
Felelős: Valentinyi Károly képviselő 
Határidő: folyamatos. 
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56/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szót adott Várfalvi Erzsébetnek a 
Városi Könyvtár igazgatójának, mint a Mezőberényi Hírmondó felelős szerkesztőjének. 
 
 
57/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 421/2004./IX.24./, 
426/2004./IX.24./, 486/2004./X.29./, 530/2004./XI.26./, 535/2004./XI.26./, 536/2004./XI.26./, 
537/2004./XI.26./, 538/2004./XI.26./, 539/2004./XI.26./, 540/2004./XI.26./, 
541/2004./XI.26./, 542/2004./XI.26./, 544/2004./XI.26./, 584/2004./XII.18./, 
585/2004./XII.18./, 586/2004./XII.18./, 587/2004./XII.18./, 590/2004./XII.18./, 
591/2004./XII.18./, 592/2004./XII.18./, 594/2004./XII.18./, 595/2004./XII.18./, 
596/2004./XII.18./, 597/2004./XII.18./, 598/2004./XII.18./, 599/2004./XII.18./, 
600/2004./XII.18./, 601/2004./XII.18./, 602/2004./XII.18./, 603/2004./XII.18./, 
604/2004./XII.18./, 605/2004./XII.18./, 606/2004./XII.18./, 607/2004./XII.18./ sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
58/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2004. februárjában 
kiadott felhívás alapján telefonközpont beszerzését lezárja. A felhívás alapjául szolgáló 
telefon-mellék igények túlzottak, ezért utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az igényeket 
alaposan mérje fel és ennek megfelelő új műszaki paraméterekkel fogalmazza újra beszerzési 
igényeket, és az új felhívást terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. február 25. 
 
 
59/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a piaci csarnok 
leválasztásával és bútorbolt kialakításával. Felhatalmazza a polgármestert a további egyeztető 
tárgyalások lefolytatására úgy, hogy a bérlő az átalakítás költségeit vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
60/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3745/5 hrsz.-ú, 821 m2 
területű, beépítetlen terület művelési ágú, Mezőberény, Kereki u. 33. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan vételárát 700 Ft/m2, azaz 574.700 Ft bruttó vételárban 
állapítja meg, valamint a vevő köteles megfizetni a szennyvízcsatorna - ingatlanra eső - 
közműfejlesztési hozzájárulás összegét. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére 
fizetőképes vevővel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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61/2005.01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi Terv 
SZTP-2004-TU-21-04-07-2 azonosítású támogatási szerződésben nyert 5.000.000 Ft 
támogatást nem kívánja igénybe venni. A támogatás igénybevétele esetén ugyanis a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatás összege jelentős mértékben 
csökkenne, amely nagyobb veszteséget jelent, mint az 5.000.000 Ft támogatás. Felhatalmazza 
továbbá a polgármester urat, hogy a támogatás lemondásához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. február 10. 
 
 
62/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4641 j. út 
Mezőberény-Hunya közötti szakaszára vonatkozó, a Dél-Alföldi Mérnöki Iroda Kft. által 
adott ajánlatot a szükséges pénzügyi források hiányában nem fogadja el. Felhatalmazza a 
polgármester urat, hogy a képviselő-testület határozatáról az ajánlattevőt értesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. február 15. 
 
 
63/2005.01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen információk alapján nem tud 
dönteni, hogy részt kíván-e venni a Dél Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási 
Rendszerében. A testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a képviselő-testület 
véleményéről tájékoztassa a Békés Megye Képviselő-testületének Elnökét, és a döntéshez 
szükséges további információkat szerezze be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. február 15. 
 
 
64/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Strand 
konténeres vízforgató berendezését bruttó 700.000 Ft áron értékesíti az OPÁL Mérnöki Iroda, 
8882 Eszteregnye részére. Felhatalmazza a polgármester urat, hogy az adásvételi szerződést 
kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. február 28. 
 
 
65/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Dabas 
polgármestere által eljuttatott kezdeményezéshez. Felhívja a városlakók figyelmét, hogy 
egyéni elgondolásból nyújtsanak segítséget a katasztrófa sújtotta terület lakóinak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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66/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a város számára 
legkedvezőbb feltételekkel kerüljön közmunka pályázat benyújtásra, megbízza a 
Polgármesteri Hivatalt a pályázat elkészítésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
67/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wenckheim-
Fejérváry kastély tetőszerkezetének felújítására építési engedélyes tervet készíttet. Az építési 
engedélyezési tervek elkészítésével a PAKSI-TEAM Kft.-t (6000 Kecskemét Klapka u. 23. 
sz.) bízza meg. A képviselő-testület az építési engedélyes tervek elkészítésére és a szükséges 
statikai szakvélemény elkészítésére 338.000 Ft + ÁFA = 422 500 Ft-ot biztosít a 2005 évi 
költségvetéséből a tervezésekre szolgáló keretből. Megbízza továbbá a polgármester urat, 
hogy a PAKSI-TEAM Kft.-vel (6000 Kecskemét Klapka u. 23. sz.) a tervezési szerződést 
kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. február 07. 
 
 
68/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wenckheim-
Fejérváry kastély tetőszerkezetének felújításának építési engedélyezési terv elkészítéséhez 
szükséges északi szárny tetőszerkezet zárófödém részletes, a déli szárny tetőszerkezet 
szemleszintű faanyagvédelmi vizsgálatával a FATECH Faipari Kkt.-t (Budapest, Karinthy F. 
u. 44. sz.)bízza meg. A felülvizsgálatra 304 000 Ft + ÁFA = 380 000 Ft-ot biztosít a 2005 évi 
költségvetéséből a tervezésekre szolgáló keretből. Megbízza továbbá a polgármester urat, 
hogy a FATECH Faipari Kkt.-t (Budapest, Karinthy F. u. 44 sz.) a tervezési szerződést kösse 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. február 07. 
 
 
69/2005./01.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. év március 25-ére betervezett 
képviselő-testületi ülés időpontját, mivel vallásos ünnep /nagypéntek/, március 24./csütörtök/ 
15 órában határozza meg. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2005.(I.31.) önkormányzati 
rendelete A Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító 
okiratának módosításától 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005.(I.31.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2005.(I.31.) önkormányzati 
rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK sz. rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2005.(I.31.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2005.(I.31.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló többször módosított 20/1998.(XI.17.)MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2005.(I.31.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, többször módosított 9/1998.(VI.02.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2005.(I.31.) önkormányzati 
rendelete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
70/2005./02.25./sz. határozat: 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Tájékoztató 

az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházot hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/l. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 526/2004./XI.26./, 569/2004./XII.18./, 

570/2004./XII.18./, 571/2004./XII.18./, 572/2004./XII.18./, 9/2005./I.28./, 
13/2005./I.28./,15/2005./I.28./, 16/2005./I.28./, 19/2005./I.28./, 20/2005./I.28./, 
23/2005./I.28./, 24/2005./I.28./, 25/2005./I.28./, 26/2005./I.28./, 27/2005./I.28./, 
28/2005./I.28./, 29/2005./I.28./, 30/2005./I.28./, 33/2005./I.28./, 34/2005./I.28./, 
36/2005./I.28./, 37/2005./I.28./, 38/2005./I.28./, 40/2005./I.28./, 41/2005./I.28./, 
43/2005./I.28./, 44/2005./I.28./, 45/2005./I.28./, 46/2005./I.28./, 47/2005./I.28./, 
48/2005./I.28./, 49/2005./I.28./, 50/2005./I.28./, 51/2005./I.28./, 52/2005./I.28./, 
53/2005./I.28./, 54/2005./I.28./, sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/2. Költséghatékonysági elemzés a nevelési-oktatási intézményekben 
/581/2004./XII.18./hat. végrehajtása 

2/3. 33/2005./I.28./ hat. végrehajtása: 2004. évi MÖK pályázattal támogatott városi 
rendezvények és nemzetközi kapcsolatok elszámolása 

2/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3. Költségvetési előirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
4. Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének módosítása 
5. Az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról 

rendeletalkotás 
6. Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének elfogadása 
7. A helyi építési előírások és városrendezési terv elfogadása. 
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8. A nevelési-oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és 
házirendjének elfogadása 

9. Bejelentések: 
9/1. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 

átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról 
rendeletalkotás 

9/2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
9/3. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
9/4. Alapító okiratok módosítása 

- Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ 
- 1. Számú Általános Iskola 
- Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
- Összevont Óvodák 
- Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola 
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
- Polgármesteri Hivatal 

9/5. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Irodája 
támogatás iránti kérelme 

9/6. Entry Point 2004. Kft. ajánlata 
9/7. Mona-Trade Bt. ajánlata, csatlakozási lehetőség a Mona-System Egészségügyi 

Informatikai Konzultációs Rendszerhez 
9/8. Bezzeg Bt. ajánlata Magyarországi Szálláshelyek tájékoztatóban megjelenési 

lehetőségről 
9/9. Egyéb bejelentések 

10. Válaszadás interpellációkra 
11.Zárt ülés 

11/1. Dr. Kovács József háziorvos praxis átadás ügye 
11/2. A zárt ülésen hozott 431/2004./IX.30./, 432/2004./IX.30./, 433/2004./IX.30./, 

434/2004./IX.30./, 435/2004./IX.30./, 436/2004./IX.30./, 445/2004./IX.30./, 
534/2004./XI.26./, 550/2004./XI.26./, 551/2004./XI.26./, 588/2004./XII.18./, 
589/2004./XII.18./, 61/2005./I.28./, 62/2005./I.28./, 63/2005./I.28./, 65/2005./I.28./, 
66/2005./I.28./, 67/2005./I.28./ sz. lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló  

11/3. 58/2005./I.28./ hat. végrehajtása: Telefonközpont beszerzés 
11/4. SZA-KO Kft. ajánlata önkormányzati intézmények világítás korszerűsítésére 
11/5. A B-95 jelű (új) termál-kút kútfejének létesítése 
11/6. Tarhos és Kamut községek szippantott szennyvizének a mezőberényi 

szennyvíztelepen történő elhelyezése 
11/7. Zavada Mártonné és Botos János hitelfelvételéhez történő hozzájárulás iránti 

kérelem 
11/8. Mezőberényi Csatornamű Társulat megszűnése és feladatai átvétele 
11/9. Szennyvíztisztító telep régi, elhasznált berendezéseinek selejtezése 
11/10. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület igényfelmérése kültéri táblákra 

/524/2004./XI.26./sz. hat. 
11/11. 8/2005./I.28./ hat. végrehajtása: Petőfi Sándor Gimnázium emeletráépítéssel 

történő tanterem kialakításhoz statikai vizsgálat  
11/12. Egyéb bejelentés 
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71/2005./02.25./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület 2005. január 28-i zárt 
ülésén hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
72/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 526/2004./XI.26./, 
569/2004./XII.18./, 570/2004./XII.18./, 571/2004./XII.18./, 572/2004./XII.18./, 9/2005./I.28./, 
13/2005./I.28./, 15/2005./I.28./, 16/2005./I.28./, 19/2005./I.28./, 20/2005./I.28./, 
23/2005./I.28./, 24/2005./I.28./, 25/2005./I.28./, 26/2005./I.28./, 27/2005./I.28./, 
28/2005./I.28./, 29/2005./I.28./, 30/2005./I.28./, 33/2005./I.28./, 34/2005./I.28./, 
36/2005./I.28./, 37/2005./I.28./, 38/2005./I.28./, 40/2005./I.28./, 41/2005./I.28./, 
43/2005./I.28./, 44/2005./I.28./, 45/2005./I.28./, 46/2005./I.28./, 47/2005./I.28./, 
48/2005./I.28./, 49/2005./I.28./, 50/2005./I.28./, 51/2005./I.28./, 52/2005./I.28./, 
53/2005./I.28./, 54/2005./I.28./, sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
73/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
„Költséghatékonysági elemzés a nevelési-oktatási intézményekben (581/2004./XII.18./hat. 
végrehajtása)” napirendhez előterjesztett határozati javaslatát (az intézmények részleges 
vizsgálatáról Kálmán János szakértői anyagában „B” variációként említett változat) nem 
támogatta.  
 
 
74/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Kálmán János közoktatási 
szakértőt, hogy az 581/2004/XII.18./sz. határozatában megnevezett vizsgálatot szakmailag 
irányítsa az Összevont Óvodákban illetve a művészeti iskolában és a két általános iskolában 
elvégezze. A szakértő ajánlatában szereplő vizsgálatok közül a C variációt kéri, azaz a 
költséghatékonysági vizsgálat mellett a nevelési-oktatási intézményekben történjen meg az 
átfogó szakmai vizsgálat is (kivéve a PS Gimnáziumot, mely nem szerepel a 6/2005.(I.28.) 
MÖK sz. határozatban megjelölt intézmények között). A közoktatási szakértőkkel lefolytatott 
előzetes egyeztetés szerint – a nevelési, illetve a pedagógiai programok ismételt vizsgálata 
nélkül - az átfogó szakmai vizsgálatokat számla ellenében 150.000,- Ft/intézmény áron 
végezzék el, a PS Gimnáziumban csak a költséghatékonysági vizsgálatot végezze el Tóth 
Imre intézmény-felügyelő (közoktatási szakértő) munkaidőben, külön díjazás nélkül. A 
képviselő-testület megbízza a polgármestert a közoktatási szakértők megbízási szerződésének 
- fentiek szerinti – aláírásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 27-i testületi ülés. 
 
 
75/2005.02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata a szakmai szakértők díjazásának fedezetére 600 E Ft-ot 
biztosít a 2005. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 27-i testületi ülés. 
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76/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi MÖK pályázattal 
támogatott városi rendezvények elszámolásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az 
ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
77/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi MÖK pályázattal 
támogatott nemzetközi kapcsolatok elszámolásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az 
ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
78/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodáját, hogy a jövőben a helyi kisebbségi önkormányzatoknál egységesen alakítsa 
ki a pénztári bizonylatolás rendszerét. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Hidasi Zoltán PH. pénzü. iroda vez. 
Határidő: értelem szerint 
 
 
79/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
80/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása  
     Normatívan elosztott, kötött felh.központi tám.:                                7.769eFt-tal megemeli 
     Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát     
     és ezzel egyidejűleg megemeli  
− a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai: 
kiadási előirányzatán belül: 
- Pénzeszközök átadása Működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiadási előirányzatát         7.769eFt-tal   
− a 7-3.cím. PH. int. folyó és egyéb bevételi előirányzatán belül                                            
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása – Normatív  
     állami hozzájárulások bevételi előirányzatát                                             1eFt-tal csökkenti 
 és ezzel egyidejűleg megemeli  
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 
Egyéb sajátos bevételek (NÁH kerekítés) bevételi előirányzatát               1eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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81/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi intézményei esetében a 
2005. évi költségvetésükből az alábbi összegeket zárolja: 
 PS Gimnázium -8.500 
 1.Sz. Ált. Isk. -5.000 
 OPS Ált. Isk. -5.500 
 Összevont Óvodák -2.000 
 Humánsegítő és Szoc. Szolg. -3.000 
 Polgármesteri Hivatal -6.000 
 Közszolg. Int. -2.010 
összesen 32.010 E Ft és az intézmények átvilágítása után legkésőbb a 2005. májusi testületi 
ülésen dönt a végleges elvonandó összeg nagyságáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetők 
Határidő: 2005. májusi testületi ülés. 
 
 
82/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadását 
követően, az alábbi határozatait hatályon kívül helyezi: 
459 /2000./XII.29./ sz. határozat, 101 /2003./III.21./ sz. határozat, 272 /2004./V.28./ sz. 
határozat, 405 /2004./IX.24./ sz. határozat, 158 /2004./III.26./ sz. határozat, 410 /2004./IX.24./ 
sz. határozat, 216 /2004./IV.30./ sz. határozat, 337 /2004./VIII.04./ sz. határozat 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
83/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Településrendezési szerkezeti tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Mezőberény város igazgatási területén az egyes területek felhasználásának-, a területek 
alakításának-, szükséges védelmének a módját, a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését csak a jelen határozat mellékletét képező, a CSABATERV BT. által készített és 
2005. január 25.-ei keltezéssel ellátott SZE-1/1-2 jelű 1:4000 méretarányú belterületi, 
valamint az SZE-2/1-2 jelű M=1:20000 méretarányú külterületi szerkezeti tervek, valamint a 
szöveges leírásban foglaltak szerint lehet. 
A fentiekben meghatározott tervdokumentumok legfeljebb a jelen határozat hatálybalépésétől 
számított 10 éves időtartamig érvényesek, ezen idő eltelte után azok felülvizsgálatáról, 
szükség esetén a módosításukról, vagy új terv elkészítéséről gondoskodni kell. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
84/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Petőfi Sándor 
Gimnázium SZMSZ-ének jóváhagyásáról - a szakértői vélemény alapján nincs átdolgozva az 
SZMSZ és az nem lett leegyeztetve - a márciusi testületi ülésen dönt. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor int. vezető 
Határidő: 2005.márciusi testületi ülés 
 
 
85/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Összevont Óvodák 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
86/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az 1. sz. Általános 
Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
87/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
88/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Városi Alapfokú 
Zene- és Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
89/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Összevont Óvodák 
Házirendjét jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
90/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az 1. sz. Általános 
Iskola Házirendjét jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
91/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola Házirendjét jóváhagyja. 
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Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
92/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Városi Alapfokú 
Zene- és Művészeti Iskola Házirendjét jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
93//2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Petőfi Sándor 
Gimnázium Házirendjét jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
94//2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Petőfi Sándor 
Gimnázium Kollégiuma Házirendjét jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
95/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság támogatási igényét a költségvetés nehéz helyzetére való tekintettel támogatni 
nem tudja. A képviselő-testület a katasztrófavédelem körébe tartozó mezőberényi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület támogatásán túl további, egyéb támogatást nem tud nyújtani 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
96/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Entry Point 2004 Kft. által 
felajánlott lehetőséggel /felmérés közigazgatási kultúráról/ nem kíván élni 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
 
 
 
97/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem csatlakozik a Mona-System 
Egészségügyi Informatikai Konzultációs Rendszerhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
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98/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván megjelentetni adatokat a 
Magyarországi Szálláshelyek tájékoztatójában Mezőberényről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
 
 
99/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szót adott Várfalvi Erzsébetnek a 
Városi Könyvtár igazgatójának.  
 
 
100/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dr. Kovács 
József háziorvossal kötött Egészségügyi Ellátási Szerződés közös megegyezéssel legkésőbb 
2005. április 30. napjával felbontásra kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: érelem szerint. 
 
 
101/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 1. számú háziorvosi 
körzet egészségügyi ellátására Dr. Oláh Erzsébet békéscsabai lakossal területi ellátási 
kötelezettséggel egészségügyi ellátási szerződést kíván kötni, amennyiben minden, a 
háziorvosi tevékenységre vonatkozó jogszabályi feltételnek megfelel. 
A szerződés tervezett kezdő időpontja legkésőbb 2005. május 1. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az egészségügyi ellátási szerződést Dr. 
Oláh Erzsébettel a jogszabályi előírások szerinti feltételek meglétének igazolása után kösse 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
102/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 431/2004./IX.30./, 432/2004./IX.30./, 
433/2004./IX.30./, 434/2004./IX.30./, 435/2004./IX.30./, 436/2004./IX.30./, 
445/2004./IX.30./, 534/2004./XI.26./, 550/2004./XI.26./, 551/2004./XI.26./, 
588/2004./XII.18./, 589/2004./XII.18./, 61/2005./I.28./, 62/2005./I.28./, 63/2005./I.28./, 
65/2005./I.28./, 66/2005./I.28./, 67/2005./I.28./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
103/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi INTRANET 
hálózattal elérhető intézmények telefon alközpontjait lecseréli. Felkéri a polgármestert, hogy 
írja ki az egyszerű (meghívásos) közbeszerzési eljárást, és azt terjessze elő a képviselő-testület 
márciusi ülésére a közbeszerzési szabályzat szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés. 
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104/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SZA-CO Kft. 
(Kecskemét, Mátyás kir. u. 74. sz.) ajánlatát, amely az önkormányzati tulajdonú intézmények 
világítás korszerűsítésére vonatkozik, a szükséges anyagi források hiányában nem fogadja el. 
Megbízza a polgármestert, hogy az érintett céget tájékoztassa az ajánlat elutasításáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: tájékoztatásra azonnal. 
 
 
105/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Városi Strand B-95 jelű kút kútfejének létesítése érdekében intézkedjen, tárgyaljon 
kivitelezővel. maximum nettó 3 millió Ft bekerülési költségig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés 
 
 
106/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Kamut község esetlegesen Mezőberény Város Szennyvíztisztító Telepen történő szennyvíz-
elhelyezésével kapcsolatos pénzügyi és egyéb kérdések tisztázására folytasson tárgyalásokat 
Kamut Község Önkormányzatával, valamint a Békés Megyei Vízművek Rt. illetékeseivel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés. 
 
 
107/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Tarhos község esetlegesen Mezőberény Város Szennyvíztisztító Telepen történő szennyvíz-
elhelyezésével kapcsolatos pénzügyi és egyéb kérdések tisztázására folytasson tárgyalásokat 
Tarhos Község Önkormányzatával, valamint a Békés Megyei Vízművek Rt. illetékeseivel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés. 
 
 
108/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete hozzájárul Zavada Mártonné és Botos 
János Mezőberény, Gyár u. 15. sz. alatti, 1638 hrsz.-ú ingatlanára jelzálogjog bejegyzéséhez 
úgy, hogy a jelzálogjog, a Mezőberény Város Önkormányzata által nyújtott, az 1638 hrsz.-ú 
tulajdoni lapon 6. pontban bejegyzett hitel után kerülhet bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
109/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberényi 
Csatornamű Társulat elszámolását követően a Polgármesteri Hivatal vegye át a 
csatornatársulat könyvelését, valamint az általa felvett hitellel, lakossággal kapcsolatos ügyek 
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intézését. Engedélyezi a Polgármesteri Hivatal számára 2005. március 1. napjától 1 fő létszám 
biztosítását, ennek bérfedezetét az átvett feladat során befolyt bevétel képezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. március 1. 
 
 
110/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A szennyvíztisztító telep régi, 
elhasznált berendezéseinek selejtezéséről” következő testületi ülésen dönt, további bővebb 
ismeretek, szakmai alátámasztás birtokában.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés. 
 
 
111/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete úgy dönt, mint a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület tagönkormányzata, hogy az Egyesület 13/2005./01.21./sz. határozatával 
elfogadott, „Akácrönk táblakeret zárt bitumenes zsindely fedéssel” táblákból 5 /öt/ db-ot 
megrendel, az egységes táblarendszer felállítása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
112/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság azon javaslatát, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium emeletráépítéssel 
történő tanterem létesítéséhez a statikai és talajmechanikai vizsgálatok elvégzése 
megtörténjen. 
 
 
113/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a gimnázium 
tanterem szükséglete a volt DÉMÁSZ /Békési u. 17. sz./ ingatlanban - melynek 
megüresedéséről az önkormányzat intézkedik - valósuljon meg 2005. szeptemberi 
iskolakezdéstől. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
114/2005./02.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Kovács József háziorvos 
nyugdíjba vonulása alkalmából köszönetet mond Mezőberény egészségügyében végzett 
áldozatos tevékenységéért, nyugdíjas éveihez jó egészséget kíván. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete többször módosított 6/2004.(III.01.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről” módosítására 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a többször módosított 14/1997.(V.21.) MÖK számú rendelet, a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról kiegészítésére 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító 
okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete az 1. Számú Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2005.(II.28.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratának módosításáról 
 
 
 

*** 
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115/2005./III.10./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
- Mezőberény külterületén telepítendő szélerőművek ügye 
- ”Európa Napok” keretein belül májusi ünnepségsorozatok rendezéséhez pályázaton 
történő részvétel 
- Közoktatási Intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású 
támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylésére megbízás.  
- A B-95 jelű (új) termál-kút kútfejének létesítése (105/2005./02.25./sz. határozat 
módosítása) 
 
 
116/2005./III.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyalást folytasson a Callisz Energetikai Vagyonkezelő Rt. képviselőjével Mezőberény 
külterületén telepítendő szélerőművek ügyében azzal, hogy a testületi ülésen elhangzott 
kiegészítések a megállapodásban rögzítésre kerüljenek, annak tartalmát aláírás előtt 
ismertesse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
117/2005./III.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Miniszterelnöki 
Hivatal által kiírt az „Európa napok” keretein belül megrendezendő májusi 
ünnepségsorozatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésének támogatására, illetve a 
támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be a május 1.-i majális szervezésének tárgyában. 
 A tervezett program összes költsége:  1 540 000 Ft 
 Megpályázandó támogatás:  1 075 000 Ft 
 Szükséges önrész:                                                465 000 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a program teljes költségeinek 30 %-át a 2005. évi költségvetés – 7/5 cím Polgármesteri 
Hivatal egyéb működési kiadások – működési célú pénzeszköz átadása: kiemelt városi 
rendezvények előirányzata (3 955 000 Ft) – terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2005. március 12.-ig nyújtsa be a 
Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Elhelyezési és Rendezvényszervezési Főcsoport címére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin, jegyző 
Határidő: 2005. március 12. 
 
 
118/2005./III.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási intézményei 
informatikai fejlesztését szolgáló kötött felhasználású támogatás felhasználásával kapcsolatos 
beszerzések tekintetében megadja a megbízást az Oktatási Minisztériumnak azzal, hogy 
felhatalmazza a polgármestert az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú 
Társasággal, mint az Oktatási Minisztérium e célra kijelölt szervezetével a megbízási 
szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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119/2005./III.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 
105/2005/02.25./sz. határozatát, és egyidejűleg megbízza a Városi Közszolgáltató Intézményt 
azzal, hogy kössön megállapodást Musitz László Tervező, Szakértő és Vállalkozási Irodával 
/Várpalota/, hogy a  B-95-ös kút gépészeti részének kivitelezési munkálatait végezze el 3.120. 
eFt + ÁFA vállalkozó díj mellett, valamint kösse meg a megállapodást a gyógyvízzé 
minősítéshez szükséges kútgépészeti anyag teljes összeállítására 680 eFt+ÁFA vállalkozási 
díj mellett. 
A képviselő-testület összesen a gyógyvízzé minősítés és kútfej kialakítás tárgyában 
megküldött vállalási díj összeget, 3.800 eFt-ot, a 2005. évi költségvetésében, a Közszolgáltató 
Intézménynél a strand működési kiadásai között betervezte. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: int. azonnal. 
 
 

*** 
 
 
120/2005./III.24./sz. határozat: 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Tájékoztató 

az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 17/2005./I.28./, 39/2005./I.28./, 

78/2005./II.25./, 82/2005./II.25./, 85/2005./II.25./, 86/2005./II.25./, 87/2005./II.25./, 
88/2005./II.25./, 89/2005./II.25./, 90/2005./II.25./, 91/2005./II.25./, 92/2005./II.25./, 
93/2005./II.25./, 94/2005./II.25./, 95/2005./II.25./, 96/2005./II.25./, 97/2005./II.25./, 
98/2005./II.25./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/2. 7/2005./I.28./sz. határozat végrehajtása, kulturális intézmények felülvizsgálata a 
város intézményszerkezetének kérdéskörében. 

2/3. 17/2005./I.28./sz. határozat végrehajtása, kistérségi önkormányzati társulás 
2/4. 84/2005./II.25./sz. határozat végrehajtása, Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ-ének 

jóváhagyása. 
2/5. INTRANET hálózattal elérhető intézmények telefon alközpontjainak lecserélésére 

egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírása.  
3. A városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 

- Beszámoló a Mezőberényi Rendőrőrs 2004. évi tevékenységéről  
- Beszámoló a Mezőberényi Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról 

4. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról. 
5. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 

munkáról 
6. Bejelentések. 

6/1. Oktatási intézmények támogatási kérelme ingyenes tankönyvvel kapcsolatos ügyben. 
6/2. Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola pályázatának támogatása tanulóközpontok 

létrehozására 
6/3. A Kulturális Örökség napjai 2005. szeptember 17-18án 
6/4. A Kihívás napján való részvétel 
6/5. A Drogmentes Magyarországért Maraton 
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6/6. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igényléséhez feltételek 
biztosítása. 

6/7. Körösök-völgye Natúrpark PEA Pályázata beadásához képviselő-testületi 
határozatok meghozatala 

7. Zárt ülés. 
7/1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztés (szóbeli) 
7/2. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 65/2005./I.28./, 68/2005./I.28./, 

104/2005./II.25./, 108/2005./II.25./, 109/2005./II.25./, 111/2005./II.25./, 
112/2005./II.25./, 114/2005./II.25./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

7/3. Önkormányzatok számára kiírt pályázatok ismertetése. 
7/4. Salbot Mihály kérelme - gépjármű közúton tárolása 
7/5. Slimbarszki Tamásné ingatlancsere kérelme. 
7/6. Telekvásárlási kérelem garázssor kialakítására. 
7/7. Békés-Mezőberény közötti kerékpárútépítés tervezési feladatai (szóbeli) 
7/8. Bélmegyer önkormányzatának kérelme kistérségi társulás keretében történő 

együttműködésről 
7/9. Közlekedésbiztonsági lámpa kihelyezése (455/2004./X.29./sz. hat. módosítása) 

/szóbeli/ 
7/10. Berény Ép Kft. kérelme 
7/11. Egyéb bejelentések 

 
 
121/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület 2005. február 25-i 
zárt ülésén hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
122/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
123/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 17/2005./I.28./, 39/2005./I.28./, 
78/2005./II.25./, 82/2005./II.25./, 85/2005./II.25./, 86/2005./II.25./, 87/2005./II.25./, 
88/2005./II.25./, 89/2005./II.25./, 90/2005./II.25./, 91/2005./II.25./, 92/2005./II.25./, 
93/2005./II.25./, 94/2005./II.25./, 95/2005./II.25./, 96/2005./II.25./, 97/2005./II.25./, 
98/2005./II.25./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
124/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta az Oktatási és 
Kulturális Bizottság azon javaslatát, hogy az önkormányzat a kulturális intézményeinél ne 
rendeljen el átszervezést.   
 
 
125/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
szakmai javaslata ellenére a kulturális intézmények szerkezetének felülvizsgálatához 
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indokoltnak látja az esetleges változtatás pénzügyi, gazdasági vizsgálatát, valamint a 
szerkezetátvilágítás jogi lehetőségnek vizsgálatát. Ennek érdekében felkéri a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottságot, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a 
kulturális intézményszerkezet felülvizsgálatát pénzügyi, gazdasági illetve jogi lehetőségek 
oldaláról vizsgálja meg. A munka elvégzéséhez a jegyző nyújtson segítséget.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             határozat szerinti érintettek. 
Határidő: amikor az egész átszervezéssel kapcsolatos kérdéskör tárgyalva lesz. 
 
 
126/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a többcélú kistérségi 
társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról szóló 
36/2005./III.1./ kormányrendeletben meghirdetett pályázaton a békési kistérség egyik 
önkormányzataként, és megbízza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat beadására 2005. május 15. 
 
 
127/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Petőfi Sándor 
Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát következő testületi ülésen tárgyalja, mivel a 
teljes egyeztetés még nem történt meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnöke 
Határidő: 2005. áprilisi testületi ülés. 
 
 
128/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta a Közbeszerzési 
Bizottság azon javaslatát, hogy az Intranet hálózattal elérhető intézmények telefon 
alközpontjainak lecserélésére egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás dokumentációit - 
ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció - 5 cég részére kerüljön megküldésre. 
 
 
129/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Intranet hálózattal elérhető 
intézmények telefon alközpontjainak lecserélésére egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását, és a műszaki dokumentációt elfogadja., ezek alapján egyszerű 
közbeszerzési eljárást ír ki Mezőberény város intézményeiben telefonalközpont beszerzésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást és műszaki dokumentációt 6 
cégnek  
/1./ Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői u. 120; 2./ Hungarotel Rt. 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 1.; 3./ Pana-Tech Szerviz Kft. 1086 Budapest, Erdélyi út 15.; 4./ Primusnet 
Kft. 1102 Budapest, Sasadi út. 170.; MatávCom Rt. 1476 Budapest, Bihari út 6.; Tom-
Technik Kft. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50./ küldje meg . 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a hirdetmény feladására: 2005.03.25. 
                ajánlattételre: 2005.04.15. 10 óra. 
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130/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2004. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, a város közrendje és közbiztonsága érdekében 
végzett munkájukért köszönetét és elismerését fejezi ki.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az érintettek értesítése azonnal. 
 
 
131/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Vagyonvédelmi 
Egyesület tájékoztatóját tudomásul veszi, és köszönetet mond a polgárőröknek a szabad 
idejük feláldozásával, a város lakóinak biztonsága érdekében végzett önzetlen segítségükért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az érintettek értesítése azonnal. 
 
 
132/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki munkájáért.  
 
 
133/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Beszámoló a gyermekvédelem 
helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról” szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
134/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata számára, a megnövekedett feladatok és 
jelentős esetszám növekedése miatt, megfelelőbb hely biztosításáról a májusi testületi ülésen 
dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: májusi testületi ülés. 
 
 
135/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata számára a városi Internet hálózathoz való 
csatlakozás lehetőségeiről a májusi testületi ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: májusi testületi ülés. 
 
 
 
136/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola pályázatot adjon be az OM „Világ-Nyelv” Program Forrás alprogramjában 
tanulóközpontok 2005-2006. évi fenntartására 300.000 Ft összegig, önerő biztosítása nélkül. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. április 15. 
 
 
137/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ebben az évben 
szeptember 17-18. között kerülnek megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai, és felhívja az 
intézményei és helyi szervezetek figyelmét e rendezvénysorozatra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a részvételi szándék bejelentésére 2005. június 30. 
 
 
138/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ebben az évben sem vesz részt a 2005. 
május 25-én megrendezésre kerülő Kihívás Napja versenyen. 
 
 
139/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ebben az évben 
4. alkalommal kerül megrendezésre Drogmentes Magyarországért Maraton ország-futás a 
gyermekek jövőjéért, melynek résztvevői 2005. május 20-án érkeznek Mezőberénybe. 
Felhívja az intézményei és helyi szervezetek figyelmét erre az ország-futásra a Kábel TV-ben 
és a Mezőberényi Hírmondóban is, önkéntes csatlakozásra biztatva a lakosságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Várfalvi Erzsébet a Mezőberényi Hírmondó felelős kiadója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
140/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös Volán Rt. /5600 Békéscsaba, 
Szarvasi út 103/,a Mezőberény városi helyi közforgalmú közlekedés, közlekedési 
szolgáltatója részére, 2005. évre a helyi közlekedés működtetéséhez, finanszírozásához 
(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) saját forrásból  1.700 e Ft 
összegű vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít, amely összeg -a Mezőberény 
város 2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005./II.28./ MÖK. számú rendeletében 7-5. cím 
PH egyéb működési kiadások: Végleges pénzeszközátadás működési célra: Körös Volán Rt. 
részére: Helyi járatú autóbusz közl. bizt. érdekében címen- betervezésre került, valamint 
további 255 e Ft kiegészítő támogatást nyújt a 2005. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi közlekedést a tárgyév (2005) 
január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
141/2005./III.24./sz. határozat: 
1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint támogatásban részesülő 
partner részt vesz a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a „Körösök lágy ölén” PEA 
pályázatában. 
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A pályázat beadásához szükséges Támogatásban részesülő partneri nyilatkozat aláírására 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert. 
2. A nyilatkozatokat az alábbiak szerint szükséges beszerezni/kitölteni: 

2.1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a projektelem-bruttó 
költségének 2,5%-a saját erőként rendelkezésre áll, melyről 15 napnál nem régebbi 
banki igazolást kér a pályázat beadásáig. Ennek kalkulált költsége az Elő-
megvalósíthatósági tanulmány alapján: 2.831 e Ft. Forrás: 2005. évi költségvetés. 
Ez a saját forrás nem származik egyéb Közösségi program, vagy állami támogatás 
által finanszírozott egyéb programból, és a projekt teljes időtartam alatt kizárólag a 
projekt céljaira fog rendelkezésre állni. 

2.2 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert Kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírására az alábbi 
tartalommal: 
„Alulírott Mezőberény Város Önkormányzata, mint a támogatott gazdasági 
társaság/szervezet tulajdonosa(i), garantáljuk, hogy a támogatási szerződés fennállása 
alatt, a támogatott szervezetben tulajdonjogunkat nem csökkentjük, továbbá mindent 
megteszünk a támogatott szervezet fizetőképességének fenntartásáért”  

2.3 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
korlátozottan forgalomképes ingatlan, a Városi ligeti pavilon (hrsz.: 3712/2) ami a 
PEA pályázat projekt eleme, jelzáloggal megterhelésre kerüljön. 

Fentiek alapján felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a felajánlani szánt 
biztosítékról szóló nyilatkozat aláírására az alábbiak szerint: 
A felajánlani szánt biztosíték: jelzálog a fejleszteni kívánt ingatlanon – Városi ligeti pavilon 
(hrsz.: 3712/2) a fejlesztés bruttó összegének erejéig. 
A felajánlott biztosíték a Támogatási Szerződés megkötésekor benyújtásra kerül a Szerződő 
Hatósághoz, ill. ekkor kerül sor a jelzálog bejegyzésére.  
A Városi ligeti pavilon korlátozottan forgalomképes vagyon, de Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a jelzálogjog bejegyzéséhez, és azt nem 
minősíti át vállalkozói vagyonná. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1.pont: 2005.május 10. 
                  2.pont: 2005. április 30.  
                  2.1 saját erő forrása: 2005. évi költségvetés 
 
 
142/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a település Dél-Kelet-
Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez való csatlakozást, és felhatalmazza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert a csatlakozáshoz szükséges társulási szerződés 
aláírására. A testület fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben anyagilag hátrányos 
helyzetbe kerül, utólag kilép a társaságból. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
143/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 65/2005./I.28./, 68/2005./I.28./, 
104/2005./II.25./, 108/2005./II.25./, 109/2005./II.25./, 111/2005./II.25./, 112/2005./II.25./, 
114/2005./II.25./ sz . lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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144/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács által 2005. évre Területi Kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására 
vonatkozóan meghirdetett kiírásra pályázatot nyújt be a Városi strand – közfürdő - további 
felújításának, korszerűsítésének, infrastrukturális fejlesztésének támogatására. 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a kiírás szerint. 
 
 
145/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács által 2005. évre A helyi önkormányzatok felhalmozási és felújítási feladatainak 
támogatására vonatkozóan meghirdetett kiírásra pályázatot nyújt be a Városháza nyílászárói 
cseréjének támogatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a kiírás szerint. 
 
 
146/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által 2005. évre Humáninfrastruktúra-fejlesztés önkormányzatoknak támogatására 
vonatkozóan meghirdetett kiírásra pályázatot nyújt be a Martinovics utcai iskola kistérségi és 
integrált oktatás feltételeinek megfelelő felújításának támogatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a kiírás szerint. 
 
 
147/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja megváltoztatni a 
37/2004./XI.29./ MÖK. számú rendeletét, amely az egyes gépjárművek közúton tárolásának 
tilalmáról szól. Felkéri Salbot Mihály egyéni vállalkozót, hogy a gépjárművek elhelyezéséről 
telephely kialakításával önmaga, vagy más vállalkozóval együtt gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
148/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete Slimbarszki Tamásné Mezőberény, 
Árpád u. 5. szám alatti lakos ingatlancsere javaslatát nem tudja támogatni, mivel 
költségvetésében nincs ingatlanvásárlásra szabad keret. Amennyiben kérelmezőnek megfelel, 
az önkormányzat a Gyomai u. 1. sz. alatti ingatlanából megvásárolni szándékozó lakást 
(Gyomai u. 1/A. I/3., 81 m2), különbözet megfizetése nélkül elcseréli a felajánlott ingatlanért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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149/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárás keretében 
kívánja a Békési úti bérlakások belsőudvar rendezését megoldani. A terület tereprendezését 
követően kerülhet kiírásra a pályázat garázssor építésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
150/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írja ki az 
egyszerűsített közbeszerzési eljárást a Mezőberény-Békés közötti kerékpárút terveinek 
elkészítésére, és azt terjessze elő a képviselő-testület áprilisi ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. áprilisi testületi ülés. 
 
 
151/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bélmegyer község képviselő-
testületének felvetéseit, - kistérségi együttműködés a közoktatási intézményfenntartó társulás, 
egészségügyi ellátás, igazgatás területén - megtárgyalta, a körjegyzőség létrehozásának 
kivételével hajlandó a testület az együttműködési szándékról tárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
152/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete annyiban módosítja a 
455/2004./X.29./sz. határozatát, hogy a Képviselő-testület a Mezőberény, Petőfi utcán a 
gimnázium és kollégium közötti átkelőhelyen a Csabai út felől közlekedőknek a sárga villogó 
lámpa helyett - ha nem jelentős a költségkülönbözet -, "gépjárművezetők tájékoztatása 
aktuális sebességükről" lámpa kerüljön kihelyezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
153/2005./III.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berény ÉP Kft. kérelmét - ami a 
Vésztői úton megvásárolt 12 db szociális bérlakás állami támogatásának terhére 1,5 millió Ft 
önkormányzat általi megelőlegezésére irányul - támogatja, azzal, hogy a Polgármester olyan 
szerződést kössön a Berény ÉP Kft. ügyvezetőjével, ami megfelelő pénzügyi és jogi garanciát 
tartalmaz az 1,5 millió Ft megtérülésére. A Képviselő-testület kiköti, hogy a Berény ÉP Kft. 
az 1,5 millió Ft előleggel csökkentett vételárat kapja meg, amennyiben a Magyar Lakás 
Innovációs Kht. a pályázott összeget az önkormányzat számlájára utalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

*** 
 
 



41 

154/2005./IV.6./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli, zárt testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Közbeszerzési ajánlati felhívás a Mezőberény-Békés közötti kerékpárút megtervezésére 
2./ 2005. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3./ Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt TEKI pályázaton részvétel  
4./ DARF által kiírt terület- és régiófejlesztési célelőirányzat pályázaton történő részvétel 
5./ Bejelentések 

o Strandon zuhanyzókonténer elhelyezése 
o Telek vásárlási kérelem kocsimosó kialakításához 
o Utak, járdák kátyúzása 
o Segélyutalványok osztásának helyével kapcsolatos észrevétel. 

 
 
155/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Mezőberény-Békés városokat 
összekötő kerékpárút tervezésével megbízott önkormányzat, úgy dönt, hogy egyszerű 
közbeszerzési eljárást ír ki a Mezőberény-Békés városokat összekötő kerékpárút tervezése 
tárgyában. Az egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás anyagait: az ajánlati felhívást, a 
felolvasólapot, az 1. sz. mellékletet és a 2. sz. mellékletet jóváhagyja. Megbízza Mezőberény 
város Polgármesteri Hivatalát, hogy az egyszerű ajánlati felhívást az alábbi vállalkozók felé 
megküldje: 
1. POLARIS DUÓ Bt., 5630 Békés, Hargita u. 1/2. sz. 
2. RAUM Építő Kft., 5700 Gyula, Veress Endre u. 14. sz. 
3. ENVA Bt., 5650 Mezőberény, Petőfi u. 5. sz. 
4. MIKE'S Mérnöki Iroda Kft., 5600 Békéscsaba, Fácánköz 13. sz. 
5. Nagy József, 5650 Mezőberény, Fő u. 7. sz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő:  int. azonnal. 
 
 
156/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 
Önkormányzatának felújításainak és beruházásainak 2005. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
Megbízza Dr. Hantos Katalin jegyzőt, hogy a 2005. évi közbeszerzési terv nyilvánosságra 
hozataláról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. április 20. 
 
 
157/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt, a területi kiegyenlítést szolgáló beruházások 2005. évi 
támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal külső 
nyílászáróinak cseréje tárgyában. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 34 350 eFt 
A megpályázható legnagyobb támogatás összege: 27 480 eFt 
A saját erő mértéke: 6 870 eFt 
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A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács a hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló 
projekteket az eredeti 70 % helyett 80 %-os támogatási arányban részesíti, ezért 
önkormányzatunknak a projekt költségeinek 20 %-át kell biztosítani. 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségeinek 20 %-át, 6 870 000 Ft-ot, a 2005. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt lehetőség szerint 2005. április 15-ig 
nyújtsa be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. április 15. 
 
 
158/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 2005. évi 
támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be a Martinovics úti volt iskola felújításának, 
átalakításának tárgyában. A tervezett beruházás megvalósításával az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola jelenlegi két – jelentősen leromlott állapotú – épületéből (Deák F. u. 1., 
Luther u. 7.) az oktatást át tudjuk helyezni a Martinovics utcai épületbe. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 137 717 000 Ft 
A megpályázható legnagyobb támogatás összege: 110 173 000 Ft 
A saját erő mértéke: 27 544 000 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségeinek 20 %-át a következő bontásban biztosítja:  
- 2005. évi költségvetés terhére 5 509 000 Ft-ot, 
- 2006. évi költségvetés terhére 22 035 000 Ft-ot. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt lehetőség szerint 2005. április 15-ig 
nyújtsa be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. április 15. 
 
 
159/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a strandon zárt 
zuhanyzórendszer kialakítása megvalósításra kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 2 millió Ft nettó összegig 2-2 állással ellátott zuhanyzókonténer 
megvásárlásáról intézkedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
160/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
mezőberényi 671 hrsz-ú 9610 m2 alapterületű anyaggödör megjelölésű ingatlanból méltányos 
áron, m2-enként 20 Ft-os áron értékesítsen területet azzal, hogy a megosztás költségei a vevőt 
terheli. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
161/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésében az 
útépítési feladatokra előirányzott 8 millió Ft előirányzatot átcsoportosítja a 2005. évi 
önkormányzati utak kátyúzására és járda felújítására, a költségvetési rendeletben 7-3.cím: PH 
felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások: Városi utak, járdák felújítása alatt 
tervezett 25 millió Ft változatlanul hagyása mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
162/2005./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2004. évi CXXXV. 
törvény (a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről) 5. melléklete 24. pontja alapján a 
szilárd burkolatú önkormányzat tulajdonban lévő belterületi közutak burkolat felújítására 
igényelhető és Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési rendeletében 
betervezett 25 millió Ft ilyen célú előirányzat felhasználására készítse elő a Közbeszerzési 
eljárást a Polgármester Hivatal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

*** 
 
 
163/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István képviselő napirend 
módosítására tett azon javaslatát, hogy a 8/10-es számú bejelentés - Oktatási intézmények 
átszervezése - nyílt ülésen legyen megtárgyalva, nem támogatta. 
 
 
164/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Tájékoztató 

az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
2/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 80/2005./II.25./sz., 130/2005./III.24./sz., 

131/2005./III.24./sz., 132/2005./III.24./sz., 136/2005./III.24./sz., 
140/2005./III.24./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Az óvodapedagógusi létszám felülvizsgálta (38/1999./III.26./sz. határozat) 
2/3. Önkormányzati támogatások bizottsági szétosztása (sport, városi rendezvények és 

nemzetközi kapcsolatok) (577/2004./XII.18./sz. határozat) 
2/4. Beszámoló Mezőberény készülő Honlapjának látványtervéről (11/2005./01.28./ sz. 

határozat) 
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2/5. Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ-ének jóváhagyása (127/2005./III.24./sz. 
határozat) 

2/6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének teljesítése /zárszámadás/ 
4./ Beszámoló a 2004. évben végzett belső ellenőri vizsgálatokról. 
5./ Beszámoló a város fásítási terve végrehajtásáról. 
6./ Mezőberény Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről szóló 

Számvevői jelentésben foglaltak intézkedési terve. 
7./ Bejelentések 

7/1. Versenyfelhívás Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen való 
részvételre. 

7/2. Támogató nyilatkozat kérelem a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet címzett támogatás 
iránti pályázatához. 

7/3. "Békés Megyéért" kitüntető díjban részesíteni kívánt személyre javaslatkérés. 
7/4. Az 1. Sz. Általános Iskola akadálymentesítési pályázattal kapcsolatos bejelentése és 

kérelme. 
7/5. Induló első osztályok száma a városi általános iskolákban. 
7/6.Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola kérelmei pályázatok támogatására. 
7/7. 1. Sz. Általános Iskola elvi támogatás kérelme pályázathoz. 
7/8. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában. 
7/9. DARFT által kiírt decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 

belterületi közutak burkolatfelújítása” támogatás elnyerésére pályázat benyújtása. 
7/10. Ajánlat a mezőberényi víztorony külső képének megváltoztatására. 
7/11. Átcsoportosítások (PGBiz. kiegészítőben) 

8/. Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 
8/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 60/2005./I.28./sz., 142/2005./III.24./sz., 

144/2005./III.24./sz., 145/2005./III.24./sz., 146/2005./III.24./sz., 
147/2005./III.24./sz., 148/2005./III.24./sz., 149/2005./III.24./sz., 
151/2004./III.24./sz., 156/2005./IV.6./sz., 157/2005./IV.6./sz., 158/2005./IV.6./sz., 
159/2005./IV.6./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

8/2. Jelentés a 110/2005./II.25./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról. 
8/3. Gál Sándor és felesége ingatlanvásárlás iránti kérelme 
8/4. A labor jövőjére vonatkozó döntések. 
8/5. Kérelem a Mezőberény 4/2 hrsz.-ú ingatlanon álló raktárépület megvásárlására.  
8/6. Ajánlat koncepció kidolgozására a termálvizes fürdő üdülőközpontkénti 

használatához. 
8/7. Mezőberényi Horgászok Egyesületének kérelme. 
8/8. Liszkai Lászlóné lakáscsere iránti kérelme. 
8/9. Városi strandon elvégzendő feladatok 
8/10. Oktatási intézmények átszervezése (PGBiz. kiegészítőben) 
8/11. Grósz László mezőberényi lakos kérelme Csabai úti telekvásárlásra (szóbeli) 
8/12. Békés Megyei Vízművek Rt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása (szóbeli) 
8/13. "Mezőberény város önkormányzati intézményeibe telefonközpont vásárlás" 

közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása. 
8/14. Kamut község szippantott szennyvizének a mezőberényi szennyvíztelepen történő 

elhelyezése (106/2005./II.25./sz. hat.) /szóbeli/ 
8/15. Tarhos község szippantott szennyvizének a mezőberényi szennyvíztelepen történő 

elhelyezése (107/2005./II.25./sz. hat.) /szóbeli/ 
8/16. Tájékoztató a kistérségi közös feladatellátásról /szóbeli/.  
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8/17. 119/2005./III.10./sz. határozat módosítása /B-95-ös kút gépészeti részének 
kivitelezési munkálatai. 

8/18. PolarNet Kft. kérelme - Internet hálózat üzemeltetési pályázatra társulás alakítása. 
8/19. Szováta testvérváros meghívó levele 

 
 
165/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület 2005. március 24-i 
zárt ülésén, valamint az április 6-i rendkívüli zárt ülésen hozott határozatokról szóló 
beszámoló kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
166/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 80/2005./II.25./sz., 
130/2005./III.24./sz., 131/2005./III.24./sz., 132/2005./III.24./sz., 136/2005./III.24./sz., 
140/2005./III.24./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
167/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2005/2006-os nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – 374, illetve decemberre 391 fő – 33 óvodapedagógusi 
létszámot biztosít, s elrendeli a költségvetési rendeletének ezzel kapcsolatos felülvizsgálatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
168/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
beszámolóját az önkormányzati támogatások (nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények 
és sportegyesületek) átruházott hatáskörben hozott felhasználásáról elfogadja. 
 
 
169/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Petőfi Sándor 
Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
170/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
171/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény készülő Honlapjának 
látványtervéről szóló beszámolót - 11/2005./I.28./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtását - 
elfogadja. 
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172/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2004. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2005. június 30-áig. 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetése: 
bevételeit  4.768.838 eFt előirányzattal 
 3.177.287 eFt teljesítéssel,(ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:  -13.644eFt) 
kiadásait  4.768.838 eFt előirányzattal, 
 3.077.907 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:  -81.689eFt) 
az egyenleget         99.380 eFt-tal jóváhagyja, 
és a 2004. évi költségvetés alapján a 2004. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hitelesített mérleg közzétételére 2005. június 30. 
 
 
173/2005./IV.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2004. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2004. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények 
szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola 526 e Ft 
 11/1994.VI.8. MÖK sz. rendelet 7. sz. mell.  526 e Ft 
 2005-re előírt megvalósulási ütemtervből eszköz- 
  vásárlás (Dologi kiadás) 
 
Petőfi Sándor Gimnázium   7803 e Ft 
 Zárolt pénzeszköz, előirányzat elkülönítésére Dologi               3500 e Ft 
 Konyha higiéniai vizsga (összes dolgozó) Dologi 350 e Ft 
 Konyha zárása miatti veszteség (élelmiszer) Dologi        90 e Ft 
 Konyha palatetős részének újrafedése Felújítási kiad. 1200 e Ft 
 Beiskolázással kapcsolatos marketing tevékenység Dologi      500 e Ft 
 Irodákba,számítógéphez(jogszabály által előírt)forgószék Dologi 304 e Ft 
 Internet a kollégiumi irodákba és konyhára Felhalmozási kiad. 500 e Ft 
 Közbeszerzési eljárással kapcsolatos kiadások Dologi 700 e Ft 
 Tantermi asztalok, székek beszerzése (2005.IX.1-re) Dologi         500 e Ft 
 Egyéb működési kiadások teljesítésére Dologi                               159 e Ft 
 
Petőfi Sándor Művelődési Központ  817 e Ft 
 Az épület belső festésére, karbantartására (Dologi kiadás) 817 e Ft 
 
1.sz. Általános Iskola  4 e Ft 
 Működési kiadások teljesítésére (Dologi kiadás) 4 e Ft 
 
Orlai Petrics Soma Gyűjtemény  159 e Ft 
 Szakmai munka feltételeinek javítására,  
 Működési kiadások teljesítésére (Dologi kiadás) 159 e Ft 
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Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  3933 e Ft 
 Tárgyi eszközök vásárlása /Idősek otthona/ Dologi 465 e Ft 
 Épületek, útfelújítás Felújítási kiad                                               3468 e Ft 
 
Összevont Óvodák                                                                                                           290 e Ft 
 Működési kiadások teljesítésére (Dologi kiadás)  290 e Ft 
Felelős:  1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
 Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
 Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
 Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
 Összevont Óvodák Intézményvezetője 
 Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
174/2005./IV.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többszörösen 
módosított 6/2004/III.01./ MÖK sz. rendelet 8. §-a 10. pontja alapján a 2004. évi állami 
feladatmutatós (és norm. kötött felh. tám. hozzájárulások) normatívák elszámolása során 
megállapított (az állami költségvetést az önkormányzatot megillető), az intézményeket terhelő 
befizetési kötelezettség összegét az intézmények 2004. évi jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint: 
− a Petőfi Sándor Gimnázium esetében  710 e Ft összegben állapítja meg, 
− a Városi Zeneiskola esetében    69 e Ft összegben állapítja meg, 
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2005. május 10-ig 
történő befizetésére. 
Befizetendő összeg: 
− Petőfi Sándor Gimnázium  710 e Ft 
− Városi Zeneiskola  69 e Ft 
Felelős:   
 Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
  Városi Zeneiskola igazgatója 
Határidő: 2005. május 10. 
 
 
175/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
- Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának 
  bevétele -  bevételi előirányzatát 15.617 e Ft-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát  5.673 e Ft-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát  1400 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 448 e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát 2.325 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadás (mobil színpad) 1.500 e Ft-tal 
  (Kötött felhasználású előirányzat) 
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- ebből: Felhalmozási kiadás (mobil színpad)   1.500 e Ft 
 7-2. cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatát   611 e Ft-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát 20 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát - e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát 191 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadás (hangszerbeszerzés) 400 e Ft-tal 
Ebből: elkötelezettséggel terhelt előirányzatok:  
- Személyi juttatás 20 e Ft 
- Dologi kiadás  69 e Ft 
- 2004. évi normatív és normatív kötött felhasználású állami tám. felhaszn. miatti befizetési 
köt. 69 e Ft 
- 7-4. cím Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai, kiadások előirányzatát:      9.333 eFt-tal 
    - Személyi juttatások előirányzatát:                                           4.725 eFt-tal 
    - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                        1.573 eFt-tal 
    - Dologi kiadások előirányzatát                                                 1.035 eFt-tal 
    Ebből elkötelezettséggel terhelt előirányzatok: 
    - Személyi juttatások :                                                               2.813 eFt-tal 
− Munkaadókat terhelő járulékok :                                            763 eFt-tal 
− 7-3. cím Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiadások: 
    - Felhalmozási kiadások: PH szoftver fejlesztés előirányzatát  2.000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
176/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
- Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának 
  bevétele -  bevételi előirányzatát  16.245e Ft-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4. cím Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai,  
  kiadások előirányzatát:                                                                        16.245 eFt-tal 
    - Dologi kiadások /2004. évi intézményi alul finanszírozás teljesítésének fedezetére/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
177/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei: 
- Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának  
  bevétele -  bevételi előirányzatát  27.145 e Ft-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei: 
 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek bevételi előirányzatát        18.000 e Ft-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát. 
 - Felújítási kiadások: /Városi Strand felújítása/                                 5.187 e Ft-tal 
                 (68.250 e Ft-63.063 e Ft) 
    - Pénzforgalom nélküli kiadások: Általános tartalék  
      előirányzatát                                                                                     3.958 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
178/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évben végzett belső ellenőri 
vizsgálatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
179/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város fásítási terve 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
180/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete e határozat szerves részét képező 
melléklet szerinti intézkedési tervet elfogadja és elrendeli annak megküldését az Állami 
Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodájához. Felkéri a jegyzőt, hogy számoljon be 
mindenkor az intézkedési tervben szereplő, határidőre végrehajtott feladatok megvalósításáról 
a képviselő-testületnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
181/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 
felülvizsgált együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              kisebbségi önk. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
182/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Német Kisebbségi Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 
felülvizsgált együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              kisebbségi önk. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 



50 

183/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 
felülvizsgált együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              kisebbségi önk. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
184/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
185/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő Verseny” jelentkezési lapjának aláírásával megbízza a polgármestert, és 
felkéri az önkormányzati intézményeket, civil szervezeteket és a lakosságot, hogy tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy a versenyen jó helyezést érjen el Mezőberény.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
186/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Réthy 
Pál Kórház-Rendelőintézet „belgyógyászati épülettömbjének” rekonstrukciójához 
benyújtandó címzett támogatási pályázathoz támogató nyilatkozat kiállítására, aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
187/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Békés Megyéért" kitüntető díjban 
részesíteni kívánt személyre szóló javaslatot a májusi zárt testületi ülésen tárgyalja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. májusi testületi ülés 
 
 
 
188/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az 1. Sz. Általános Iskola részére a 
HU 2003-004-347-02-01/2/3/001 regisztrációs számú akadálymentesítést célzó PHARE 
pályázathoz kapcsolódó tervezési többletkiadások fedezetére 100eFt-ot, és a pályázati saját 
forrás 2006. évre tervezett ütemének megfelelő összeget: 2.925eFt-ot biztosítja az 1.Sz. 
Általános Iskola részére, a 2140/2005.IV.15/ ikt. számú kérelmének megfelelően, 
felhalmozási kiadási előirányzatként, a 2005. évi költségvetése általános tartaléka terhére. /A 
végleges összegnek a tényleges €/Ft, árfolyamnak megfelelően kell alakulnia./ 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
189/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
- 7-3. cím. PH. felhalm. és egyéb kiad., Felhalmozási kiadások: 1.Sz. Általános Iskola: A 
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése: PHARE 2003. pály. A 
sportlétesítmények akadálymentesítésére 520/2004.XI.26./MÖK. sz. hat. saját forrás 
biztosítása  
– kiadási előirányzatát                                                                                         975 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
Az 1. cím. 1.Sz Általános Iskola Felhalmozási kiadási előirányzatát 
1.Sz. Általános Iskola: A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése: PHARE 
2003. pály. A sportlétesítmények akadálymentesítésére 520/2004.XI.26./MÖK. sz. hat. saját 
forrás biztosítása.                                                                                                        975 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István az 1.Sz. Általános Iskola igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
190/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta az Oktatási és 
Kulturális Bizottság, mint szakmai bizottság javaslatát, hogy 5 első osztály induljon a város 
általános iskoláiban. 
 
 
191/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005/2006-os tanévben induló első 
osztályok tekintetében az OKÉV engedélyét kéri, hogy a Közoktatási törvényben előírt 
maximális létszámnál magasabb létszámmal indíthasson első osztályokat. Engedély 
birtokában 4 első osztály indítását rendeli el (a sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai speciális tagozatát nem számítva). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Általános iskolák igazgatói 
Határidő: értelem szerint 
 
 
192/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – B/3 kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 200.000,- Ft, saját erőt az intézmény 40.000 Ft-
ot biztosít a költségvetéséből, a kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok 
normatíva keretéből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
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193/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – B/4 kategóriában (Környezeti nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás 200.000,- Ft, saját erőt az intézmény 40.000 Ft-ot biztosít a 
költségvetéséből, a kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok normatíva 
keretéből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
 
 
194/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – C kategóriában (Az integrált nevelés, oktatás segítése)– pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 200.000,- Ft, 40.000 Ft saját erő az intézmény 
költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
 
 
195/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – B/5 kategóriában (Ünnepségek, megemlékezések forgatókönyveinek 
összeállítása) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 100.000,- Ft, 
saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
 
 
196/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – F kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állomány 
gyarapítása) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 500.000,- Ft, 
100.000 Ft saját erő az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. szeptember 15. 
 
 
197/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Humán Fejlesztési Központ 
felkérésére, az  INTERREG III. A. / PHARE CBC Magyarország és Románia közötti 
együttműködésre kiírt pályázatára pályázatot kíván benyújtani, és pályázati önerő fedezetére, 
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max. 500.000 Ft-ot biztosít, utólagos elszámolás mellett,  a 2005. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. május 20. 
 
 
198/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy az 1. 
Sz. Általános Iskola az INTERREG III. A. / CARDS Magyarország-Szerbia és Montenegró 
Szomszédsági program pályázatára pályázatot nyújtson be, „Közös projekt” előkészítése 
Csantavérrel címen. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. május 20. 
 
 
199/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében - a 4 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Szekeres Józsefné és Siklósi István önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István és Szekeres Józsefné képviselők 
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2005. július 1). 
 
 
200/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, decentralizált „települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” (DARFT-UFCE-2005) támogatásának 2005. 
évi igénybevételére pályázatot nyújt be a mellékelt rajzon jelölt utcák felújítására. 
A tervezett felújítás bekerülési költsége:   50 000 000 Ft 
Az igényelt támogatás összege:   25 000 000 Ft 
A saját erő mértéke:   25 000 000 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségeinek 50 %-át, azaz 25 000 000 Ft-ot, melyet a 2005. évi 
költségvetésből már elkülönített, biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt lehetőség szerint 2005. május 9-ig 
nyújtsa be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: 2005. május 9. 
 
 
201/2005../IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, decentralizált „települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” (DARFT-UFCE-2005) támogatásának 
elnyerésére készítendő pályázathoz szükséges terveket az ENVA Mérnöki Tervező, 
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Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től megrendeli. 
A tervezés összes költsége az előzetes árajánlat alapján: 1 125 000 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
202/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni Rédei István újszászi 
lakos mezőberényi víztorony külső képének megváltoztatására vonatkozó ajánlatát, de 
költségvetési forrás hiányában nem kívánja igénybe venni a felajánlott szolgáltatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
203/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2005. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
A Széchenyi Terv „A gyógy- és termálfürdők vízforgató berendezéssel történő 
felszerelésének támogatása” pály. saját forrás biztosítása (7.591 eFt)  
illetve a pályázati támogatás helyett saját forrás biztosítása + 5.000 eFt 
előirányzatát                                                                                                     12.591 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A Városi Strand fejlesztési kiadásai, kiadási előirányzatát                           12.591 eFt-tal 
- A B-95-ös kút gépészeti részének kivitelezési munkálataira:                    3.900 eFt. 
- A gyógyvízzé minősítéshez szükséges kútgépészeti anyag összeállítására:  850 eFt. 
- Egyéb kiadások:                                                                                           7.841 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
204/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi strand 
felújításánál jelentkező többletmunkák szükségességét elismeri, és a többletmunkákra 
fedezetet biztosít az alábbi részletezés alapján: 
−  a B-95-ös kút beszabályozására       937.500 Ft. 
− az ALTERRA Kft. többlet munkáira ( járda, vezeték) 2.671.930 Ft. 
− a strand területén belüli elektromos kábel fektetése 1 050 000 Ft. 
− összesen:       4.659.430 Ft. 
A szükséges összeget, azaz kerekítve 4.660.000 Ft-ot a Mezőberény Város 2005. évi 
költségvetésének 7-3 cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, felhalmozási kiadások,  városi 
strand fejlesztési kiadásai előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 
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205/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja a zárt ülés napirendjét 
azzal, hogy a labor jövőjére vonatkozó döntések bejelentést elsőként tárgyalja meg. 
 
 
206/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ÁNTSZ Békés Megyei Intézetének 
vizsgálata alapján a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által működtetett labor 
szakmai minimum feltételeit folyamatosan, 2010-ig megteremti, az alábbi intézkedési terv 
szerint: 
Intézkedési terv a Jı típusú laboratórium szakmai minimum feltételeinek megteremtésére: 
2005. évben - - 
2006. évben 2 db számítógép 400.000 Ft 
2007. évben Termosztát 300.000 Ft 
2008. évben Ionmérő 1.200.000 Ft 
2009. évben 2 fő laborasszisztens 3.700.000 Ft 
2010. évben 1 fő laborasszisztens + 
1 fő adminisztrátor 3.300.000 Ft 
labor alapterületének bővítése 5.000.000 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Kovács Edina Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója  
Határidő: értelem szerint. 
 
 
207/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 60/2005./I.28./sz., 
142/2005./III.24./sz., 144/2005./III.24./sz., 145/2005./III.24./sz., 146/2005./III.24./sz., 
147/2005./III.24./sz., 148/2005./III.24./sz., 149/2005./III.24./sz., 151/2004./III.24./sz., 
156/2005./IV.6./sz., 157/2005./IV.6./sz., 158/2005./IV.6./sz., 159/2005./IV.6./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
208/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "A szennyvíztisztító telep régi, 
elhasznált berendezéseinek selejtezéséről" szóló 110/2005./II.25./sz. határozatában rögzített 
2005. márciusi testületi ülésig szóló határidőt a 2005. májusi testületi ülésre módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. májusi testületi ülés. 
 
 
209/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 770 hrsz.-ú, 1 ha 
932 m2 területű mocsár művelési ágú ingatlanból kb. 25 x 60 m-es (1500m2) területet Gál 
Sándor és Gálné Kiszely Piroska Mezőberény, Zrínyi u. 9. sz. alatti lakosok részére minimum 
200.000 Ft vételáron, valamint a vevők kötelesek megfizetni a terület megosztásának 
költségét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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210/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező Mezőberény, 4/2 
hrsz-ú ingatlanán álló raktár épületet minimum bruttó 500.000,- Ft összegért értékesíti a 
Szerelvénybolt Kft. (Kecskemét, Ceglédi u. 38. sz.) részére a következő feltételekkel: 
- az új tulajdonos az épület elbontása nélkül, annak felújításával garázsokat alakít ki. 
- a telekmegosztás költségeit magára vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
211/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel vette a Wendler-
Immobilien Projektentwicklung megkeresését a mezőberényi termálvizes fürdő 
üdülőközpontként történő használatával kapcsolatban.  
A döntéshez az ajánlattévő részéről további információt kér, és ennek rendelkezésre 
bocsátását követően foglalkozik a Képviselő-testület az ajánlattal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
212/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Boldisháti holtág 
vízkezelési jogát 10 évre a Mezőberényi Horgászok Egyesülete (Mezőberény, Petőfi u. 8. sz.) 
részére átadja, ami további 10 évvel meghosszabbítható. 
Mezőberény Város Önkormányzata a holtágra érvényes halászati jogát 800 Ft+ÁFA azaz 
1000 Ft éves bérleti díjért haszonbérbe átadja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a szükséges szerződéseket kösse 
meg 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester. 
Határidő: Májusi képviselő-testületi ülés. 
 
 
213/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Liszkai Lászlóné tulajdonát képező és felajánlott Mezőberény, Báthory u. 33. szám alatti 
ingatlanát különbözet megfizetése nélkül elcserélje a Gyomai u. 1. sz. I.em.3. sz. alatti 
önkormányzati lakásért, vagy pedig a kérelmező részére értékesítse minimum 8 millió Ft-ért a 
nevezett önkormányzati lakást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: int. azonnal. 
 
 
214/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
119/2005./III.10./sz. határozatát, és egyidejűleg megbízza a polgármestert azzal, hogy kössön 
megállapodást Musitz László Tervező, Szakértő és Vállalkozási Irodával /Várpalota/, hogy a 
B-95-ös kút gépészeti részének kivitelezési munkálatait végezze el 3.120 eFt + ÁFA (3.900 
eFt) vállalkozási díj mellett, valamint kösse meg a megállapodást a gyógyvízzé minősítéshez 



57 

szükséges kútgépészeti anyag teljes összeállítására 680 eFt+ ÁFA (850 eFt) vállalkozási díj 
mellett. 
A képviselő-testület 4.750 eFt fedezetet biztosít a 7-3 cím PH, felhalmozási és egyéb 
kiadások, felhalmozási kiadások- - A Városi Strand fejlesztési kiadásai előirányzata terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
215/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvi határozatot hoz arról, hogy 2005. 
szeptember 1-jétől az 1. Sz. Általános Iskolát és az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatot, valamint a Városi Alapfokú Zene- és Művészeti 
Iskolát közös igazgatású intézményként kívánja működtetni. Az ehhez szükséges egyeztetések 
a végleges döntés meghozataláig, a májusi testületi ülésig történjenek meg, felhasználva a 
Kálmán János szakértő által felajánlott segítséget.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
216/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért egy közoktatási 
intézményfenntartó társulás létrehozásával - Bélmegyer község döntésétől függően. 
Amennyiben Bélmegyer község társulni kíván, úgy az egyeztetéseket ennek megfelelően kell 
lefolytatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
217/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a 
jegyzőt, dolgozzák ki az új, összevont oktatási intézmény 2005. szeptember 1-jétől 
kinevezendő igazgatói munkakörre történő pályázati felhívást és terjessze a májusi testületi 
ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
218/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 671 hrsz-ú 9610 m2 
alapterületű anyaggödör megjelölésű ingatlant 200.000 Ft +ÁFA összegért értékesíti Grósz 
László mezőberényi lakos részére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
 
219/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármestert 
delegálja a Békés Megyei Vízművek Rt. Felügyelő Bizottságába tagként. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
220/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény Város önkormányzati 
intézményeiben telefonalközpont beszerzése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési 
eljárását - elfogadva a Közbeszerzési Bírálóbizottság előterjesztését - eredményesnek 
nyilvánítja, mivel az ajánlattételi felhívásra 5 ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Egyúttal 
megbízza a polgármester urat, hogy az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőkkel a közbeszerzési 
tárgyalást folytassa le. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: értelem szerint 
 
 
221/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény Város önkormányzati 
intézményeiben telefonalközpont beszerzése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás keretén belül a HUNGAROTEL Rt. (1066 Budapest, Teréz krt. 46 sz.) ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. Az érvénytelenség oka, hogy az ajánlattevő a Kbt. 88. §. e) 
pontjában, (nincs megfelelő számú referenciája) illetve a Kbt. 88. §. f) pontjában 
megfogalmazottak (nem csatolta a I. mellékletet, és részletes műszaki elírást) szerint 
érvénytelen ajánlatot tett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
222/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény Város önkormányzati 
intézményeiben telefonalközpont beszerzése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás keretén belül a TOM-TECHNIK Kft. (Békéscsaba, Bartók B. 46-50) ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. Az érvénytelenség oka, hogy az ajánlattevő a Kbt. 88. §. e) 
pontjában, (nincs megfelelő számú referenciája) szerint érvénytelen ajánlatot tett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
223/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény Város önkormányzati 
intézményeiben telefonalközpont beszerzése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás keretén belül a tárgyalások lebonyolítása alapján összességében legjobb ajánlatot tevő 
Robert Bosch Kft.-t (1103 Budapest, Gyömrői u. 120. sz.) nyilvánítja az eljárás nyertesének. 
Megbízza a polgármester urat, hogy a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. 05. 03. 
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224/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kamut község 
a szolgáltató által szippantott szennyvizet Mezőberény Város Szennyvíztisztító Telepén 
helyezze el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
225/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy Tarhos község 
a szolgáltató által szippantott szennyvizet Mezőberény Város Szennyvíztisztító Telepén 
helyezze el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
226/2005./IV.29.6sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békési 
Kistérségi Tanács önkormányzatunk részvételével pályázatot nyújtson be a többcélú kistérségi 
társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzésére vonatkozó pályázatra Mezőberény városát 
is érintő közoktatási társulás kialakítására, fenntartására vonatkozóan, amennyiben az ehhez 
szükséges testületi határozatok a többi kistérségi településen is rendelkezésre állnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
227/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Liget téri óvoda 
megüresedő önkormányzati ingatlanát más funkcióra, Kistérségi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat elhelyezésére kívánja átalakítani. Kéri a Békési Kistérségi Tanácsot, 
hogy a Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti ingatlan épületének, az új funkciónak megfelelő 
átalakítása, felújítása támogatására vonatkozó pályázatot fogadja be és nyújtsa be a kistérségi 
társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzésére kiírt pályázatra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
228/2005./IV.29.sz.határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvileg hozzájárul ahhoz, hogy a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr átkerüljön a Békési 
Kistérségi Tanács munkaszervezetébe, de ragaszkodik ahhoz, hogy Mezőberény Város 
Önkormányzatának belső ellenőrzési feladatait továbbra is lássa el. A Képviselő-testület 
kiköti, hogy az összes olyan feladatellátást, amit az önkormányzat a kistérségi társulás 
keretében old meg Mezőberény területén dolgozókkal /pl. belső ellenőr/, a személyi 
kérdésekben a mezőberényi képviselő-testületnek, polgármesternek, illetve a jegyzőnek 
legyen döntési jogosítványa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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229/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István képviselőt, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, folytasson további tárgyalásokat a PolarNet Kft. 
Mezőberény, Fő u. 5. sz. kérelmével kapcsolatban, a "Szélessávú hálózat önkormányzatok 
általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein" című 
pályázat részleteinek tisztázása érdekében. A tárgyalás eredményét terjessze a képviselő-
testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István OKBiz. elnök 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
230/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. május 27-29. között Szováta 
testvérváros által megszervezésre kerülő "Medve tó 130. Születésnapja" rendezvényen 4 fővel 
képviselteti magát. A delegáció tagjai: Cservenák Pál Miklós polgármester, Csávás István, 
Harmati László, Szekeres Józsefné képviselők. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
231/2005./IV.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. május 27-ére betervezett 
képviselő-testületi ülés időpontját, május 25-ére módosítja./szerda/, a szovátai rendezvény 
május 27-i időpontja miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2005.(V.2.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2005.(V.2.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 
10/2005.(II.28.) MÖK számú rendelete kiegészítéséről és módosításáról 
 
 

*** 
 
 
232/2005./V.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli, zárt testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Békési Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása.  
2./ Mezőberény-Békés közötti kerékpárút tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása. 
3./ Bejelentések 
˗ Gyomai úton a gázbekötési átvágások helyreállítási kérelme. 
˗ Városi Strand B-95-ös jelű hévíz kútjának műszeres felülvizsgálatának megrendelése. 
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233/2005./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete A Békési Kistérségi Társulás – 2005. 
január 20.-i és 2005. május 2.-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – „Társulási 

Megállapodás”-át jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
234/2005./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Liget téri óvoda megüresedő 
önkormányzati ingatlana funkcióváltásával kapcsolatos pályázati támogatásra vonatkozó 
227/2005./IV.29./sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
235/2005./V.11./sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Mezőberény 
Liget téri óvoda megüresedő önkormányzati ingatlanát más funkcióra- Kistérségi Pedagógiai 
Szakszolgálat elhelyezésére kívánja átalakítani. Felkéri a Békési Kistérségi Tanácsot, hogy a 
Mezőberény Liget tér 5 szám alatti épületének új funkciónak megfelelő átalakítása, felújítása 
támogatására vonatkozó pályázatot- fogadja be, és nyújtsa be 12 millió Ft átalakítási 
költségre, valamint a kistérségi pedagógiai szakszolgálat eszköz beszerzésére 3 millió Ft-tal 
nyújtsa be a kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzésére kiírt pályázatra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
236/2005./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyomai út 
belterületi szakaszán a 46 sz. főközlekedési úton a gázvezetés miatti útátvágásokból fakadó 
süllyedések a Közútkezelő Kht-val közösen megszüntetésre kerüljenek, ennek a költségnek a 
felét az önkormányzat magára vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
237/2005./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Strand B-95-
ös jelű hévíz kútjának műszeres felülvizsgálatát megrendeli. Megbízza továbbá a 
polgármester urat, hogy a felülvizsgálatra vonatkozó szerződést Musitz László úrral 1.000.000 
Ft + ÁFA összegben kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 18. 
 
 
 

*** 
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238/2005./V.26./sz. határozat: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Tájékoztató 

az elõzõ zárt testületi ülésen hozott döntésekrõl. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrõl. 
2/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 460/2004./X.29./, 527/2004./XI.26./, 

75/2005./II.25./, 116/2005./III.10./, 118/2005./III.10./, 126/2005./III.24./, 
134/2005./III.24./, 138/2005./III.24./, 141/2005./III.24./, 167/2005./IV.29./, 
169/2005./IV.29./, 174/2005./IV.29./, 181/2005./IV.29./, 182/2005./IV.29./, 
183/2005./IV.29./, 185/2005./IV.29./, 186/2005./IV.29./, 188/2005./IV.29./, 
189/2005./IV.29./, 191/2005./IV.29./, 200/2005./IV.29./, 201/2005./IV.29./, 
202/2005./IV.29./, 81/2005./II.25./,  sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása / 566/2004./XII.18./ sz. hat. 
végrehajtása./ 

2/3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat számára Internet csatlakozási lehetőség 
/135/2005./III.24./ sz. hat. végrehajtása 

2/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3./ Az intézmény korszerűsítési program megtárgyalása. 
4./ Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás munkájáról  
5./ Bejelentések 

5/1. Pályázati úton kapott támogatás lemondása, további felhasználása 
5/2. Az Összevont Óvodák 3 pályázatának támogatása  
5/3. Az 1. Sz. Általános Iskola 3 pályázatának támogatása 
5/4. A sporttámogatások felhasználása 
5/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (7 tárgyban) 
5/6. Petőfi Sándor Gimnázium kérelme a Petőfi és Goethe Alapítvány támogatásához 
5/7. 1. Sz. Általános Iskola kérelme: Létszám leépítés költségeinek biztosítása és a 

megtérítésre pályázat benyújtása 
5/8. Vagyonrendelet módosítása   
5/9. Védőnői körzetek új területi beosztása 
5/10. A Kultúra Magyar Városa cím elnyeréséért való pályázati részvétel  
5/11. Orlai Petrics Soma Általános Iskola: Hozzájárulás kérése alapítványi támogatás 

fogadásához. 
5/12. Mezőberény-Békés közötti kerékpárút tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 
5/13. Átcsoportosítás (Wenckheim-Fejérvári kastély tetőfelújítás) 
5/14. Szúnyoggyérítési pályázaton részvétel, saját forrásbiztosítás 
5/15. Egyéb bejelentések 

6./. Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 
6/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 100/2005./II.25/, 101/2005./II.25./, 

152/2005/III.24./, 153/2005./III.24./, 160/2005./IV.6./, 209/2005./IV.29./, 
210/205./IV.29./, 211/2005./IV.29./, 212/2005./IV.29./, 213/2005./IV.29./, 
214/2005./IV.29./, 218/2005./IV.29./, 219/2005./IV.29./, 220/2005./IV.29./, 
221/2005./IV.29./, 222/2005./IV.29./, 223/2005./IV.29./, 224/2005./IV.29./, 
225/2005./IV.29./, 226/2005./IV.29./, 227/2005./IV.29./, 228/2005./IV.29./ sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

6/2. A szennyvíztisztító telep régi, elhasznált berendezéseinek selejtezése 
/208/2005./IV.29./ hat. végrehajtása 

6/3. „Békés Megyéért” kitüntető díjra javaslat  
6/4. „Mezőberényért” kitüntető díjra javaslat  
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6/5. Városi Strand felújítási munkálatai, többlet igény 
6/6. 2005. évi strandjegyárak megállapítása. 
6/7. Egyéb bejelentés. 

 
 
239/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület 2005. április 29-i zárt 
ülésén, valamint a május 11-i rendkívüli zárt ülésen hozott határozatokról szóló beszámoló 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
240/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 460/2004./X.29./, 527/2004./XI.26./, 
75/2005./II.25./, 116/2005./III.10./, 118/2005./III.10./, 126/2005./III.24./, 134/2005./III.24./, 
138/2005./III.24./, 141/2005./III.24./, 167/2005./IV.29./, 169/2005./IV.29./, 
174/2005./IV.29./, 181/2005./IV.29./, 182/2005./IV.29./, 183/2005./IV.29./, 
185/2005./IV.29./, 186/2005./IV.29./, 188/2005./IV.29./, 189/2005./IV.29./, 
191/2005./IV.29./, 200/2005./IV.29./, 201/2005./IV.29./, 202/2005./IV.29./, 81/2005./II.25./ 
sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
241/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat internet csatlakozási lehetőségéről információ hiányában nem dönt. Felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen több szolgáltatótól árajánlatot, és ennek megfelelően 
terjessze be Képviselő-testület 2005. júniusi havi ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina int. igazgató 
Határidő: 2005. június havi Képviselő-testületi ülés 
 
 
242/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
243/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
244/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberényi 
Németek Helyi Kisebbségi Önkormányzata 31/2005.(V.17.) NKÖ számú határozata alapján - 
az új intézmény vezetői állására kiírásra kerülő következő – második ciklusra szóló - 
igazgatói pályázatot úgy írja ki, hogy a kinevezésre kerülő vezetőnek rendelkeznie kell német 
középfokú nyelvvizsgával.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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245/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényi 
Németek Helyi Kisebbségi Önkormányzata 31/2005.(V.17.) NKÖ számú határozat I.3.) 
pontjában szereplő feltétel – az új intézmény alapító okiratában nem szerepeltethető. A 
Képviselő-testület a költségvetési rendeletét kiegészíti azzal, hogy biztosítja a nemzetiségi 
normatíva felhasználásának ellenőrzését, és az ellenőrzés eredményéről készült beszámoló 
eljuttatását a kisebbségi önkormányzatokhoz. A jegyző a rendeletmódosítást a júniusi 
képviselő-testületi ülésre beterjeszti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint, ill. júniusi testületi ülés. 
 
 
246/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Németek Helyi 
Kisebbségi Önkormányzata 31/2005.(V.17.) NKÖ számú határozatának I. fejezet 1-6. 
pontjaiban leírt feltételeket a 244/2005./V.26./sz. határozat és a 245/2005./V.26./. sz. 
határozatokban foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
247/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
191/2005.(IV.29.) számú határozatát  és a 2005/2006-os tanévben – az új integrált közoktatási 
intézményben Mezőberényben 5 első osztály indítását engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
248/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összevont intézmény tekintetében 
vállalja, hogy az alapítástól számított 3 éven belül 1 fő logopédus, és 1 fő pszichológus 
alkalmazásának feltételeit megteremti az oktatás színvonalának emelése céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
249/2005./V.26./sz. határozat:   
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályok alapján – a 
természetes fluktuációnál nagyobb arányú  pedagógus létszám csökkentést nem rendel el, az 
összevont intézmény alapítása miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
250/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – az összevont oktatási intézmény 
megalapításával egyidejűleg, az ebben érintett intézményeinél létszám stoppot rendel el, 
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megtiltja az érintett intézményeknek az esetleges üres állások betöltését, valamint további új 
dolgozó alkalmazását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
251/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy szünteti meg az általa alapított és 
fenntartott közoktatási intézményeit – 1. Sz. Általános Iskolát, Orlai Petrics Soma Általános 
Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatot, valamint a Városi Zene- és Művészeti 
Iskolát – hogy az újonnan alapított többcélú közoktatási intézmény a megszüntetett 
intézmények mindegyikének jogutóda. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
252/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az új többcélú közoktatási intézményt 
úgy alapítja meg, hogy annak az 1. Sz. Általános Iskola, Orlai Petrics Soma Általános Iskola, 
valamint a Városi Zene-és Művészeti Iskola - tagintézménye, a Kollégium a Pedagógiai 
Szakszolgálat és a Sajátos Nevelési Igényű oktatásban résztvevő tanulók általános iskolai 
Tagozata intézményegysége legyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
253/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hoffmann Dániel azon indítványát, 
hogy az új többcélú közoktatási intézmény székhelye Mezőberény, Luther u. 1. sz. alatti 
épület legyen, nem támogatta. 
 
 
 
254/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az új többcélú közoktatási intézmény 
székhelyének meghatározását az eredeti előterjesztésben szereplő, Mezőberény, Petőfi u. 17-
19. számú ingatlan megjelölésével támogatta.  
 
 
 
255/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az új többcélú közoktatási intézményt 
az alábbiak szerint nevezi el: 
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási 
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Rövidített elnevezése: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola. 
A Képviselő-testület az intézmény székhelyéül, a Mezőberény, Petőfi u 17-19 alatti épületet 
jelöli ki. 
A Képviselő-testület az új többcélú közoktatási intézmény elnevezésére három év múlva 
visszatér. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós Mezőberény polgármestere 
              Dán Márton Bélmegyer polgármestere 
Határidő: értelem szerint 
 
 
256/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az új többcélú közoktatási intézmény 
alapító okiratában  rögzíti a Mezőberényi Németek Helyi Kisebbségi Önkormányzata 
egyetértési jogkörében tett javaslata alapján, hogy a megalapításra kerülő új többcélú 
közoktatási intézmény  Orlai Petrics Soma tagiskolája  tagintézmény –vezetője   irányítja és 
szervezi a német nemzetiségi oktatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
257/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete garantálja és az új többcélú 
közoktatási intézmény alapító okiratában rögzíti, hogy az önálló közoktatási intézmények 
elfogadott pedagógiai és szakmai programjai  kifutó rendszerben  megmaradnak. A 
Képviselő-testület a 2005/2006-os tanévtől kezdődően az új első évfolyamoknál, a 
2006/2007-es tanévtől az ötödik évfolyamnál rendeli el bevezetni az új közoktatási intézmény 
– eddigi értékeket továbbvivő és megtartó egységes pedagógiai programját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
258/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének állásfoglalása alapján egyetért azzal, hogy a két települési 
önkormányzat képviselő-testülete alapítsa meg az új többcélú közoktatási intézményt, 
melynek tagintézménye legyen a Bélmegyeri Általános Iskola. A két képviselő-testület a 
közös intézmény fenntartásra társulási megállapodást köt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós Mezőberény polgármestere 
              Dán Márton Bélmegyer polgármestere 
Határidő: értelem szerint 
 
 
259/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közoktatási 
intézményrendszer átszervezésénél a létrehozandó új (jogutód) intézmény igazgatójának 
kinevezése pályáztatás útján történjen meg. 
 
 
260/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közoktatási 
intézményrendszer átszervezésénél, a létrehozandó új (jogutód) intézmény igazgatójának 
kinevezése pályáztatásban 5 év iskolavezetői (igazgató, igazgató-helyettesi) gyakorlat legyen 
előírva. 
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261/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény  Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közoktatási 
intézményrendszer átszervezésénél, a létrehozandó új (jogutód) intézmény igazgatójának 
kinevezése pályázat kiírásból kimaradjon „A vezetői gyakorlat, illetve a német nyelvből tett 
állami nyelvvizsga illetve  a nemzetiségi oktatás területén szerzett gyakorlat előnyt jelent” 
szöveg. 
 
 
262/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közoktatási 
intézményrendszer átszervezésénél, a létrehozandó új (jogutód) intézmény igazgatójának 
kinevezése a pályázati kiírásban - a megbízás ideje - 2012. július 31-ig szóljon. 
 
 
263/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete közoktatási intézményrendszerét át kívánja szervezni 
és 3 közoktatási intézményét – Bélmegyer önkormányzatával közösen – kistérségi 
önkormányzati társulásban kívánja működtetni a következő tanévtől. A létrehozandó új 
(jogutód) intézmény igazgatójának kinevezése pályáztatás útján történhet, ezért az állásra 
pályázatot kell kiírni. 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 

Bélmegyer Község és Mezőberény Város Önkormányzatainak Képviselő-testületei 
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2. 
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 

2. Meghirdetett munkahely: 
Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási 
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat  
Székhelye: Mezőberény, Petőfi út 17-19. 
Iskolaigazgató 

3. Képesítési és egyéb feltételek: 
Egyetemen, vagy főiskolán szerzett felsőfokú pedagógus képesítés (a Közoktatásról szóló 
törvény 18.§-a szerint,) közoktatás- vezetői szakvizsga ,legalább 5 év iskolavezetői 
(igazgató, igazgató-helyettesi) gyakorlat. 

4. Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követő 30 
napon belül. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 1 hónapon belül. 
Az állás elfoglalásának határideje: 2005. augusztus 31 . A megbízás 2012. július 31-ig szól. 
A pályázathoz mellékelni kell: 

- szakmai önéletrajzot 
- az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket  
- szakképzettséget, esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Illetmény: megegyezés szerint (magasabb vezetői pótlék: 300 %.). 
Bővebb felvilágosítást nyújt: Cservenák Pál Miklós polgármester 
5650 Mezőberény. Kossuth tér 1. Telefon: 66/352-725 vagy 66/423-871, telefax: 66/352-204, 
mobil-telefon: 06-20-9441-994, e-mail: info@mezobereny.hu 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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264/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a fenti pályázat kiírását 
a kistérségi társulásban közoktatási intézmény igazgató állására és Bélmegyer 
önkormányzatának egyetértése esetén kéri annak sürgősséggel való megjelentetését (díjazás 
ellenében) az Oktatási Közlönyben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
265/2005./V.26./sz határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy  következő ülésére  a 
jegyző a pénzügyi iroda vezetővel és az intézmény felügyeleti munkatárssal együtt dolgozza 
ki  az új közoktatási intézmény alapításával szükségessé váló  költségvetési kérdéseket 
döntési tervezeteket. 
Készítsék elő továbbá az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosítását az 
intézmény szerkezet változás miatt, továbbá meg kell hozni azokat a döntéseket, melyekről a 
Képviselő-testület a 81/2005 (II.25) számú határozatában is rendelkezett.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
266/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a jegyző a képviselő-
testület június havi ülésére készítse el a Mezőberényi Németek Helyi Kisebbségi 
Önkormányzata nemzetiségi normatíva felhasználására vonatkozó javaslata alapján, az 
önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének kiegészítését azzal, hogy a költségvetés 
végrehajtása keretében a jegyző köteles a belső ellenőrrel minden évben ellenőriztetni a német 
és szlovák nemzetiség, illetve kisebbségi normatívák jogszerű és célszerű felhasználását az 
intézményeknél, és erről köteles a zárszámadás benyújtásával egyidejűleg beszámolni a 
Képviselő-testületnek, amit át kell adni a kisebbségi önkormányzatoknak is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
267/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az új többcélú közoktatási intézmény 
költségvetésében biztosítja a jelenlegi intézmény vezetők, vezetői tisztsége megszűnése miatt- 
tagintézmény vezetői megbízásukat, illetve a tagintézmény vezetők számára a jelenlegi 
besorolási bér melletti eddigi vezetői pótlékot, az eredeti megbízás lejártáig. Erről a 
Képviselő-testület az új intézmény költségvetése megállapításakor dönt, a költségvetési 
rendelet módosításával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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268/2005./V.26./sz határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Bélmegyer Község 
Önkormányzata Képviselő-testületével közös közoktatási intézmény fenntartására vonatkozó 
csatolt társulási megállapodást. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
269/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán János közoktatási szakértő 
által beterjesztett - zárójelentést elfogadja és Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete által fenntartott oktatási-nevelési intézmények közül nem kívánja megváltoztatni a 
Petőfi Sándor Gimnázium és az Összevont Óvodák jogállását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
270/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az 1. Sz. Általános Iskola, 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a 
Városi Zene-és Művészeti Iskola - egy önálló gazdálkodású, többcélú közoktatási 
intézményként történő működtetésével 2005. augusztus hó 31 napjától. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
271/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezőberényi 
Városszépítő és Városvédő Egyesület a városi rendezvények támogatására kiírt 
önkormányzati pályázaton elnyert összeget (100.000,- Ft) nem kívánják felhasználni, s a jövő 
évi támogatási összeget (a hatályos önkormányzati kulturális koncepcióban 
meghatározottakon túl) a fel nem használt összeggel (100.000,- Ft) megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István, az Oktatási és kulturális bizottság elnöke 
Határidő: a MÖK 2006. évi költségvetésének elkészítése 
 
 
 
272/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – B/3 
kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván benyújtani, a pályázat 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton igényelt támogatás 
125 000,- Ft, saját erő (az intézmény költségvetéséből) 25.000,- Ft 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
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273/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – B/4 
kategóriában (Környezeti nevelés) - pályázatot kíván benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel 
egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton igényelt támogatás 100 000,- Ft, saját 
erő (az intézmény költségvetéséből) 20.000,- Ft.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
 
 
274/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – F 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állomány gyarapítása) kíván 
benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton 
igényelt támogatás 150 000,- Ft, saját erő (az intézmény költségvetéséből) 30.000,- Ft. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. szeptember 15. 
 
 
275/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
B/3 kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván benyújtani, a pályázat 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton igényelt támogatás 
200.000,- Ft, saját erő (az intézmény költségvetéséből) 40.000,- Ft. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                        Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
 
 
276/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C 
kategóriában (Integrált nevelés, oktatás segítése) - pályázatot kíván benyújtani, a pályázat 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton igényelt támogatás 
500.000,- Ft, saját erő (az intézmény költségvetéséből) 100.000,- Ft.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 1. 
 
 
277/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – F 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állomány gyarapítása) kíván 
benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja.  A pályázaton 
igényelt támogatás 1.000.000,- Ft, saját erő (az intézmény költségvetéséből) 200.000,- Ft. 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. szeptember 15. 
 
 
278/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügy-, Gazdasági és az Oktatási 
és Kulturális Bizottságai beszámolóját az átruházott hatáskörben végzett ellenőrzésekről (a 
2004. évi önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése mind a hét 
sportegyesületnél, valamint a 2005. évi támogatáshoz nyújtott adatszolgáltatás ellenőrzése a 3 
érintett sportegyesületnél) tudomásul veszi és azokat jóváhagyja. A Sportcsarnok SE 30 
napon belül korrigálja az elszámolását. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Harmati László és Siklósi István bizottsági elnökök 
Határidő: 2005. december 31. 
 
 
279/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügy-, Gazdasági és az 
Oktatási és Kulturális Bizottságait, hogy az önkormányzati sporttámogatások 
felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatosan felvetődött észrevételekre kezdeményezze a 
szükséges intézkedések megtételét még ebben a költségvetési évben. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Harmati László és Siklósi István bizottsági elnökök 
Határidő: 2005. december 31. 
 
 
280/2005./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
7-5 cím:PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
  (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
  kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok)) csökkenti 780 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. cím:1. Sz. Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát 140 e Ft-tal 
  - V. Nemzetközi matematika verseny 140 e Ft 
2. cím:Orlai Petrics Soma Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát440e Ft-tal 
  - Szovátai cserekapcsolat 2005.02.15.-2006.02.15. 120 e Ft 
  - Gyermeklabdarúgó torna Marosvásárhely 80 e Ft 
  - Gyermeklabdarúgó torna Székelyudvarhely 60 e Ft 
  - Nemzetközi gyermeklabdarúgó torna 180 e Ft 
3. cím:Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát  200 e Ft-tal 
  - Lingeni nyelvtanulás 100 e Ft 
  - Gronaui nyelvtanulás 100 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
281/2005./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
7-5 cím:PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
 (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények))  csökkenti 1.142 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2. cím:Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát  250 e Ft-tal 
  - Személyi juttatás: 30 e Ft 
  - Dologi kiadások: 220 e Ft 
  - Vers és prózaíró pályázat 80 e Ft 
  - Rajzpályázat 25 e Ft 
  - Városismereti vetélkedő 30 e Ft 
  - Orlai kupa lány kézilabda torna 35 e Ft 
  - „Csodálatos természet” - irodalmi és rajzpályázat 30 e Ft 
  - III. Népdaléneklési verseny 20 e Ft 
  - V. Nyuszi-kupa fiú zsinórlabda torna 30 e Ft 
5-1 cím:Orlai Petrics Soma Gyűjtemény dologi kiadási előirányzatát  132 e Ft-tal 
  - Jeney István életmű kiállítás 80 e Ft 
  - Kittenberger Kálmán élete 52 e Ft 
5-2 cím:Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát  190 e Ft-tal 
  - Kazinczy szép magyar beszéd verseny 20 e Ft 
  - Petőfi versmondó verseny 20 e Ft 
  - Könyvtári napok 150 e Ft 
5-3 cím:Petőfi Sándor Művelődési Kp. dologi kiadási előirányzatát  340 e Ft-tal 
  - A magyar kultúra napja 30 e Ft 
  - Orgona hangverseny sorozat (3 ea.) 50 e Ft 
  - Fotópályázat („A hely ahol élünk”) 30 e Ft 
  - Népdaléneklési minősítő verseny (kistérs.) 20 e Ft 
  - Utcabál és fáklyás felvonulás 50 e Ft 
  - Városi gyermeknap 120 e Ft 
  - Idősek napja 40 e Ft 
6. cím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
 dologi kiadási előirányzatát  100 e Ft-tal 
  - Nyári napközis tábor ált. iskolásoknak 50 e Ft 
  - Idősek karácsonya 50 e Ft 
8-6 cím:Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  dologi kiadási előirányzatát  90 e Ft-tal 
  - Májusi körkép (3 napos rendezvénysor.) 60 e Ft 
  - Gyermek mikulás és öregek karácsonyi műsora 30 e Ft 
10-6 cím:Német Kisebbségi Önkormányzat 
  dologi kiadási előirányzatát  40 e Ft-tal 
  - Német nemzetiségi első osztályosok tábora 10 e Ft 
  - XIV. Német anyanyelvi kulturális nap (megyei) 30 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
282/2005./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiad: Pénzeszközök átadása Működési célra –  
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  - Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
  tám. ei. biztosítása – kiadási előirányzatát megemeli 130 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát 90 e Ft-tal 
 Véglegesen átvett pénzeszközök (Működési célú)  
 Városi rendezvény 
  - Májusi körkép (3 napos rendezvénysorozat) 
  - Gyermekek mikulás és öregek karácsonyi műsora tám. 
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát 40 e Ft-tal 
 Véglegesen átvett pénzeszközök (Működési célú) 
 Városi rendezvény 
  - Német nemzetiségi első osztályosok tábora támogatása 
  - XIV. Német anyanyelvi kulturális nap (megyei) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
283/2005./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím:PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
 - Véglegesen átvett pénzeszközök – Fejlesztési célú:  
  Előző évben igénybe nem vett céltámogatásnak  
  megfelelő fiktív fejl. célú pe átvétel, előirányzatát  csökkenti 82459 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
  Céltámogatás (3., 4., 5a, 6., 10a öbl. Sz+sz) előirányzatát 82459 e Ft-tal 
- 7-3. cím:PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
 - Véglegesen átvett pénzeszközök – Fejlesztési célú 
  bevételi előirányzatát megemeli 181832 e Ft-tal 
  - Területfejl. T-tól: Költségalapon meghatározott lakbérű  
    bérlakások, bérlakás állomány növ. pályázat /18 lakás/ Sport u. - Békési út  
    pályázati tám. bizt.:            118615 e Ft 
         -  Terület Fejl. T-tól: Szociális alapon meghatározott lakbérű 
     bérlakások, bérlakás állomány növ. pályázat /12 lakás/ Vésztői u. 
     pályázati tám. bizt.:                                      63217 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím:PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
     Felhalmozási kiadások, kiadási előirányzatát  181832 e Ft-tal 
  - Költségalapon meghatározott lakbérű  
    bérlakások, bérlakás állomány növ. pályázat /18 lakás/  118615 e Ft 
  - Szociális alapon meghatározott lakbérű 
     bérlakások, bérlakás állomány növ. pályázat /12 lakás/   63217 e Ft 
 Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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284/2005./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím:PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
 - Véglegesen átvett pénzeszközök- Működési célú  
 bevételi előirányzatát  megemeli 320 e Ft-tal 
 - Mb. Csatornamű Társ-tól, készpénzátutalási 
   megbízás vás. fedezetére 100 e Ft 
   OM. Pályázati támogatás (SZAK 2004) 220 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím:PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
     Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék -  
          kiadási előirányzatát  220 e Ft-tal 
- 7-4. cím:PH Igazgatási kiad. Dologi kiadási előirányzatát:  100 e Ft-tal 
      (Készpénzátutalási megbízás vás. fedezetére) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
285/2005./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
-7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási 
előirányzatán belül: 
A Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatán belül.  
- A Tervezési munkálatok fedezetére – meghatározott előirányzatot  csökkenti 263 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A Városi Egészségügyi Központ Mezőberény, Luther u. 1. sz. 
   Labor, Nőgyógyászati rendelő– tervezési munka fedezetére 
   /Gulyás Antal/  60 e Ft-tal 
- Mb. Martinovics úti iskola engedélyes tervkészítése 
  fedezetére /PAKSI TEAM/  113 e Ft-tal 
- Wenckheim – Fejérvári Kastély... 
- Toldalék WC bontás tervezési munk. fedezetére (Csabaterv)  90 e Ft-tal 
- 7-3. cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül a:  
Pénzforgalom nélküli kiadások -Általános tartalék kiadási előirányzatát  csökkenti 1881 e Ft-
tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a Felhalmozási kiadásoknál:  
- Wenckheim – Fejérvári Kastély... 
   Földhivatal – Bontási engedély, helyszínrajz előirányzatát             3 e Ft-tal  
                         Ép. engedély, térkép másolat előirányzatát                        3 e Ft-tal 
a Felújítási kiadásoknál: 
- Mezőberény, Luther u. 1. sz. lakásfelújítás (Internatus) kiadási előirányzatát 1875 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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286/2005./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, dologi kiadási  
előirányzatát     csökkenti 561 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím:PH felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
 a Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát   561 e Ft-tal 
 - Polgármesteri Hivatalba Számítástechnikai eszközök beszerzése: 
- Reuter Kártya                    242 e Ft 
- Számítógép                        244 e Ft 
- TS. Soft-vízcsapszoftver     75 e Ft 
- 7-5. cím:PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    - Az Önkorm., bérlak. fennt. (12 lak. Szoc. bérlakás: 2004-es átad.) 
  dologi kiadási előirányzatát    csökkenti 318 e Ft-tal 
  - Az Önkorm., bérlak. fennt. (18 lak. Költségalapú lakbérű: 2004-es átad.) 
  dologi kiadási előirányzatát    csökkenti 147 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím:PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
     a Felhalmozási kiadások, kiadási előirányzatát 
  - Szociális alapon meghatározott lakbérű 
     bérlakások, bérlakás állomány növ. pályázat /12 lakás/ 
    Berényi Kábel TV Szöv. hálózatépítés- kiad. előirányzatát: 318 e Ft-tal 
  - Költségalapon meghatározott lakbérű  
    bérlakások, bérlakás állomány növ. pályázat /18 lakás/ 
    Berényi Kábel TV Szöv. hálózatépítés- kiad. előirányzatát: 147 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
287/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Petőfi 
Sándor Gimnázium a nemzetközi kapcsolatok támogatására elnyert 100-100 ezer Ft, összesen 
200 ezer Ft pályázati összeget a Petőfi és Goethe Alapítvány részére átutalja. Továbbá 
felhívja a Gimnázium figyelmét arra, hogy a pályázati támogatás teljes összegével továbbra is 
az intézménynek kell elszámolnia. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
288/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél, a 2005. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezése kapcsán hozott, önkormányzati álláshely megszüntetésével együtt járó, 
főfoglalkozásban, határozatlan ideig, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló, 
jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó, létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok 
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létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének 
feltételeiről szóló 10/2005.(III.18.) BM. rendelet alapján. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Mezőberény Város Önkormányzata 
2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005.(II.28.) MÖK. számú rendeletének 5§ (2) 
bekezdésével, 2005. évben 1 fő létszám leépítést rendelt el: az 1. Sz. Általános Iskolánál,  a 
2004. év CXXXV. törvény – a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 
törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2005. évre szóló módosítása 
alapján, annak 1. számú mellékletében szereplő – ajánlott létszámok köréből, melyet 
legkésőbb 2005. augusztus 31-ig kell végrehajtani. Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete 1 fő főállású, közalkalmazotti létszám leépítése miatti, létszámcsökkentési 
döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez nyújt be pályázatot. 
A pályázat benyújtás, az 1. Sz. Általános Iskolát érintő létszámcsökkentési döntéshez 
kapcsolódik. 
Az 1. Sz. Általános Iskola részére a Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi 
költségvetéséről szóló 10/2005. (II.28.) MÖK. számú rendelete 6. sz. melléklete alapján 
meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 58 fő. 
Az álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentésről hozott döntés végrehajtását követően, 
az 1. Sz. Általános Iskolára vonatkozóan, az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 
57 fő. 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken, illetve a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében, az önkormányzat fenntartói körén belüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
289/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat igazgatója által előterjesztett 4 védőnői körzet területi beosztását a javaslat szerint 
jóváhagyja, egyúttal egyetért 2 iskola- és ifjúság- egészségügyi szolgálat kialakításával. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy az ÁNTSZ részére a 
jóváhagyott védőnői körzetbeosztást küldje meg, és a június 1-től hatályba lépő szerződés 
megkötéséről a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral ennek alapján gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szoc. Szolg. igazgatója 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
290/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat vezetőjét, hogy vizsgálja meg a védőnői körzetek kialakításának alakulását, 
kiterjesztve ezt a csárdaszállási feladatellátásra is, és a 2005. augusztusi ülésre részletes 
kimutatással terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézmény igazgató 
Határidő: 2005. augusztus havi képviselő-testület ülése. 
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291/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ebben az évben 
a nemzeti kulturális örökség minisztere pályázatot írt ki a Kultúra Magyar Városa cím 
elnyerésére, de nem kíván részt venni a pályázaton. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
292/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatásában részesítse az Orlai 
Petrics Soma Általános Iskola Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatot a tanulóik 
tanulmányi versenyeken elért helyezéseik, valamint iskolai tanulmányi eredményeik alapján 
történő jutalmazására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
293/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az eljárás lebonyolításával 
megbízott gesztor önkormányzat a „Mezőberény - Békés városokat összekötő kerékpárút 
tervezése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
mivel az ajánlattételi felhívásra 3 ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. A képviselő-testület a 
döntését a Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján hozta meg. Egyúttal 
megbízza a polgármester urat, hogy az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőkkel a közbeszerzési 
tárgyalást folytassa le. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. 05. 26. 
 
 
294/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az eljárás lebonyolításával 
megbízott gesztor önkormányzat a „Mezőberény - Békés városokat összekötő kerékpárút 
tervezése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretén belül a RAUM Építő 
Kft., (5700 Gyula Veres E. u. 14 sz.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Az érvénytelenség 
oka, hogy az ajánlattevő a Kbt. 88. §. e) pontjában, illetve a Kbt. 88. §. f) pontjában 
megfogalmazottak szerint érvénytelen ajánlatot tett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. 05.26. 
 
 
 
295/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az eljárás lebonyolításával 
megbízott gesztor önkormányzat a „Mezőberény - Békés városokat összekötő kerékpárút 
tervezése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretén belül a POLARIS DUO 
Bt. (5630 Békés Hargita u. 1/2 sz.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Az érvénytelenség 
oka, hogy az ajánlattevő a Kbt. 88. §. e) és f) pontjában megfogalmazottak szerint érvénytelen 
ajánlatot tett. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. 05.26. 
 
 
296/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az eljárás lebonyolításával 
megbízott gesztor önkormányzat a „Mezőberény - Békés városokat összekötő kerékpárút 
tervezése” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretén belül a tárgyalások 
lebonyolítása alapján összességében legjobb ajánlatot tevő ENVA Bt. (5650 Mezőberény, 
Petőfi u. 5 sz.) nyilvánítja az eljárás nyertesének. Megbízza a polgármester urat, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. 06. 03. 
 
 
297/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
- a Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
a Wenckheim–Fejérvári kastély tetőszerkezetének felújítására biztosított pályázati saját forrás 
előirányzatát                                                   csökkenti:                     5979 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- a Városi Strand fejlesztési kiadásai, kiadási előirányzatát:               3819 eFt-tal 
- Egyéb kiadások 
- Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék előirányzatát      2160 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
298/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt vesz a Körösök-völgyi 
Települések Regionális Szervezete területén 2005. évben megvalósuló szúnyoggyérítési 
programban. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Körösök-völgyi 
Települések Regionális Szervezete pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által a decentralizált TRFC szakmai programok 2005. évi támogatásának elnyerésére 
kiírt pályázati felhívására, „Térségi szúnyoggyérítés a Körösök-völgyben” címmel. 
Önkormányzatunk a saját forrást, 2.176.975 Ft-ot a 2005. évi költségvetéséből biztosítja:  
1.200.000 Ft a Mezőberény Város 2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005.II.28. MÖK. 
számú rendeletében 7-1. cím Városi Közszolgáltató Intézmény költségvetésében dologi 
kiadási előirányzatként biztosításra került, 976.975 Ft jelen határozattal kerül a Városi 
Közszolgáltató Intézmény részére biztosításra, a 2005. évi költségvetés Általános tartaléka 
terhére. 
Igényelt támogatás(60%)                           45.862.407 Ft 
Önkormányzati saját forrás (40%)            30.574.938 Ft 
A program összköltsége (bruttó)               76.437.345 Ft 
A Mezőberény Városi Önkormányzat által biztosított sajátforrás: 2.176.975 Ft.  
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A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázat benyújtásáért felelős gesztor Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
299/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 100/2005./II.25/, 101/2005./II.25./, 
152/2005/III.24./, 153/2005./III.24./, 160/2005./IV.6./, 209/2005./IV.29./, 210/205./IV.29./, 
211/2005./IV.29./, 212/2005./IV.29./, 213/2005./IV.29./, 214/2005./IV.29./, 
218/2005./IV.29./, 219/2005./IV.29./, 220/2005./IV.29./, 221/2005./IV.29./, 
222/2005./IV.29./, 223/2005./IV.29./, 224/2005./IV.29./, 225/2005./IV.29./, 
226/2005./IV.29./, 227/2005./IV.29./, 228/2005./IV.29./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
300/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete hozzájárul a szennyvíztisztító telepen 
feleslegessé váló eszközök, berendezések selejtezéséhez, a csatolt lista alapján. Egyúttal 
tudomásul veszi, hogy az önkormányzat vagyona bruttó 9.746.792 Ft-tal, azaz nettó 6.448.262 
Ft-tal csökken. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Rt.-vel kötött bérleti szerződést ennek megfelelően módosítsa. Ugyanakkor 
felhatalmazza a Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a leselejtezett eszközök átvételéről 
és árverésen történő értékesítéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: 2005. augusztus 31. 
 
 
301/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "Békés Megyéért" kitüntetésre ebben 
az évben nem kíván javaslatot tenni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
302/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényért” kitüntető díjra tett 
javaslatról a júniusi testületi ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005.júniusi testületi ülés 
 
 
303/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi strand 
felújításánál jelentkező többletmunkák szükségességét elismeri, és a többletmunkákra további 
5 828 000 fedezetet biztosít, a 204/2005/IV.29./ számú határozatában biztosítottakon felül. 
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A szükséges összeget, azaz 5 828 000 Ft-ot a Mezőberény Város 2005. évi költségvetésének 
7-3 cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, felhalmozási kiadások, városi strand fejlesztési 
kiadásai előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 
 
 
304/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi strand 
üzemeltetéséhez szükséges automata porszívó és egyéb szükséges eszközök vásárlására a 
Közszolgáltató Intézmény részére 1 172 000 Ft keretet biztosít PH. felhalmozási és egyéb 
kiadások, felhalmozási kiadások, városi strand fejlesztési kiadásai előirányzata terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 
 
 
305/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Strand 2005. évi 
strandjegyárait az alábbiak szerint határozza meg: 
Jegyárak: 
Felnőtt napi jegy 10-19 óráig 500 Ft 
Felnőtt jegy 16-19 óráig 300 Ft 
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 10-19 óráig 200 Ft 
Diák, nyugdíjas napi jegy 10-19 óráig 350 Ft 
Diák, nyugdíjas jegy 16-19 óráig 250 Ft 
Reggeli 1 órás felnőtt úszójegy 6 - 7 óráig 250 Ft 
Esti 1 órás felnőtt úszójegy 19-20 óráig 250 Ft 
Reggeli 1 órás diák, nyugdíjas úszójegy 6 - 7 óráig 200 Ft 
Esti 1 órás diák, nyugdíjas úszójegy 19-20 óráig 200 Ft 
Bérletek: 
10 alkalomra felnőtt bérlet 4.200 Ft 
10 alkalomra diák, nyugdíjas bérlet 2.800 Ft 
Heti felnőtt bérlet 2.800 Ft 
Heti diák, nyugdíjas bérlet 2.100 Ft 
Havi felnőtt bérlet 10.000 Ft 
Havi diák, nyugdíjas bérlet 7.800 Ft 
Havi felnőtt úszó bérlet napi 1alkalomra 4.900 Ft 
Havi diák, nyugdíjas úszó bérlet napi 1 alkalomra 3.500 Ft  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
306/2005./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Német Kisebbségi 
Önkormányzatot, hogy a szülőknek a véleményét szerezze be - az intézményvezető 
bevonásával - a német nemzetiségű tagóvoda névadása érdekében, és javaslatukat terjesszék 
elő a júniusi testületi ülésre.  
Felelős: Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: 2005. júniusi testületi ülés. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(V.27.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2005.(V.27.) önkormányzati 
rendelete az 1. Számú Általános Iskola megszüntetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2005.(V.27.) önkormányzati 
rendelete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
megszüntetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2005.(V.27.) önkormányzati 
rendelete a Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola megszüntetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2005.(V.27.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat alapításáról (alapító 
okirata) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2005.(V.27.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló többszörösen módosított 15/2000.(VI.26.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
307/2005./VI.24./sz. határozat: 
Közmeghallgatás: Az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezetről 
Képviselő-testületi ülés 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházot hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/l. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 139/2005./III.24./, 204/2005./IV.29./, 

246/2005./V.26./, 249/2005./V.26./, 250/2005./V.26./, 264/2005./V.26./, 
269/2005./V.26./, 270/2005./V.26./, 287/2005./V.26./, 291/2005./V.26./, 
293/2005./V.26./, 294/2005./V.26./, 295/2005./V.26./, 296/2005./V.26./, 
247/2005./V.26./, 288/2005./V.26./, 292/2005./V.26./, 304/2005./V.26./ sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A labor szakmai minimum feltételeinek biztosítása (206/2005./IV.29./ sz. hat.) 
2/3. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása (245/2005/V.26./és a 

266/2005/V.26./ sz. hat.) 
2/4. Az új közoktatási intézmény alapításával kapcsolatos költségvetési kérdések 

(265/2005./V.26./ hat.) 
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2/5. A mezőberényi Városi Strand 2005. évi használati díjainak megállapítása - 
rendeletalkotás - (305/2005./V.26./ sz. hat.) 

2/6. Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása, a Luther utcai tagóvoda 
elnevezésével kapcsolatos döntések 306/2005./V.26./ sz. hat.) 

2/7. A Városi Strand fürdő elnevezése, névadó ünnepség rendezése és az építő, Kálmán 
István emlékére, emléktábla elhelyezése (525/2004./XI.26./ sz. hat.) 

2/8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3. Az önkormányzat nevelési és oktatási intézményeiben végzett szakértői vizsgálatok 

megállapításainak elemzése 
4. Az Összevont Óvodák beszámolója végzett munkájukról 
5. Sportegyesületek beszámolója 
6. Bejelentések 

6/1. Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben alkalmazandó térítési és tandíjak 
megállapításának szabályairól rendeletalkotás 

6/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
6/3. Kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak átcsoportosítása 
6/4. Alapszolgáltatási Központtal kapcsolatos átcsoportosítások 
6/5. A 81/2005./II.25./ és 265/2005./V.26./ határozatok alapján előirányzat módosítások 

végrehajtása, a Városi Strandon zárt zuhanyzó rendszer kialakítása   
6/6. A Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
6/7. A temető területének bővítése 
6/8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
6/9. A Csabai úti buszmegálló áthelyezésének lehetősége 
6/10. A Heti Délkelet médiaajánlata 
6/11. A Petőfi Sándor Művelődési Központ tűzvédelmi ellenőrzése során feltárt 

hiányosságok 
6/12. A Petőfi Sándor Gimnázium előirányzat átcsoportosítása iránti kérelme /Élelmezési 

Központ felújítási munkálata/ 
6/13. A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása 
6/14. Pályázat benyújtása parlagfű mentesítésre 
6/15. PEA pályázathoz saját forrás biztosítása (141/2005./III.24./sz. hat. mód.) 
6/16. Egyéb bejelentések 

7. Zárt ülés 
7/1. A Luther utcai óvoda egyházi fenntartásba adásának lehetősége /szóbeli/ 
7/2. A zárt ülésen hozott 230/2005./IV.29./, 301/2005./V.26./, 303/2005.V.26./, 

289/2005.V.26./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul 
vételt igénylő beszámoló 

7/3. A városi strand B-95 hévíz kútjáról vizsgálati jelentés /237/2005./V.11./ hat./ 
7/4. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat internet csatlakozási lehetősége 

/241/2005./V.26./ sz. hat./ 
7/5. „Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület kérelme 
7/6. Számlavezető pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárás előkészítése 
7/7. Gimnáziumban végzett szakértői vizsgálat megállapításainak elemzése 
7/8. Pályázat szilárd burkolatú belterületi út burkolat felújításának támogatására 
7/9. Békési úti bérlakások belső udvarának rendbetétel, bontása /szóbeli/ 
7/10. Mikszáth utca kialakításának lehetősége /szóbeli/ 
7/11. Egyéb bejelentések 
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308/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület 2005. május 26-i zárt 
ülésén hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
309/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2005./III.24./, 
204/2005./IV.29./, 246/2005./V.26./, 249/2005./V.26./, 250/2005./V.26./, 264/2005./V.26./, 
269/2005./V.26./, 270/2005./V.26./, 287/2005./V.26./, 291/2005./V.26./, 293/2005./V.26./, 
294/2005./V.26./, 295/2005./V.26./, 296/2005./V.26./, 247/2005./V.26./, 288/2005./V.26./, 
292/2005./V.26./, 304/2005./V.26./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
310/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a labor szakmai minimumfeltételeinek 
biztosításáról szóló ÁNTSZ által küldött levelet tudomásul vette. 
 
 
311/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 265/2005./V.26./sz. határozata 
végrehajtásáról a beszámoló előterjesztésének határidő módosítását a 2005. augusztus havi 
ülésére engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. augusztus havi testületi ülés. 
 
 
312/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulást adja ahhoz, hogy a 
Luther u. 9. szám alatti tagóvoda falán a Mezőberényi Német Kisebbségi Önkormányzat és a 
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület közösen elhelyezzen egy márványtáblát -
2005. október 15-én-, "Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda" elnevezéssel, magyar 
és német nyelven, Mezőberény város címerével és a magyarországi németek címerével. A 
tábla költségeit az elhelyezők finanszírozzák. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
313/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 525/2004./XI.26./sz. határozata 
alapján egyetért azzal, hogy a Mezőberényi Strandfürdő „Kálmán Fürdő” elnevezést kapjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Lászlóné a Városszépítő és Városvédő Egyesület Elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
314/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Városszépítő és Városvédő 
Egyesület javaslatával, hogy a Strandfürdő építtetőjéről Kálmán Istvánról emléktábla kerüljön 
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elhelyezésre 2005. augusztus 20-án a strandfürdő területén. Az emléktábla bírálati díját 40-50 
eFt-ot az önkormányzat biztosítja a 2005. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Lászlóné a Városszépítő és Városvédő Egyesület Elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
315/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
316/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évben közoktatási szakértők 
által a nevelési-oktatási intézményekben - a gimnázium kivitelével - végzett törvényességi 
vizsgálatok dokumentumait elfogadja, a szakértők feladatát teljesítettnek tekinti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
317/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évben Kálmán János szakértő 
által a két általános iskolában végzett törvényességi vizsgálat során feltárt apróbb - elsősorban 
adminisztrációs jellegű - hiányosságok pótlására 2005. augusztusi testületi ülésig ad határidőt 
a két érintett intézmény igazgatójának azzal, hogy a végrehajtásról az augusztusi ülésen 
kötelesek beszámolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetők 
Határidő: 2005. augusztusi testületi ülés. 
 
 
318/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évben Molnárné Sinka Andrea 
művészetoktatási szakértő által a Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskolában végzett 
törvényességi vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlására 2006. január 1-jei határidőt, 
felelősként az új, összevont intézmény igazgatóját, és a zeneiskolai tagintézmény vezetőjét 
jelöli meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetők 
Határidő: 2006. január 1. 
 
 
 
319/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák beszámolóját – 
megköszönve az óvodapedagógusok és alkalmazottak magas színvonalú munkáját, valamint a 
szülők az intézményeket anyagilag is támogató segítségét – elfogadja 
 
 
 



85 

320/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. novemberi testületi ülésén 
napirendjére tűzi az önkormányzati sportrendelet (4/2005. /I. 1./ MÖK sz. rendelet) 
felülvizsgálatát.  
A felülvizsgálat során kerüljön kimunkálásra a sportpálya működtetésének kérdése, a 
működtetésért felelős szervezet feladatainak pontos maghatározásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2005. novemberi testületi ülés 
 
 
321/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. novemberi testületi ülésén 
napirendjére tűzi az önkormányzati sportrendelet (4/2005./I.1./MÖK sz. rendelet) 
felülvizsgálatát. 
A felülvizsgálat során kerüljön kimunkálásra az utánpótlás nevelés kérdésének jelenleginél 
bővebb értelmezése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2005. novemberi testületi ülés 
 
 
322/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. novemberi testületi ülésén 
napirendjére tűzi az önkormányzati sportrendelet (4/2005./I.1./MÖK sz. rendelet) 
felülvizsgálatát.  
A felülvizsgálat során kerüljön kimunkálásra a sportalap elosztásának átdolgozása, kiemelten 
az utánpótlás nevelés előtérbe helyezésével, valamint a Darts Club, és a Berényi Gyermek 
Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület támogatásának részleteivel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2005. novemberi testületi ülés 
 
 
323/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. novemberi testületi ülésén 
napirendjére tűzi az önkormányzati sportrendelet (4/2005./I.1./MÖK sz. rendelet) 
felülvizsgálatát.  
A felülvizsgálat során kerüljön kimunkálásra a sportlétesítmények felújításának, 
fejlesztésének listája fontossági sorrendet felállítva. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2005. novemberi testületi ülés 
 
 
324/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Közszolgáltató Intézmény 
vezetőjét, hogy kérjen legalább három árajánlatot a Sporttelep vizesblokk-tusoló, WC 
felújítására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3 ajánlat ismeretében a Közszolgáltató 
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Intézményvezetőjével egyeztetve, társadalmi munka kihasználására való törekvés mellett, 
válassza ki a felújítási munkát elvégző vállalkozót. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál int. vezető 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
325/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a sportegyesületek 2004. évi, és az 
idei munkájáról szóló beszámolókat elfogadja, elismerve az egyesületek által végzett munkát. 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egyesületek vezetőinek és a sportolóknak az elért 
eredményekért. 
 
 
326/2005./VI.24./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok átcsoportosítás határozatainak 
megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− -8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát 

               - Véglegesen átvett pénzeszközök – Működési 
                  célú – MOBILITAS: ITS-TA 37,5 eFt /2004. évről/          megemeli 38 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
              Dologi kiadási előirányzatát                                                                          38 eFt-tal 
− -8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

              kiadási főösszegén belül: a Dologi 
              kiadási előirányzatok előirányzatát                                          csökkenti 10 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
Pénzeszközök átadása – Működési célra – kiadási előirányzatát                                10 eFt-tal 
-Mb. Gyermek Fotbal Club részére 
- -9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
                kiadási főösszegén belül: a Dologi kiadási  
                előirányzatok előirányzatát                                                         csökkenti 160 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Pénzeszközök átadása – Működési célra – kiadási előirányzatát 

− Petőfi Sándor Művelődési Központ részére         25 eFt 
„Berényi Hídon ” CD- tám. 

− Mb-i Szlovákok Szervezete részére 
- rendezvény tám.                                                 40 eFt 
- nyelvoktatás tám.                                               60 eFt 

− II. ker. Evang. Egyház Mb. részére                      35 eFt 
(fűtés, világítás tám.) 

− -10-6.cím: Német Kisebbségi Önkormányzat 
kiadási főösszegén belül a Dologi kiadási 
előirányzatok előirányzatát                                                                   csökkenti 135 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
Pénzeszközök átadása – Működési célra – kiadási előirányzatát 
− Német Hagyományőrző Egy. Részére                                  100 eFt 

(Tavaszi programokra) 
− Nemzetiségi iskolások évzárói jutalmazása (OPS. Ált. Isk.) 35 eFt 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
327/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 7-3.cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül:  

Az Önkormányzatok költségvetési támogatása /Normatív támogatások:  
Alapszolgáltatási Központ/  
bevételi előirányzatát                                                                megemeli        3.800 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg csökkenti 
     6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatát       3.800 eFt-tal 
     /Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra „Alapszolg. Központ”/ 
- 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  

a Pénzforgalom nélküli kiadások –  
Általános tartalék előirányzatát                                                  csökkenti           633 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg csökkenti 
    7-3.cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül:  
    Az Önkormányzatok költségvetési támogatása /Normatív támogatások:  
    Alapszolgáltatási Központ/ bevételi előirányzatát                                                633 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
328/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 81/2005.02.25./ és a 
265/2005.V.26./ MÖK határozatai alapján, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 1.cím: 1.Sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát             csökkenti           1.368 eFt-tal 

- Személyi juttatás:                  -  1.026 eFt-tal 
- Munkaadókat terh. jár.:         -     342 eFt-tal 

- 2.cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát  csökkenti 4.125 eFt-tal 
- Személyi juttatás:                  -  3.125 eFt-tal 
- Munkaad. terh. jár.:               -  1.000 eFt-tal 

- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát         csökkenti         6.375 eFt-tal 
- Személyi juttatás:                    -  3.773 eFt-tal 
- Munkaadókat terh. jár.:         -  1.227 eFt-tal 
- Dologi kiadások:                      -  1.375 eFt-tal 

- 4.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                      csökkenti        1.500 eFt-tal 
- Dologi kiadások:                      -  1.500 eFt-tal 

- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
kiadási előirányzatát                                                                csökkenti         2.250 eFt-tal 
- Személyi juttatás                     -     801 eFt-tal 
- Munkaadókat terh. jár.:         -     272 eFt-tal 
- Dologi kiadások:                      -  1.177 eFt-tal 

- 7-4.cím: PH. Igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatát           csökkenti         4.000 eFt-tal 
- Személyi juttatás                      -  1.912 eFt-tal 
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  175/2005.IV.29. MÖK hat. alapján 
  biztosított előirányzat terhére 
- Munkaadókat terh. jár.:         -     810 eFt-tal 
  175/2005.IV.29. MÖK hat. alapján 
  biztosított előirányzat terhére 
- Dologi kiadások:                      -  1.278 eFt-tal 
   - 175/2005.IV.29. MÖK hat.  
      alapján biztosított  
      előirányzat terhére                   - 1 035 
   - egyéb:                                       -    243  
                 751153-1                       -   243 

- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül a Pénzforgalom 
nélküli kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát        megemeli     19.618 eFt-tal.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Érintett Intézményvezetők 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
329/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy az átcsoportosítással 
biztosított (Dologi, Felújítási ill. Felhalmozási kiadási előirányzatokat) az érintett 
intézmények kötött felhasználású előirányzatként, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, 
a megjelölt célra fordítsák: 
- Oktatási – nevelési intézmények: Meghatározott kötelező minimális eszköz és felszerelési 
jegyzékhez képest jelentkező hiánypótlásokra. 
- A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat: A bölcsődében járda felújításra, illetve rámpa 
kialakításra /felújítási előirányzat/. 
- a Városi Közszolgáltató Intézmény: Városi Sporttelepen felújítási munkálatok fedezetére  
/Vizesblokk - tusoló, WC, - felújítása/. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

- Személyi juttatások előirányzatát                                                csökkenti     1.042 eFt-tal 
- Munkaadókat terh. jár. előirányzatát                                           csökkenti        333 eFt-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát /Kötött felhasználású előirányzat/ megemeli  1.375 eFt-tal 

- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadások előirányzatát                                                       csökkenti    2.125 eFt-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát /Kötött felhasználású előirányzat/  megemeli  2.125 eFt-tal 

- 4. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadások előirányzatát                                                      csökkenti         500 eFt-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát /Kötött felhasználású előirányzat/ megemeli      500 eFt-tal 

- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadások előirányzatát                                                       csökkenti        750 eFt-tal 
- Felújítási kiadási előirányzatát /Kötött felhasználású előirányzat/  megemeli     750 eFt-tal 

- 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadások előirányzatát                                                       csökkenti        503 eFt-tal 
- Felújítási kiadási előirányzatát /Kötött felhasználású előirányzat/ megemeli      503 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
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 Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
 Összevont Óvodák intézményvezetője 

 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
 Városi Közszolgáltató Intézmény intézményvezetője 

Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
330/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 

A Dologi kiadások előirányzatát:                                             csökkenti       1.507 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

a 7-1.cím: Város Közszolgáltató Intézmény felhalmozási kiadási előirányzatát  
/A Városi Strandra 2-2 állással ellátott  
zuhanyzókonténer megvásárlása fedezetére. /                                                1.507 eFt-tal 

- 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
a Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék  
kiadási előirányzatát                                                                  csökkenti       1.031 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozási kiadási előirányzatát  
/A Városi Strandra 2-2 állással ellátott  
zuhanyzókonténer megvásárlása fedezetére. /                                                1.031 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
331/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa által 2005. június 2-án elfogadott társulási megállapodás módosítást jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
332/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a mezőberényi 
680 hrsz. alatt nyilvántartott 2.0664 m2 területen kialakított temetői parcellák jelölése " R" 
legyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
333/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a 634/2 hrsz-ú területen 
meglévő autóbusz megálló áthelyezésével (attól kb. 100 m-re északi irányban).  Felkéri 
Cservenák Pál Miklós polgármestert folytasson egyeztető tárgyalásokat a Békés Megyei 
Közútkezelő Kht-val a kialakítás költségeinek megosztása tárgyában. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
334/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Heti Délkelet című 
újság hirdetési ajánlatát, és amennyiben esetenként hirdetni kíván az önkormányzat, úgy 
megkeresi az ajánlattevőt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
335/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ igazgatóját, hogy kérjen legalább három árajánlatot a villámvédelem megoldására, 
az ajtók felújítására, és ezt a Képviselő-testület 2005. augusztusi ülésére készítse elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva igazgató  
Határidő: 2005. augusztusi testületi ülés. 
 
 
336/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2005. évi költségvetése: 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium Intézményi 

működési bevételi előirányzatát                                                       megemeli 620 eFt-tal 
/alaptevékenységi körben végzett szolg./ 

- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium Dologi kiadási  
előirányzatát                                                                                        csökkenti 500 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium Felújítási kiadási előirányzatai  

/Petőfi Sándor Gimnázium  
Élelmezési Központja tetőszerkezetének felújítása./                                      1.120 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
337/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Munkaügyi Központ által kiírt közhasznú munkaprogram megvalósítása érdekében pályázatot 
nyújt be az illetékes kirendeltséghez. 
A pályázatban leírt programhoz szükséges saját erő: 412 000 Ft 
A pályázati kiírásban előírt saját erőt – 412 000 Ft-ot – a Képviselő-testület 2005. évi 
költségvetés 7-5 cím, a Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadás (belvíz pályázat) dologi 
kiadási előirányzat terhére biztosítja, a 7-5 cím Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadás 
város és községgazdálkodási szakfeladatra.  
A képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a Polgármesteri Hivatal a pályázatot 
készítse el, és nyújtsa be a helyileg illetékes munkaügyi központhoz. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. június 27. 
 
 
338/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint támogatásban részesülő partner, 
a 141/2005./III.24./ számú határozatát módosítja és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a 
"Körösök lágy ölén" PEA pályázatához 3.218.700,- Ft önerőt biztosít, amely bruttó költség 
25%-a. Forrás: 2005. évi költségvetés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
339/2005/VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évben Tóth Imre intézmény-
felügyelő, közoktatási szakértő által a Gimnáziumban végzett törvényességi vizsgálat 
eredményét elfogadja, megállapítva, hogy a tények alapján a jegyzőkönyvben foglaltak 
helytállóak. 
 
 
340/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évben szakértő által a 
Gimnáziumban végzett törvényességi vizsgálat során megállapított hiányosságokról a 
következők szerint dönt: 
A Petőfi Sándor Gimnázium a törvényi előírásoknak nem megfelelő pedagógus 
foglalkoztatásokat 2006. szeptember 01-ig szüntesse meg. Addig is tegyen meg minden 
szükséges intézkedést a hiányosságok megszüntetése érdekében. A megfelelő végzettséggel 
nem rendelkező alkalmazottak az előbbiekben jelzett határidőig kezdjék meg a megfelelő 
végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint, 2006. szeptember 1. 
 
 
341/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évben szakértő által a 
Gimnáziumban végzett törvényességi vizsgálat kapcsán felhívja a gimnázium igazgatójának 
figyelmét, hogy a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékhez előírt ütemtervet tartsa be, illetve 
amennyiben ezt módosítani kívánja, azt nyújtsa be a képviselő-testület felé. Az elmaradt 
beszerzéseket pótolja 2005. december 31-ig. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
342/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az I. ker. Evangélikus Egyházközség 
azon kérelmétől, hogy a Luther utcai tagóvoda fenntartását 2006/2007 tanévtől gyülekezetük 
lássa el, nem zárkózik el. Felhatalmazást ad az egyház részére ahhoz, hogy az 
óvodapedagógusok bevonásával, az érintett szülők körében megtörténjen a felmérés a Luther 
utcai tagóvodában történő esetleges egyházi nevelés és hitoktatás beindításáról. Az óvodai 
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pedagógusok és a szülők nyilatkozata ismeretében tér vissza a képviselő-testület a gazdasági 
és vagyonjogi kérdésekre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

I. ker. Evangélikus Egyházközség 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
343/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 230/2005./IV.29./, 
301/2005./V.26./, 303/2005.V.26./, 289/2005.V.26./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
344/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városi Strand B-
95-ös hévízkútjáról készült vizsgálati jelentést. A jelentés megállapítja, hogy a kút 
homokolódásának oka az alsó szűrő réteg nem megfelelő résmérete, amely tervezési hibára 
utal. Megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a kút kivitelezőjével a hiba 
kijavításáról. A tárgyalás eredményét terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
345/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
folytasson további egyeztető tárgyalásokat a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
igazgatójával együtt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Internet csatlakozási 
lehetőségéről a két legjobb árajánlatot tevővel. A kedvezőbb műszaki ajánlatot adóval 
kerüljön a szerződés megkötésre. A képviselő-testület maximum 196 eFt-ot biztosít utólagos 
elszámolási kötelezettség mellett a 2005. évi költségvetés általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Kovács Edina igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
346/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Fogjunk Össze" Közhasznú 
Egyesület részére a Mezőberény, Mátyás király u. 10. sz. alatti ingatlanra, fogyatékos napközi 
otthon létrehozásához, 10 évre használati jogot biztosít, de amennyiben az engedélyeket nem 
tudja az egyesület megszerezni 2007. december 31-ig, akkor az önkormányzat a használati 
jogot megvonja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
347/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a számlavezető 
pénzintézet kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás előkészítő munkacsoportjának tagja 
legyen: Szekeres Józsefné képviselő, T. Wagner Márton képviselő, közbeszerzési bizottság 
elnöke, valamint Szalai Barna külső pénzügyi szakember. 
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348/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél – Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt decentralizált „települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” (DRFT-UCE-2005) támogatásának 2005. évi 
igénybevételére pályázatot nyújt be a mellékelt rajzon megjelölt utca felújítására. 
A tervezett felújítás bekerülési költsége 9.360 eFt. 
Az igényelt támogatás összege 4.680 eFt. 
A saját erő mértéke 4.680 eFt. 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségének 50 %-át, azaz 4.680.eFt-ot, melyet a 2005. évi költségvetésből 
biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt lehetőség szerint 2005. július 8-ig 
nyújtsa be a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. július 8.  
 
 
349/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél – Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt decentralizált „települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” (DRFT-UCE-2005) támogatásának 2005. évi 
igénybevételére pályázatot nyújt be a mellékelt rajzon megjelölt utca felújítására. 
A tervezett felújítás bekerülési költsége 12.960 eFt. 
Az igényelt támogatás összege 6.480 eFt. 
A saját erő mértéke 6.480 eFt. 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségének 50 %-át, azaz 6.480.eFt-ot, melyet a 2005. évi költségvetésből 
biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt lehetőség szerint 2005. július 8-ig 
nyújtsa be a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. július 8.  
 
 
 
350/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester a 
Békési úti bérlakások belsőudvarán lévő régi épületek bontására a terep rendezésére olyan 
vállalkozóval szerződést kössön, aki a bontott anyag ellenében a munkálatokat elvégzi. A 
vállalkozó a szerződéskötéssel egyidejűleg az önkormányzat számlájára 300 eFt kauciót 
köteles befizetni biztosítékként azzal, hogy részére a kauciót a szerződésben vállalt 
munkálatok, a terep letakarított, rendezett átadása után vissza kell fizetni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
 



94 

351/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mikszáth Kálmán utca kialakítása érdekében tárgyaljon magánterületek megvásárlásáról az 
érintett ingatlanok tulajdonosaival. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
352/2005./VI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. évben a „Mezőberényért” 
kitüntetést Jeney Istvánnak adományozza. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kitüntetés adományozásával kapcsolatos teendőket végezze 
el.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. október 23. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2005.(VI.27.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 23/2005.(V.2) 
MÖK számú rendelettel módosított és kiegészített 10/2005.(II.28.) MÖK számú rendelete 
kiegészítésére 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2005.(VI.27.) önkormányzati 
rendelete a mezőberényi Városi Strand használatának díjairól 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2005.(VI.27.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2005.(VI.27.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 
tandíjak megállapításának szabályairól 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2005.(VI.27.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2005.(VI.27.) önkormányzati 
rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
353/2005./VII.4./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli, zárt testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadása (7 db lakóút felújítása) 
2./ Pályázat települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 

felújítására 
3./ Csatlakozási lehetőség a Körös-völgy LEADER+Akció csoporthoz 
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4./ Mezőberény, Gyomai u. 1. sz. I.em.3. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése. 
 
 
354/2005./VII.4./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény belterületén 7 db lakóút 
felújítására az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával - az ismertetett 
feltételekkel - egyetért, azt haladéktalanul meg kell küldenie a Közbeszerzési Értesítő 
Szerkesztő Bizottsága részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
megjelentetésért: Bába Sándor beruházási főtanácsos 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
355/2005./VII.4./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 348/2005./VI.24./sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
356/2005./VII.4./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt decentralizált „települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” (DARFT-UFCE-2005) támogatásának 2005. 
évi igénybevételére pályázatot nyújt be a mellékelt rajzon megjelölt utca felújítására. 
A tervezett felújítás bekerülési költsége: 10 381 eFt. 
Az igényelt támogatás összege: 5 190 eFt. 
A saját erő mértéke: 5 191 eFt. 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségének 50 %-át – azaz 5 191 ezer Ft-ot – a 2005. évi költségvetésből 
biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2005. július 6-ig nyújtsa be a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. július 6. 
 
 
357/2005./VII.4./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a Körös-völgy 
LEADER+Akció csoporthoz és részt kíván venni annak munkájában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. július 6. 
 
 
358/2005./VII.4./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Mezőberény, Gyomai u. 1. sz. I. em. 3. sz. alatti önkormányzati lakást értékesíteni kívánja 
Szikora Jánosné Mezőberény, Pipa u. 2. sz. alatti lakos részére 8 millió Ft-ért. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: int. azonnal. 
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*** 
 
 
359/2005./VII.20./sz. határozat: 
1./ Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási 

Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására benyújtott 
pályázatok elbírálása. 

2./ Az informatikai normatíva felhasználása. 
3./ Közmunka programban való részvételről döntés. 
4./ A Körösök-völgye LEADER+akciócsoport tagjaként a csoport vezetőszervezetének 

jóváhagyása. 
Zárt ülés 

- Mikszáth utca megnyitása. 
 
 
360/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatói kinevezésében titkos szavazással dönt. 
 
 
361/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatói kinevezésében szükség szerint több fordulóban dönt. Amennyiben az 
első fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a megválasztásához szükséges legalább 10 
szavazatot, Bélmegyer Község képviselő-testülete esetén pedig legalább 5 szavazatot, illetve 
megkapja, de nem azonos jelölt kapja, mindkét képviselő-testület együttesen tovább tárgyal a 
kérdésben, és ismételt szavazást tartanak – egy ízben. 
 
 
362/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, amennyiben a Mezőberény - 
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói kinevezésében az ismételt szavazás is 
eredménytelen, a képviselő-testület a pályázat elbírálására nyitva álló határidőn (2005. 
augusztus 9.) belül, 2005. augusztus 5. napjára új, Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselő-testületével együttesen megtartott, képviselő-testületi ülés időpontot jelöl meg a 
kinevezés megkísérlésére. 
 
 
363/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény - 
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat igazgató jelöltjeként Öreg István és Siklósi István 
pályázók neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
364/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete titkos szavazással, Öreg Istvánt a 
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Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási 
Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megválasztotta. 
 
 
365/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete titkos szavazással megerősítette, hogy 
Öreg Istvánt a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának 
megválasztotta. 
 
 
366/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Öreg István Békés, Tátra u. 12/1. 
szám alatti lakost kinevezi a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának. 
A igazgatói megbízatása 2005. augusztus 31-jétől kezdődően 2012. július 31-ig szól. 
A Képviselő-testület Öreg István igazgató illetményét – magasabb vezetői pótlékkal együtt – 
összesen havi 266.100 Ft-ban állapítja meg a következő részletezés szerint: 

- alapilletmény + további szakképesítés 209.400  
- magasabb vezetői pótlék:  56.700  

Összesen: 266.100  
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói kinevezési okmány 
elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
367/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2005.(III.1.) OM rendeletben 
szabályozott informatikai normatívából az érintett intézményeinek kérésére az AROMO 
Konzorcium - mint pályázó - által benyújtott AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftvert 
kívánja megvásárolni és megbízza a polgármestert a megrendelés és az ezzel kapcsolatos 
szerződés aláírásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a megrendelésre 2005. augusztus 7. 
 
 
368/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2005.(III.1.) OM rendeletben 
szabályozott informatikai normatívából az ún. kisértékű hardver eszközök megrendelését 
átruházza a polgármesterre, az érintett intézményei igénylésének figyelembe vételével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. november 30. 
 
 
 
369/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván részt venni a Békés-
Csongrád megyére meghirdetett, vasúti sínek melletti területek tisztítása 
közmunkaprogramban. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
370/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Körösök-völgye 
LEADER+akciócsoport tagja elfogadja, hogy az akciócsoport vezető szervezete Köröstarcsa 
Község Önkormányzata (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.), amelynek hivatalos képviselője 
Széplaki Zoltán. 
Megbízza a polgármestert, hogy az akciócsoporttal, annak működésével kapcsolatban 
szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
371/2005./VII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mikszáth Kálmán utca kialakítása érdekében magánterületek - a feltöltött területek maximum 
2.000 Ft/m2-es, a mélyebb területek maximum 1.700 Ft/m2-es áron történő - megvásárlásáról 
intézkedjen. 
A költségek fedezetét a költségvetés általános tartalékából biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
372/2005./VIII.26./ határozat: 
1./ A Dél-Alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program Önkormányzati Társulásban való 

részvétel, az Önkormányzati társulás munkaszervezetének működéséhez való hozzájárulás 
biztosítása 
Előadó: Király Zoltán projekt menedzser DARFT Regionális Ügynökség Szeged 

2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Tájékoztató 
az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 

3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
3/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 172/2005./IV.29./, 175/2005./IV.29./, 

176/2005./IV.29./, 177/2005./IV.29./, 203/2005./IV.29./, 267/2005./V.26./, 
268/2005./V.26./, 280/2005./V.26./, 281/2005./V.26./, 282/2005./V.26./, 
283/2005./V.26./, 284/2005./V.26./, 285/2005./V.26./, 286/2005./V.26./, 
297/2005./V.26./, 298/2005./V.26./, 326/2005./VI.24./, 327/2005./VI.24./, 
328/2005./VI.24./, 329/2005./VI.24./, 330/2005./VI.24./, 334/2005./VI.24./, 
336/2005./VI.24./, 337/2005./VI.24./, 338/2005./VI.24./, 367/2005./VII.20./, 
369/2005./VII.20./, 192/2005./IV.29./, 193/2005./IV.29./, 194/2005./IV.29./, 
195/2005./IV.29./, 197/2005./IV.29./, 317/2005./VI.24./, 272/2005./V.26./, 
273/2005./V.26./, 198/2005./IV.29./, 275/2005./V.26./, 276/2005./V.26./, 
317/2005./VI.24./, 419/2004/IX.24./, 324/2005./VI.24./, 35/2005./VI.27./ MÖK 
rend., 332/2005./VI.24./, sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

3/2. Számlavezető Pénzintézet választás /szóbeli előterjesztés/ (442/2004./IX.30./ sz. hat.) 
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3/3. DAREH Társulási Megállapodás tervezet (142/2005./III.24./ hat. végrehajtás) 
3/4. Területi védőnői, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat körzetekről 

kimutatás (290/2005./V.26./ hat. végrehajtása) 
3/5. Tájékoztató a Körösök-völgye LEADER+akciócsoport programjáról 
3/6. „Mezőberény belterületén 7 db lakóút felújítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása (162/2005./IV.6./ és a 354/2005./VII.4./ hat. 
végrehajtása) 

3/7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
4./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások / 3 határozati javaslat /  
5./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének módosítása 
6./ Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2005. I. félévi gazdálkodásáról, 

költségvetésének teljesítéséről 
7./ Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról 
8./ Bejelentések 

8/1. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapításával 
kapcsolatos költségvetési döntési tervezetek (265/2005./V.26./, 267/2005./V.26./, 
311/2005./VI.24./ hat. végrehajtása) Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi 
költségvetésének módosítása 

8/2. Európai Uniós Tudakozó Kft. szerződés tervezete  
8/3. BO-STONE Kft. árajánlata számítógép vezérelt szavazatszámláló berendezésről 
8/4. Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrsének kérelme. - 

Közlekedésbiztonsági Nap megrendezéséhez önkormányzati támogatás kérése. 
8/5. A Mezőberényi Football Club kérelme a marosvásárhelyi foci csapat fogadásának 

anyagi támogatása iránt 
8/6. Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési 

Szabályzatának kiegészítése 
8/7. A Petőfi Sándor Gimnázium informatikai pályázatának támogatása 
8/8. Az OPS Általános Iskola pályázati támogatásának módosítása 
8/9. Az OPS Általános Iskola pályázati elszámolásának módosítása  
8/10. Tájékoztató a Petőfi Sándor Gimnázium pedagógiai programjának módosításáról 
8/11. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

14/1994./V.2./ MÖK sz. rendelet módosítása 
8/12. Állattartási rendelet tervezet ügye  
8/13. Mazsorett Alapítvány kérelme. 
8/14. Kérhalom u. 12. sz. alatti ingatlan ügye   
8/15. Laposi kert tulajdonosok kártérítési igénye 
8/16. Kölcsey lakótelepi lakosok vízelvezetési kérelme 
8/17. Kereki és Szénáskert u. lakóingatlanok vízelvezetési ügye  
8/18. Sebességjelző készülékre fedezetbiztosítás /Gyomai u./ 
8/19. Valentinyi Károly képviselő indítványai 
8/20. Dr. Juhász Anna bejelentése 
8/21. Egyéb bejelentések 

9./ Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 
9/1. A zárt ülésen hozott 161/2005./IV.6./, 346/2005./VI.24./, 349/2005./VI.24./, 

356/2005./VII.4./, 357/2005./VII.4, 358/2005./VII.4./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló 

9/2. A Petőfi Sándor Művelődési Központ árajánlat kérése a villámvédelemre és 
színházterem ajtóinak menekülésre alkalmassá tételére (335/2005./VI.24./ hat. 
végrehajtása) 
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9/3. A strand B-95-ös hévízkútjának kijavítása (344/2005./VI.24./ hat. végrehajtása) 
9/4. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnál Internet-csatlakozás megvalósításához pótelőirányzat 
biztosítása iránt (345/2005.VI.24./ hat. végrehajtása) 

9/5. A Petőfi Sándor Gimnázium érettségi vizsgáin való részvétel (199/2005,/IV.29./ hat. 
végr.) 

9/6. K. J. ingatlanvásárlási kérelme 
9/7. A Mécses Szolgáló Közösség Egyesület kérelme és együttműködés felajánlása 
9/8. P-né V. J. vételi ajánlata 
9/9. K. S-né lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezése 
9/10. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában gyermek és ifjúsági 

felügyelő alkalmazása 
9/11. Winter Zoltán és Winter Zoltánné hitelfelvételhez történő hozzájárulás iránti kérelme 
9/12. Vécsei Dániel belvízzel kapcsolatos beadványa 
9/13. Pap István Szénáskert u. 61. szám alatti lakos belvízzel kapcsolatos kérelme  
9/14. Csárdaszállás község szennyvize befogadásáról nyilatkozat kérés 
9/15. Papp Zoltán képviselő levele Mezőberény Város Honlapjának létrehozásával, 

feltöltésével kapcsolatos kérdésekről (544/2004./XI.26./ hat. felülvizsg. kérelme) 
9/16. Siklósi István felmentési kérelme 
9/17. Tájékoztató a Petőfi Sándor Gimnázium induló osztályairól és a beiratkozásról  
9/18. Valentinyi Károly képviselő indítványai 
9/19. Motorosok Baráti Köre októberi rendezvényével kapcsolatban állásfoglalás 
9/20. Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország 

üzletileg kevésbé vonzó településein (229/2005./IV.29./ hat. beszámoló)  
9/21. Egyéb bejelentések 

 
 
373/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület 2005. június 24-én, 
valamint a július 4-én és július 20-án megtartott rendkívüli zárt üléseken hozott határozatokról 
szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
 
374/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2005./IV.29./, 175/2005./IV.29./, 
176/2005./IV.29./, 177/2005./IV.29./, 203/2005./IV.29./, 267/2005./V.26./, 268/2005./V.26./, 
280/2005./V.26./, 281/2005./V.26./, 282/2005./V.26./, 283/2005./V.26./, 284/2005./V.26./, 
285/2005./V.26./, 286/2005./V.26./, 297/2005./V.26./, 298/2005./V.26./, 326/2005./VI.24./, 
327/2005./VI.24./, 328/2005./VI.24./, 329/2005./VI.24./, 330/2005./VI.24./, 
334/2005./VI.24./, 336/2005./VI.24./, 337/2005./VI.24./, 338/2005./VI.24./, 
367/2005./VII.20./, 369/2005./VII.20./, 192/2005./IV.29./, 193/2005./IV.29./, 
194/2005./IV.29./, 195/2005./IV.29./, 197/2005./IV.29./, 317/2005./VI.24./, 272/2005./V.26./, 
273/2005./V.26./, 198/2005./IV.29./, 275/2005./V.26./, 276/2005./V.26./, 317/2005./VI.24./, 
419/2004/IX.24./, 324/2005./VI.24./, 35/2005./VI.27./ MÖK rend., 332/2005./VI.24./ sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  szóló beszámolót elfogadta. 
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375/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a 347/2005./VI.24./ sz. 
határozatával létrehozott, a számlavezető pénzintézet kiválasztására kiírandó közbeszerzési 
eljárást előkészítő munkacsoportjában való részvételt Szalai Barna külső pénzügyi szakember 
nem vállalta el, egyidejűleg Hoffmann Dániel képviselőt, az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság elnökét az előkészítő munkacsoport tagjának megválasztotta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
376/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a számlavezető 
pénzintézet választás közbeszerzési ajánlati felhívása a Képviselő-testület 2005. október havi 
ülésére legyen előterjesztve. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. októberi testületi ülés  
 
 
377/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalást Gyomaendrőd város polgármesterével, 
hogy Gyomaendrőd város hulladékgazdálkodási rendszere milyen feltételekkel fogadja 
Mezőberény város hulladékát. 
A Képviselő-testület a 142/2005. (III.24.) MÖK számú határozat esetében a határidőt 
módosítja: előterjesztés benyújtása, megtárgyalása a Képviselő-testület szeptemberi ülésén 
történjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: előterjesztés benyújtása, tárgyalása a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság, illetve a 

Képviselő-testület 2005. szeptember havi ülése 
 
 
378/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy reális kimutatást készítsen, amelyben szerepel a védőnői 
szolgálatra vetített igazgatási és egyéb általános kiadás is. 
A Képviselő-testület a 290/2005. (V.26.) MÖK számú határozat esetében a határidőt 
módosítja: előterjesztés benyújtása, megtárgyalása a Képviselő-testület szeptemberi ülésén 
történjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Kovács Edina igazgató 
Határidő: előterjesztés benyújtása, tárgyalása a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság, illetve a 

Képviselő-testület 2005. szeptember havi ülése 
 
 
379/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök-völgye LEADER+ 
akciócsoport tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
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380/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Mezőberény belterületén 7 db lakóút 
felújítása” tárgyában meghirdetett egyszerű közbeszerzési eljáráson beérkezett ajánlatok 
részletes értékelése alapján az alábbi döntést hozza: 

- DEBMUT Rt., 4025 Debrecen Barna u. 15 sz. ajánlata érvényes. 
- STRABAG Rt.; 1135 Budapest Szegedi u. 35-37 sz. ajánlata érvényes. 
- HÓDÚT Kft.; 6800 Hódmezővásárhely Lázár u. 10 sz. ajánlata érvényes. 
- BETONÚT Rt.; 1133 Budapest Pannónia utca 59-61 sz. ajánlata érvényes. 
- Az ajánlattevőkkel szemben kizárási feltétel nem merült fel és az eljárás során sem 

keletkezett. 
- A közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
- A közbeszerzési eljárás nyertesének az összességében a legjobb ajánlatot benyújtó 

DEBMUT Rt.-t, 4025 Debrecen Barna u. 15 sz. hirdeti ki. 
- Felhatalmazza a polgármester urat, hogy az eljárás nyertesével a kivitelezői szerződést 

bruttó 46 608 456 Ft értékben a közbeszerzési eljárás során kialakított feltételekkel 
kösse meg. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005.09.01.  
 
 
381/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
382/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
- Önk. Int. műk. bevételei /kötbér/, bevételi előirányzatát                  megemeli 2.176 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
       a Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát                                             2.176 eFt-tal 
       - Járdaépítés, Károlyi és társa Kft. (Békési út és Sport utca). 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
- Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra – OM Pályázati támogatás 
     (SZAK 2004) - előirányzatát                                                         megemeli    200 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     a Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék előirányzatát                    200 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
383/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 2.cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola  
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   - Intézményi működési bevételi előirányzatát                                       megemeli 636 eFt-tal 
       -Egyéb alaptev. bev.:                      88 eFt  
       -Alaptev körében végzett szolg.:  154 eFt 
       -Bérleti díj:                                   150 eFt 
       -Tanulók befizetése:                     244 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 2.cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát                        636 eFt-tal 
       -Személyi juttatások előirányzatát:    130 eFt-tal 
       -Munkaadókat terh. jár. előirányzatát: 14 eFt-tal 
       -Dologi kiadások előirányzatát:         492 eFt-tal 
- 4.cím: Összevont Óvodák Intézményi működési bevételi előirányzatát megemeli 265 eFt-tal 
       -Egyéb bev.:       50 eFt 
       -Áfa visszatér.: 215 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 4.cím: Összevont Óvodák Dologi kiadási előirányzatát                                       265 eFt-tal 
- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
    Intézményi működési bevételi előirányzatát                                       megemeli 1.843 eFt-tal 
       -Egyéb bevétel: 249 eFt 
       -Kamatbev.: 258 eFt 
       -Tovább száml.: 1.336 eFt 
        gyógyszer, telefon, egyéb 
   - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát:         1.843 eFt-tal 
       -Személyi juttatások előirányzatát:       370 eft-tal 
       -Munkaadókat terh. jár. előirányzatát:    58 eFt-tal 
       -Dologi kiadások előirányzatát:         1.415 eFt-tal 
- - 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatán belül:  
   - a Dologi kiadások előirányzatát                                                             csökkenti 60 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                   60 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István az Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák intézményvezetője 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
              Csete Gyula az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
384/2005./VIII.26./ határozat: 
A Képviselő-testület, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
   Az Önkormányzatok költségvetési támogatása – Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési 
támogatás (TEKI Központosított tám.: Strand gyermekmedence) 
előirányzatát                                                                                         megemeli 30.786 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
       a Felhalmozási kiadások: 
BMTT. 2004. évi Területi kiegyenlítést szolgáló fejl. célú tám. pályázat (saját forrás bizt., ill. 
állami támogatás figyelembevétele) ...Strand gyermekmedence 
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előirányzatát                                                                                                          30.786 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
385/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés  
bevételeit             2.910.369 eFt előirányzattal 
                             2.171.745 eFt teljesítéssel, (ebből:kiegy., függő átfutó bevétel: -83.923 eFt) 
kiadásait               2.910.369 eFt előirányzattal 
                             2.088.898 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:   8.029 eFt) 
az egyenleget 82.847 eFt-tal jóváhagyja, és a 2005 évi költségvetés alapján, a 2005. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
386/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
387/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 1.cím:  1. Sz. Általános Iskola  
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működés célra előirányzatát       megemeli 1.414 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     -Személyi juttatások előirányzatát:      533 eFt-tal 
     -Munkaadókat terh. jár. előirányzatát: 114 eFt-tal 
     -Dologi kiadások előirányzatát:           767 eFt-tal 
- 7-1.cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadási előirányzatát                                                              csökkenti 122 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - Felhalmozási kiadások előirányzatát:                                                                122 eFt-tal 
        - Hangszerbeszerzés 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István az 1. Számú Általános Iskola igazgatója 
              Matajsz János 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
388/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működés célra előirányzatát      megemeli 1.5805 eFt-tal 
     - Működési célú pénzeszközátvétel szerepeltetése 
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        a Normatív támogatás előirányzatának biztosításáig:   8.812 eFt 
     - Bélmegyeri Községi Önkormányzattól átvétel, a 
       várható normatív támogatással nem fedezett kiadási 
       többlet fedezetére:                                                          6.993 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2A. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát 15.805 
eFt-tal 
     -Személyi juttatások előirányzatát:      11.424 eFt-tal 
     -Munkaadókat terh. jár. előirányzatát:  3.368 eFt-tal 
     -Dologi kiadások előirányzatát:             1.013 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
389/2005./VIII.26./ határozat: 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskola költségvetésében a tagintézmény-vezetők és az általános igazgatóhelyettes részére 
200% vezetői pótlék kerüljön betervezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Öreg István igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
390/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 205/2005.(V.26.) sz. határozatában 
elrendelt létszámstopot a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola vonatkozásában 
úgy módosítja, hogy lehetővé teszi a következő tanévre olyan pedagógusok megbízással való 
alkalmazását – az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletében meghatározott 
létszámon belül – ahol a feladat ellátása másképpen nem oldható meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató  
Határidő: értelem szerint   
 
 
391/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni az EU Tudakozó 
árajánlatát, a szolgáltatás igénybevételével nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
392/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a BO-STONE Kft. 1-
311/2005. ikt. számú, számítógép vezérelt szavazatszámláló berendezés értékesítésére 
vonatkozó ajánlatát, de nem kíván a vásárlási lehetőséggel élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
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393/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Rendőrkapitányság 
Mezőberényi Rendőrőrse részére, a 2005. szeptember 24-én megrendezésre kerülő 
Közlekedésbiztonsági Napra 100 eFt támogatást biztosít a 2005. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére, /7-4.cím. PH. Igazgatási kiadások (751 153 szakf.) dologi kiadások/, 
valamint ingyenes közterület-használatot engedélyez a mezőberényi piaccsarnok, valamint a 
Kossuth tér, Fortuna tér területére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
394/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az MFC-nek a Berényi Napok 2005. 
rendezvényre a marosvásárhelyi labdarúgócsapat fogadásához, itteni ellátásához támogatás 
biztosítás iránti kérelmét a költségvetés nehéz helyzetére tekintettel nem támogatja, elutasítja. 
Felhívja a továbbiakban az MFC figyelmét, hogy 2006. évben a pályázati kiírásnak 
megfelelően pályázatot nyújthat be városi rendezvények  támogatására, illetve nemzetközi 
kapcsolatok, külkapcsolati rendezvények megrendezésének támogatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
395/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 460/2004.(X.29.) számú határozatát, 
Az Önkormányzat és Intézményei és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról, 
az alábbiakban, az 5.11,a 7.1,és 9.3 pontjaiban megfogalmazottak szerint kiegészíti és 
egységes szerkezetbe elfogadja. 
A kiegészítést, a 2005. augusztus 26. után induló eljárásokban alkalmazni kell. 
 

Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési 
Szabályzatáról: 

 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésének (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottak 
végrehajtásaként a Szervezeti Működési Szabályzat 7. számú mellékleteként alábbiak szerint 
rendelkezik:  

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 

 
E szabályzat hatálya alá tartoznak Mezőberény Város Önkormányzata, és az önkormányzat 
intézményei , a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: ajánlatkérő)  beszerzései, amennyiben 
azok értéke eléri, vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban, meghatározott értékhatárokat. 
 

1. pont 
A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések 

1.1 A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg 
szolgáltatás megrendelése és - kizárólag a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó 
beszerzés esetén - a szolgáltatási koncesszió. 
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1.2 Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és 
birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására 
vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő 
részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A 
nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó beruházás esetén árubeszerzésnek minősül az 
ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - 
vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről. 

1.3 Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő 
valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 

a) a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 
kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

b) építmény kivitelezése,  vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 
tervezése együtt; 

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 

1.4 Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő 
ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő 
átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

1.5 A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - 
olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység 
megrendelése az ajánlatkérő részéről. 

1.6 A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő 
ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott 
időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

1.7 Ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat 
foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést 
minősíteni. 

1.8 Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek az 1.2 és az 1.5 
alpontok szerinti a tárgya, akkor, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés 
értékét. 

1.9 Nem tartoznak a Szabályzat hatálya alá: (a Kbt. szerinti rendelkezése alapján, 2005. 
december 31-ig, majd a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.) 
a.) a 10.00.000.-Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő építési beruházások 
b.) a 2.000.000.-Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő árubeszerzések 
c.) a 2.000.000.-Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő szolgáltatások megrendelése 

2. pont 
A beszerzési értékhatárok és a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok 
2.1 E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési 

értékhatárokat a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény 
határozza meg. 

2.2 A költségvetési év elején, legkésőbb a költségvetési év április 15. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal Beruházási és Vagyongazdálkodási Irodája éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A 
közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános, 
melyet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére meg kell 
küldeni (Kbt.5. §). 

2.3 A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, és a Beruházási és Vagyongazdálkodási  
Irodája a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb minden év 
április 15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót köteles készíteni a Kbt. 42. § (1)-(3) 
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bekezdésekben meghatározott értéket meghaladó, adott évre tervezett beszerzésekről és 
azt hirdetmény útján köteles közzétenni (Kbt. 42. §, 43. §). 

2.4 A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és Beruházási és Vagyongazdálkodási Irodája, 
az éves beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai 
összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig 
kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának (Kbt. 16. §) 

2.5 A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházások esetén hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó igénybevétele kötelező (Kbt. 9. §, és 11. § ). 

3. pont  
A beszerzési érték meghatározása 

3.1  A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 
illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű teljes 
ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). 

3.2  A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 
feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az 
egyszerűsített eljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás 
megküldésének, illetőleg  a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

3.3  A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások 
vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek 
− beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor (kivéve az 

építési beruházás becsült értéke, amelynek megállapításakor a több év alatt 
megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást 
kell számítani), 

− beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 
− rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül 

összefügg. 
II. FEJEZET 

A KÖZBESZERZÉSEK LEFOLYTATÁSÁNAK 
ELJÁRÁSI ÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI 

 
4. pont 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, dokumentálása 
4.1 A közbeszerzési eljárás előkészítése alatt értendő: az adott közbeszerzési eljárás 

megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott 
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, beruházási program és 
beszerzési javaslat elkészítése, a közbeszerzés becsült értékének meghatározása, az 
eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. 

4.2 Minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött 
szerződés teljesítéséig terjedően - írásban dokumentálni kell, az egyes eljárási 
cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

4.3 A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (az eljárás 
eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 
közzétételétől, illetve – ha a szerződéskötés később történik - a szerződés megkötésétől), 
illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel 
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig kell megőrizni. 

4.4 Tilos e fejezet megkerülése céljából az egyes beruházási, fejlesztési és felújítási 
feladatokat, melynek rendeltetése azonos vagy hasonló, az adott költségvetési éven belül 
részekre bontani.  
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4.5 Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az önkormányzat nevében a polgármester, 
gyakorolja. Az Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal nevében a 
kötelezettségvállalásra feljogosított személyek gyakorolják. 

Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott, vagy év közben 
felmerülő, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás határidőben 
történő elindításáért a közbeszerzés tárgya szerint illetékes intézményvezető, a Polgármesteri 
Hivatal esetében az irodavezető, a beszerzés fedezetének rendelkezésre állásáért a Pénzügyi 
irodavezető a felelős. 

5. pont 
A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre,  

szervezetekre vonatkozó szabályok 
Összeférhetetlenségi okok 

5.1 A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció tervezetének 
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek 
megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi-, műszaki 
szakértelemmel kell rendelkezniük. 

5.2 Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg az 
5.1 bekezdés szerinti követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő 
tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a 
szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik. 

5.3 A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy 
az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba 
nem vonható be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan 
személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely 

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő 
Bírálóbizottságának tagja; 

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója. 

5.4  Nem kell alkalmazni az 5.3 alpontban leírtakat, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba 
bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel az 5.3 alpont a)-d) pontja szerinti 
viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy az 
eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként. 

5.5  A közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont bármely személy, 
vagy szervezet a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó. 

5.6  Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt 
gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem 
járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, 
kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik arról,  hogy az 
eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. 

5.7  Ha az 5.3, 5.5, vagy 5.6  alpontban leírtakat megsértették, az eljárás további részében 
nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az 5.3 alpont hatálya alá tartozó vagy az ott 
felsorolt személyekkel, szervezetekkel az 5.3 alpont a)-d) pontja szerinti viszonyban álló 
érdekelt gazdálkodó szervezet, az 5.5 alpont szerinti személy vagy szervezet, illetőleg az 
5.6 alpont szerinti érdekelt gazdálkodó szervezet. 
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5.8  Az 5 pont szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn azzal a személlyel vagy szervezettel 
szemben, aki, vagy amely a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó építészeti vagy egyéb 
műszaki tervdokumentáció elkészítésében részt vett. 

5.9 Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy 
szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn az e § 
szerinti összeférhetetlenség, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás során 
tudomására jutott információk vonatkozásában titoktartásra köteles. 

5.10 A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító hirdetmény, felhívás, illetve a 
dokumentáció előkészítése az e célra Polgármester által megbízott Előkészítő 
Munkacsoport feladata. 
5.11 A közbeszerzési eljárásban a döntést, az ajánlati felhívás tartalmát, ajánlattevő 

kiválasztását, a közbeszerzési szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi eljárásban 
a Képviselő-testület hozza, kivéve, a III. fejezetben leírt és intézményi 
hatáskörbe utalt közbeszerzéseket, valamint az egyszerű meghívásos 
közbeszerzési eljárást, ahol a döntést a Közbeszerzési Bíráló Bizottság hozza. 

 
6. pont  

Az Előkészítő Munkacsoport 
6.1 Az Előkészítő Munkacsoportot (továbbiakban Munkacsoport) a polgármester esetenként 

alakítja meg. A Munkacsoport tagjainak száma 3 főnél kevesebb nem lehet. 
6.2 A Munkacsoport feladatai: 

a. összeállítja, a képviselő-testület elé terjeszti és annak döntésének megfelelően 
közzéteszi a 34/2004. (III.12.) sz. Korm. rendelet szabályai szerint előzetes 
összesített tájékoztatót. 

b. elkészíti a tájékoztató, felhívás tervezetet 
c. kidolgozza az ajánlatok érvényességi szempontjait, az ajánlatok értékelésének és 

elbírálásának elveit 
d. javaslatot tesz az ajánlatok elbírálása során alkalmazható előnyökre 
e. a képviselő-testület döntése alapján közzéteszi a 34/2004. (III.12.) sz. Korm. 

rendelet szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben a hirdetményt 
f. gondoskodik az eljárás jogszerűségéről, illetve a törvény alapelveinek 

érvényesüléséről. 
6.3 A Munkacsoport tagjai lehetnek: 

a. a polgármesteri hivatal beruházási munkatársa  
b. a polgármesteri hivatal közbeszerzésben szakértelemmel rendelkező munkatársai 
c. a közbeszerzéssel érintett intézmény(ek) vezető(i) 
d. külső szakértő (szakértő szervezet) akinek felkéréséhez a képviselő-testület 

egyetértése szükséges. 
e. önkormányzati képviselők 
f. a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai 

6.4 A Munkacsoport munkájának koordinálását titkári minőségben a mindenkori beruházási 
munkatárs (továbbiakban: titkár) látja el. 

6.5 A Munkacsoport tevékenységéért a polgármesternek tartozik felelőséggel. 
6.6 A Munkacsoport titkárának feladatai különösen: 

a. koordinálja a Közbeszerzési Bírálóbizottság és az általa vezetett Munkacsoport 
tevékenységét 

b. gondoskodik a Munkacsoport jegyzőkönyveinek elkészítéséről 
c. elkészíti és az illetékes szerveknek megküldi a törvényben meghatározott 

jelentéseket 
d. közreműködik a döntéshozó eljárást lezáró határozatának előkészítésében 



111 

e. közreműködik az eredmény kihirdetésében 
f. a képviselő-testület döntéséről értesíti az érintetteket 
g. teljesíti a Kbt-ben meghatározott értesítési, tájékoztatási és közzétételi 

kötelezettségeket 
h. A Kbt.-ben meghatározott keretek között felvilágosítást, szakmai segítséget nyújt 

az ajánlatkérőknek. 
b.) i.)A Munkacsoport végzi a közbeszerzéssel kapcsolatos szakmai előkészítő 

tevékenységet, az adminisztrációs feladatokat a titkár látja el. 
a. A Munkacsoport által előkészített, a Kbt.-ben előírt dokumentációkat, a felhívás 

tervezetét a Közbeszerzési Bírálóbizottság elé terjeszti véleményezésre. 
6.7 A Munkacsoport az általa megállapított szabályok szerint működik, üléseiről 

jegyzőkönyvet vezet. 
7. pont 

A Közbeszerzési  Bírálóbizottság  
7.1  A hirdetmény, a felhívás, illetve a dokumentáció és az annak részét képező 

szerződés(tervezet)ek véleményezése, az ajánlatok értékelése és döntéshozó képviselő-
testület elé terjesztése, a Közbeszerzési Bírálóbizottság (a továbbiakban: 
Bírálóbizottság) feladata. A döntés joga a Képviselő-testületet illeti. Az egyszerű, 
meghívásos közbeszerzési eljárás esetében, az ajánlati felhívás elfogadását és az 
eredmény megállapítását a Közbeszerzési Bírálóbizottság végzi, köteles beszámolni a 
hozott döntésekről a Képviselő-testületnek. A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseire a 
képviselőket tanácskozási joggal meg kell hívni. 

7.2  A Beruházási és Vállalkozási irodavezető köteles a szerződés módosításáról, valamint a 
szerződés teljesítéséről a Képviselő-testület döntését követően külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a 34/2004. 
(III.12.) sz. Korm. rendelet szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A 
hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől 
számított öt munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan 
időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a 
szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként 
szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal /Kbt. 307. §/. 

7.3  A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai lehetnek: 
− önkormányzati képviselők 
− az Előkészítő Munkacsoport titkára 
− a közbeszerzési eljárás lebonyolításával esetenként megbízott külső szakértő 
− a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai 

  Építési beruházás esetén a Bírálóbizottság további tagjai: 
−  a beruházással érintett intézmény vezetője vagy az általa kijelölt intézményi 

munkatárs, 
− önerős közmű építése esetén a közművel érintett terület képviselője vagy az 

általa kijelölt önerős társulásban résztvevő személy. 
7.4 A Közbeszerzési Bíráló Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: 

- Polgármester, Alpolgármester 
- Képviselőtestület  szakág szerint érintett állandó bizottságának elnöke által 

kijelölt  bizottsági tag, 
- a Polgármesteri Hivatal irodavezetői vagy általuk megbízott munkatárs, 
- a jegyző, aljegyző 
- a közbeszerzéssel érintett intézmények képviselői, 
- belső ellenőr 
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7.5. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai a polgármester javaslatára a képviselő-testület 
nevezi ki határozott időtartamra. A bizottság tagjainak száma 5 főnél kevesebb nem 
lehet.  

7.6  A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntéseit határozati formában hozza. A Bírálóbizottság 
akkor határozatképes, ha azon az állandó tagok legalább fele jelen van. A 
Bírálóbizottság határozatait a jelen lévő állandó tagok egyszerű szavazattöbbségével 
hozza, minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén elutasító 
határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni. A Bírálóbizottság üléseiről 
és döntéseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a Polgármesternek és a Jegyzőnek az ülést 
követő 5 napon belül tájékoztatás céljából meg kell küldeni. A jegyzőkönyv részét 
képezi a tagok indokolással ellátott egyéni bírálati lapja. 

7.7  Az ajánlatok felbontásánál a Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke, a Polgármester, 
Polgármesteri Hivatal eljárást lebonyolító Beruházási és Vagyongazdálkodási Iroda 
munkatársa, a jegyzőkönyvvezető és a Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke által 
meghívott személyek, a Közbeszerzési Tanács tagjai vagy az általuk megbízott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez központi költségvetési támogatásban részesülő 
ajánlatkérő esetén - a külön jogszabályban meghatározott szervek, személyek lehetnek 
jelen.  

7.8  Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy 
mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell 
zárni. 

7.9 A Bírálóbizottság tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők titoktartásra vonatkozó 
nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az 
eljárásban résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat nem szolgáltathatják 
ki, kivéve, ha azt jogszabály kötelezővé teszi. 

7.10. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt 
ajánlattevőkről hozott Bírálóbizottsági döntésről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell 
készítenie. Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvet a Beruházási és 
Vagyongazdálkodási Iroda öt munkanapon belül kell megküldenie az ajánlattevőnek, 
továbbá az ajánlattevőt írásban tájékoztatnia kell az eljárásból történt kizárásáról, 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról vagy az eljárásban való részvételre, illetve a 
szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, valamint ezek 
indokáról, az erről hozott Bírálóbizottsági döntést követő öt munkanapon belül. 

8. pont 
A beszerzések ellenőrzése 

A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérő belső ellenőrzési 
feladatokat ellátó munkatársa rendszeresen ellenőrzi. A belső ellenőr a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

9. pont 
Az eljárásban résztvevők felelősségi köre 

9.1  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, 
illetve az eljárás más szakaszában  

• a pénzügyi lebonyolítás a Pénzügyi Iroda 
• a közbeszerzési műszaki leírás készítése és a műszaki lebonyolítás előkészítése, az 

ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata és 
előzetes értékelése a Beruházási és Vagyongazdálkodási Iroda, 

• a jogszabályoknak való megfelelőség, az eljárás jogszerűségének biztosítása és az 
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ajánlatok jogi szempontból történő előzetes értékelése a jegyző, aljegyző, 
• a beszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása, a hirdetmények megküldése és 

közzététele, a határidők megtartásának biztosítása, az ajánlatok alapján az ajánlattevők 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a Beruházási 
és Vagyongazdálkodási Iroda, illetve a beszerzési eljárásba lebonyolítóként bevont 
személy feladata és felelőssége. 

• A közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület hoz döntést e szabályzat hatálya alá 
tartozó beszerzésekben  

9.2 Az eljárásban részt vevő személyek - így a Közbeszerzés Bírálóbizottság tagjai és a 
Képviselő-testület döntést hozó tagjai is – a közbeszerzési törvényben szabályozott 
anyagi felelősségük mellett kötelesek feladatukat teljesíteni. 

9.3. A közbeszerzési eljárásban, mint önkormányzat az ajánlatkérő, a döntéseket a 
Képviselőtestület hozza, kivéve az egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást, ahol a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság hozza a döntést. A Képviselő-testület, illetve az 
egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság az 
Előkészítő Munkacsoport által előkészített, a Közbeszerzési Bírálóbizottság által 
megtárgyalt és általa előterjesztett javaslat alapján hozott döntéséért testületi 
felelősséggel tartozik. 

9.4. A Képviselőtestület ülésén a tervezett döntés jogszerűségéről a jegyző köteles 
véleményt nyilvánítani. Amennyiben a Képviselőtestület - a jegyző véleménye ellenére 
jogsértő döntést hoz, mentesül a felelősség alól az a képviselő, aki név szerint a jogsértő 
döntés ellen szavazott. Amennyiben a jegyző a Képviselőtestületet nem megfelelően 
tájékoztatja a jogszerű döntésről, és a Képviselőtestület a jegyző jogszerűtlen ajánlata 
szerint dönt, ez esetben a Képviselőtestület jogszerűtlen döntéséért a jegyző felelős. A 
Képviselőtestület felelőssége, a közbeszerzési eljárás szabályai szerint anyagi felelősség 
is lehet. 

9.5. A Képviselőtestület- amennyiben, az általa megbízott bonyolító szervvel felelősséget 
kizáró szerződést köt- csak akkor felelős, ha a bonyolító ajánlatával ellentétes döntést 
hoz. 

9.6 Abban az esetben, ha az önkormányzat képviselő-testülete az ajánlatkérő, nevében a 
polgármester gyakorolja a törvényes képviseletet. A Polgármester ajánlatkérői 
felelőssége a Képviselőtestület döntéséhez kötött, felelőssége a Képviselőtestület 
döntésének végrehajtása – a döntés keretei között állapítható meg. Amennyiben a 
Polgármester a képviselő testület által hozott döntéssel ellentétesen jár el, úgy a saját 
döntéséért teljes felelősséggel tartozik. A Polgármester tárgyal teljes felelősséggel a 
közbeszerzési eljárás során, szerződéseket köt, a testület által jóváhagyott tartalmi és 
formai követelmények szerint. A Polgármester jogosult megtagadni azon szerződések 
aláírását, melyekre nincs testületi felhatalmazása, illetve ellentétesek a Közbeszerzési 
törvény rendelkezéseivel. A jogszabállyal ellentétes tartalmú szerződést, ha erre testületi 
döntés van, a Polgármester - „utasításra írtam alá „megjegyzés mellett kötheti meg, ez 
esetben a felelősség az utasítást adó képviselőtestületé.  

9.7 A Közbeszerzési Bírálóbizottság szakmai és testületi felelősséggel tartozik a feladatai 
végrehajtásáért, javaslatai testületi ülésre terjesztéséért. 

9.8 A Polgármester felelős az Előkészítő Munkacsoport tagjainak kinevezéséért, a 
Közbeszerzési Bírálóbizottságot a képviselő-testület választja meg.   

9.9 A Előkészítő Munkacsoport tagjait a polgármester nevezi ki, a tagok feladat leírásban 
kapják meg munkájukat. Szakmai felelősséggel tartoznak a közbeszerzési rendeletben 
leírtak teljesítéséért, szakmai javaslatuk szakszerűségéért és okszerűségéért. 
Felelősségük – az önkormányzati rendeletben leírtak szerint a polgármester felé 
érvényesül.  
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9.10 Közbeszerzési eljárás bonyolítójának feladatát és felelősségét – az önkormányzattal 
kötött megállapodás tartalmazza. 

 
III. fejezet 

 
Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek (intézmények)közbeszerzéseire 

vonatkozó szabályok 
 
10.1 Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, intézmények járnak el 

azokban - e szabályzat hatálya alá tartozó - közbeszerzésekben, melyek alapító 
okirataikban meghatározott tevékenységi körükbe tartozó beszerzések körébe 
tartoznak, az alább felsoroltak kivételével: 
a. A Képviselőtestület hatáskörébe tartoznak azok a beszerzések, melyek cél, 

címzett támogatással valósulnak meg, valamint mindazon pályázati forrásból 
megvalósuló beszerzések is, ahol az önkormányzati saját erő mértéke 
meghaladja a nettó 1 millió Ft-ot.  

b. A Képviselő-testület az ajánlatkérő minden olyan közbeszerzésben, melynek 
tárgya e szabályzatban meghatározott értékhatár feletti építési beruházás. 

 
10.2 Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek – ide nem értve a 

polgármesteri hivatal - közbeszerzési eljárásaikat – a 10.1 a) és b.) pontjaiban 
foglaltak kivételével maguk folytatják le, a költségvetési szerv felelőssége mellett. 

10.3 Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, közbeszerzéseik 
lefolytatásának rendjére, a felelősségi szabályok megállapítására, e szabályzat 
rendelkezései figyelembe vételével intézményi közbeszerzési szabályzatot alkotnak. 

 
IV.FEJEZET 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 
11 pont 

11.1 Jelen szabályzat 2004.július 1-én lép hatályba, szabályait a 2004.május 1. napját 
követően indult beszerzések vonatkozásában kell alkalmazni. A III. fejezet 
rendelkezései 2004. november 1. napján lépnek hatályba. 

11.2 Jelen szabályzat alkalmazása során a Kbt., a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon 
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. szabályaira is 
figyelemmel kell eljárni. 

E szabályzat alapján - kivéve a III. fejezetben foglaltak szerint - létrejövő szerződések 
aláírására a polgármester, a polgármesteri hivatal beszerzései tekintetében a 
kötelezettségvállalásra feljogosított személyek is jogosultak  
 
Mezőberény, 2004. október 29. 

Cservenák Pál Miklós  Dr. Hantos Katalin 
polgármester  jegyző 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Dr. Hantos Katalin jegyző 

Határidő: folyamatos, beszámolás évente május 31-ig. 
az intézményi szabályzatok elkészítésére 2004. november 30 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. augusztus 26-tól folyamatos 
 



115 

396/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal és támogatja, hogy a 
fenntartásában működő Petőfi Sándor Gimnázium pályázatot nyújtson be a Munkaerő-piaci 
Alap képzési alaprész központi keretéből igényelt támogatás megvalósítására (a 
gimnáziumokban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás tárgyi eszközfejlesztésének 
támogatására) és felhatalmazza a polgármesterét az OMAI által kért támogató nyilatkozat 
kiadására, mely szerint: 
A pályázati feltételeket megismertük és segítjük a pályázó intézményt a szükséges feltételek 
biztosításában. 
Biztosítani fogjuk a pályázaton elnyert támogatásból beszerzett eszközök üzembe 
helyezésétől számított legalább 5 (öt) évig a pályázatban megjelölt célt szolgáló működtetés 
feltételeit. 
A pályázat benyújtásának évében, és az azt követő legalább öt évben nem szüntetjük meg a 
gimnáziumot jogutódlás nélkül. 
Határidő: a részletes pályázati anyag beterjesztésére: 2005. szeptember 8-án 16.00 óra 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
 
 
397/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a 2005. augusztus 31-től 
működő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola azon kérelmét, melyet a Békés 
Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – F kategóriában (Közoktatási 
intézmények könyvtárainak állomány gyarapítása) kíván benyújtani, a pályázat 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton igényelt támogatás 
800.000,- Ft, saját erő (az intézmény költségvetéséből) 160.000,- Ft. A benyújtásra kerülő 
pályázat támogatásával egyidejűleg a korábbi hasonló általános iskolai pályázat fenntartói 
támogatásáról  a határozatát – 196/2005.(IV.29.) visszavonja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató  
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. szeptember 15. 
 
 
398/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
önkormányzattól kapott pályázati támogatásokkal a pályázati kiírásokban rögzítettek szerint a 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola számolhasson el a tagintézményeknek 
megítélt támogatásokról. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázatok kiírása szerint, a decemberi rendezvényekről 2005. december 31-ig 
 
 
399/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy hagyja jóvá a Petőfi Sándor 
Gimnázium pedagógiai programjának módosítását a 2005/2006-os tanévtől, hogy ahhoz 
kerüljenek csatolásra a törvényben meghatározott illetékességű szakértővel elfogadásra 
javasolt módosított (átdolgozott) helyi tantervek is: 
− az alaptantervű képzésnél és az Arany János tehetséggondozó programban törlésre kerül a 

Társadalomismeret tantárgy, melynek 12. és 13. évfolyamon tanított anyagából a 
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történelem tantárgyba kerülnek a NAT-ban és az érettségi vizsgakövetelményekben 
meghatározottak 

− a két tanítási nyelvű képzésnél a 10. évfolyamon megszűnő Geschichte tantárgy csak az 
utolsó 3 évfolyamon kerül oktatásra, ott változatlanul heti 2-2 órában 

− a két tanítási nyelvű képzésnél megszűnik 12. és 13. évfolyamon a Sozialkunde tantárgy, 
melynek tanított anyagából a történelem és a Geschichte tantárgyakba kerülnek a NAT-ban 
és az érettségi vizsgakövetelményekben meghatározottak 

− a két tanítási nyelvű képzésnél a 12. és 13. évfolyamokon a történelem tantárgy az eddigi 
heti 2-2 óra helyett, 3-3 órában kerül oktatásra 

− a két tanítási nyelvű képzésnél a 10. évfolyamon is tanítják az informatikát heti 2 órában 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
400/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az állatok 
tartásáról szóló rendelet-tervezet tárgyalásra a 2005. novemberi ülésre  kerüljön 
előterjesztésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. novemberi testületi ülés  
 
 
401/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri, hogy minden választókerületi 
képviselő a saját választókerülete tekintetében, a helyi ismeretek birtokában az állatok 
tartásáról szóló rendelet tartalmára tegyen javaslatot, amit legkésőbb 2005. november 10-ig az 
aljegyzőnél kell leadni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
              választókerületi képviselők 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
402/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mazsorett Varázs Alapítvány” 
részére a Petőfi Sándor Művelődési Központ „Mini-Manó”, „Szivárvány” és „Fortuna” 
mazsorett csoportjainak a 2005. szeptember 8-11. között a lengyelországi Opoléban 
megrendezésre kerülő Mazsorett Európa Bajnokságon való részvételhez 200 eFt támogatást 
biztosít a 2005. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
403/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot, tegyen javaslatot arra, hogy a városi mazsorett csoportok működésének jövőbeni 
támogatását – nem eseti jelleggel – milyen keretek között, milyen módon lehetne megoldani. 
Felelős: Siklósi István OKB elnöke 
Határidő: 2006. évi költségvetés tervezése 
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404/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Kérhalom u. 12., hrsz.: 
2781 ingatlan esetében nem kíván az ingatlan tulajdonjogának átvételével élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
405/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzathoz benyújtott 
kárigényeket továbbítja Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek és 
megkéri – tekintettel arra, hogy nem csak a zártkertekben, hanem egyéb mezőgazdasági 
termőföldön is kár keletkezett –, hogy szíveskedjen a Megyei Földművelésügyi Hivatalt 
felkérni, hogy vizsgálja meg azokat és ha lehetőség van rá, fizessen kárenyhítést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
406/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a 2005. szeptember havi testületi ülésre kérjen árajánlatokat a Kölcsey lakótelepen a zárt 
csapadékvíz-elvezető csatorna gépi tisztítására, a vízlefolyását akadályozó probléma 
megoldásának módjára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: a Képviselő-testület 2005. szeptember havi ülése 
 
 
407/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a 2005. szeptember havi testületi ülésre kérjen három árajánlatot a Kereki u. 2-16. szám 
alatti házak előtt a csapadékvíz-elvezető árok kialakításának gépi munkálataira. Az 
önkormányzat a munkálatok költségeiből a gépi földmunka költségeit vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: a Képviselő-testület 2005. szeptember havi ülése 
 
 
 
408/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kereki u.2-16. 
szám alatti ingatlanokkal farmezsgyés, Szénáskert utcai ingatlanok vízmentesítését szolgáló 
csapadékvíz elvezető árkok kialakítását, valamint a csapadékvíznek a Liget melletti nagy 
árokba való lefolyásának biztosítását az önkormányzat oldja meg azzal, hogy a későbbiek 
során az árkok rendben tartása a lakosság feladata lesz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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409/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete indítványozza, hogy a közterületi nyílt 
csapadékvíz-elvezető árkok, csatornák tekintetében a bejárók kialakításának feltétele 
rendeletben legyen szabályozva. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. szeptemberi testületi ülés 
 
 
410/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bejelenti igényét 1 db változtatható 
jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény város belterületén, a 46. sz. 
főközlekedési út bejövő szakaszán, a Tópart Vendéglő előtti területre. 
A Képviselő-testület a készülék biztosításához maximum 500 eFt összegű önerőt biztosít a 
2005. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
411/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi Sándor Gimnázium 
idei érettségi vizsgájáról szóló beszámolót és felhívja az intézményvezető figyelmét az 
érettségi vizsgák vonatkozásában is a jogszabályi előírások betartására és betartatására a 
következő érettségi vizsgaidőszakban is.  
Az OKÉV által kifogásolt érettségi bizonyítványok rendezéséről, Szilágyi Tibor a Petőfi 
Sándor Gimnázium igazgatója a képviselő-testület októberi ülésén számoljon be a Képviselő-
testületnek.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint  
 
 
 
412/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor 
Gimnázium tájékoztatóját az induló osztályairól és a beiratkozásról, s javasolja a 2006/2007-
es tanévtől a beiskolázás szervezését intéző munkacsoport részére a hatékonyabb beiskolázási 
propaganda részletes kidolgozását (akár anyagi ösztönzők tekintetében is). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
413/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 161/2005./IV.6./, 
346/2005./VI.24./, 349/2005./VI.24./, 356/2005./VII.4./, 357/2005./VII.4, 358/2005./VII.4./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 



119 

414/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
részére az intézmény villámvédelmének megoldására a PRINT-VILL Kft. kivitelezésében 381 
eFt-ot biztosít a 2005. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
A színházterem ajtóinak menekülésre alkalmassá tételére a későbbiekben még visszatérnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  

Szűcsné Sziklai Éva Műv. Központ igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
415/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a B-95-ös hévízkút homokolódásának 
megszüntetésével megbízza a kút kivitelezőjét, az AQUA Plus Kft.-t (Sándorfalva). A 
Képviselő-testület a felmerült költségek 50 %-ának, maximum 100.000,-Ft-nak a megfizetését 
vállalja utólagos elszámolás alapján. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: int azonnal 
 
 
416/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat részére a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Internet-csatlakozás 
megvalósítására a 345/2005./VI.24./ sz. határozatában 196 eFt-ot biztosított. Tudomásul 
veszi, hogy a megvalósítás költsége 235 eFt azzal, hogy a 39 eFt költségtöbbletet az 
intézmény saját költségvetéséből biztosítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Kovács Edina a HSZSZ igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
417/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a 3598/1 hrsz-ú beépítetlen 
terület művelési ágú ingatlan körülbelül 325 m2-es (megosztás után pontosításra kerülő) részét 
Kósa János Mezőberény, Hősök u. 21. sz. alatti lakos részére bruttó 2.800.-Ft/m2-es vételáron, 
valamint a vevőt terheli a terület megosztásának költsége. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
418/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem rendelkezik olyan 
ingatlannal, amelyet a Mécses Szolgáló Közösség Egyesület rendelkezésére tudna bocsátani, 
amennyiben lesz felszabaduló ingatlan, jelzéssel fog élni. 
Az iskolatej programban intézményeink nem vesznek részt, ettől függetlenül együttműködési 
szándékukat és felajánlásukat a Képviselő-testület megköszöni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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419/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja értékesíteni 
a Fő út 13. sz. alatti 141 m2-es üzlethelyiséget. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
420/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kótai Sándorné Mezőberény, 
Gárdonyi u. 27. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott 
fellebbezését elutasítja a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 
2968/2005. ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja, a jegyzőkönyvhöz csatolt 
alakszerű határozat szerint.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
421/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskolában „gyermek- és ifjúsági felügyelő” esetleges alkalmazásáról a 2005. 
szeptemberi ülésén dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. szeptemberi ülés  
 
 
422/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy Winter Zoltán 
és Winter Zoltánné Mezőberény, József A. 35. szám alatti lakosok ingatlanára további hitel 
biztosítására jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal  
 
 
423/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a Képviselő-testület szeptemberi ülésére készítse elő, hogy a belvíz-öblözeteknek, 
külön-külön a vízjogi létesítési engedélyes terve mennyibe kerül. Kérjen árajánlatot és 
döntésre terjessze a testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2005. szeptemberi testületi ülés  
 
 
424/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tájékoztatja Pap István Mezőberény, 
Szénáskert u. 61. szám alatti lakost, hogy hathatós intézkedéseket tervez a belvízkárok 
megelőzése érdekében, de a lakóingatlanával kapcsolatos kárigénye nem tartozik a Képviselő-
testület hatáskörébe.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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425/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Valentinyi Károly 
képviselő kezdeményezését, mely szerint a vízgazdálkodás tekintetében a lakossággal közös 
teherviselés megvalósítása lenne célszerű. Felkéri a jegyzőt, hogy ennek jogi lehetőségét tárja 
fel és terjessze a Képviselő-testület 2005. novemberi ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző  
Határidő: 2005. novemberi testületi ülés 
 
 
426/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Motorosok Baráti Köre megkeresésére, az általuk 
tervezett bemutatót önkormányzati tulajdonú közterületen engedélyezi azzal, hogy minden 
felelősség és következmény a szervezőket terheli a rendezvénnyel kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
427/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István képviselőt az 
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a kistérségi informatikai hálózat kialakítása 
kérdésében a kistérség településeivel tárgyaljon Kistérségi Konzorcium létrehozása 
érdekében. A konzorcium a hálózat kiépítésére a pályázat megvalósítására jönne létre.  
Felelős: Siklósi István képviselő OKB elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
428/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakosságának színvonalasabb 
egészségügyi ellátása érdekében 2006. január 1-jével, 10 szakorvosi óraszámban 
reumatológiai szakrendelés beindításához ismételten pályázatot kíván benyújtani a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárhoz. A szakrendeléshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítja. Felkéri Kovács Edina igazgatót a pályázat elkészítésére és benyújtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: pályázat benyújtására 2004. szeptember 30.  
 
 
 
429/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert és Papp Zoltán képviselőt, hogy az iPONT Consulting Kft.-vel tárgyalásokat 
folytasson a minél kedvezőbb szolgáltatási díj kialakítása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Papp Zoltán képviselő 
Határidő: 2005. szeptemberi testületi ülés 
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430/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a belvízkárok következtében a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be, a vis maior alapból az önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanok, belvíz által megrongálódott utak, lakások, intézmények 
helyreállításának költségei, a védekezés költségei és a védekezés miatti a helyreállítás 
költségei támogatására. Az önkormányzat az eddigi kárfelmérés alapján az önkormányzati 
utak felújítására min. 7.850 eFt, az önkormányzati tulajdonú lakások és intézmények 
helyreállítására min. 17.530 eFt, a védekezés költségeire min. 17.869 eFt, a védekezés miatti 
helyreállítás költségeire min. 11.000 eFt megtérítésére tart igényt tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat saját költségvetéséből a vis maior által bekövetkezett többlet kiadásokat 
vállalni nem tudja, a védekezés és helyreállítás költségei veszélyeztetik az önkormányzat 
kötelező feladatainak ellátását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be azzal, hogy a kártérítési igény mértéke a 
végleges kárfelmérés alapján legyen kimutatva, ami az e határozatban megjelölt összegekhez 
képest még nőhet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
431/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 2005. évben megvalósuló a 
feladatellátás racionálisabb megszervezése kapcsán, önkormányzati álláshely 
megszüntetésével együtt járó főfoglalkozásban, határozatlan ideig közalkalmazotti 
jogviszonyban álló pedagógus jogviszonyának megszüntetéséről dönt.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megváltozott körülményekre 
tekintettel, a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában 2005. augusztus 31-ével 
1 fő közalkalmazott, pedagógus létszámleépítést rendel el.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató  
Határidő: értelem szerint 
 
 
432/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Siklósi István kérésének megfelelően - vele 
egyeztetetten - Siklósi István a Mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyát 2005. augusztus 31-ével felmentéssel megszünteti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
433/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete biztosítja Siklósi István a Mezőberényi 1. Sz. 
Általános Iskola igazgatója, közalkalmazott részére az őt törvényesen megillető, 7 hónap 
időtartamú felmentési időre járó - átlagkeresettel számított - illetményt, és 8 hónap 
időtartamra - átlagkeresettel számított - végkielégítést. Az átlagkereset mértékét a Magyar 
Államkincstár kimutatása alapján kell figyelembe venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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434/2005./VIII.26./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél, a 2005. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezése kapcsán hozott, önkormányzati álláshely megszüntetésével együtt járó, 
főfoglalkozásban, határozatlan ideig, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló, 
jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó, létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének 
feltételeiről szóló 10/2005.(III.18.) BM. rendelet alapján. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 431/2005./VIII,26./ MÖK számú 
határozatával 2005. évben 1 fő létszám leépítést rendelt el:a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskolánál: ezen belül az 1. Sz. Általános Iskola Tagintézménynél. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1 fő főállású, közalkalmazotti létszám 
leépítése miatti, létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek 
teljesítéséhez nyújt be pályázatot. 
A pályázat benyújtás, a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolát: ezen belül az 1. 
Sz. Általános Iskola Tagintézményét érintő létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódik. 
Az 1. Sz. Általános Iskola részére a Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi 
költségvetéséről szóló 10/2005. (II.28.) MÖK. számú rendelete 6. sz. melléklete alapján 
meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 58 fő,amely engedélyezett 
dolgozói álláshely szám a 288/2005./V.26./MÖK számú határozat alapján 57 főre változott / 
A tényleges foglalkoztatotti létszám 2005 évben nem változik mivel a munkaviszony, 
közalkalmazotti viszony megszűnésének napja 2006.01.31./. 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,a 2005 évi költségvetéséről szóló 
76/2005./VIII.29./MÖK. Számú rendelete 6. sz. mellékletében: Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola cím.-nél Foglalkoztatotti létszámként 155 fő szerepel: ebből az 1. 
Sz. Általános Iskola Tagintézménynél foglalkoztatott létszám:58 fő. 
Az álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentésről hozott döntés végrehajtását 
követően,a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolánál az engedélyezett dolgozói 
álláshely szám:153,az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 155 fő. /A tényleges 
foglalkoztatotti létszám 2005 évben nem változik mivel a munkaviszony, közalkalmazotti 
viszony megszűnésének napja 2006.03.29/ ezen belül az 1. Sz. Általános Iskola 
Tagintézménynél, engedélyezett álláshely szám: 56. fő. az engedélyezett dolgozói létszám: 58 
fő. 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken, illetve a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében, az önkormányzat fenntartói körén belüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2005.(VIII.26.) önkormányzati 
rendelete módosított 10/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről” módosítására 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2005.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelete többször módosított 10/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről” módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2005.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
14/1994.(V.2) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
435/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 137/2005./III.24./sz., 258/2005./V.26./sz., 

274/2005./V.26./sz., 277/2005./V.26./sz., 314/2005./VI.24./sz., 
366/2005./VII.20./sz., 375/2005./VIII.26./sz., 380/2005./VIII.26./sz., 
389/2005./VIII.26./sz., 390/2005./VIII.26./sz., 391/2005./VIII.26./sz., 
392/2005./VIII.26./sz., 394/2005./VIII.26./sz., 396/2005./VIII.26./sz., 
397/2005./VIII.26./sz., 399/2005./VIII.26./sz., 402/2005./VIII.26./sz., 
404/2005./VIII.26./sz., 410/2005./VIII.26./sz., 405/2005./VIII.26./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Hulladékgazdálkodási rendszerhez való csatlakozás - P.G.Biz. határozati javaslat 
(377/2005./VIII.26./ sz. hat.) 

2/3. Védőnői szolgálat kiadásairól és bevételeiről előterjesztés (378/2005./VIII.26./sz. 
hat.) 

2/4. Beszámoló az augusztusi belvíz helyzet kapcsán hozott határozatok végrehajtásáról 
(406/2005./VIII.26./, 407/2005./VIII.26./, 408/2005./VIII.26./, 423/2005./VIII.26./ 
sz. határozatok végrehajtása) 

2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3./ Beszámoló a Városi Könyvtár, a Petőfi Sándor Művelődési Központ és az Orlai Petrics 

Soma Gyűjtemény munkájáról 
4./ A foglalkoztatási helyzet városunkban.  
5./ Bejelentések 

5/1. Közterület használat szabályozása - A közterület használat szabályozásáról és díjairól 
rendeletalkotás 

5/2. Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésnek módosítása 
5/3. A 2005. augusztus 16-17-én lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta belvíz miatt 

a személyi tulajdonú lakóépületekben keletkezet károk enyhítésére kapott központi 
támogatás felhasználásáról rendeletalkotás 

5/4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások /előterjesztett 3 határozati javaslat és a P.G. 
Biz. ülésén hozott 4 határozati javaslat / 

5/5. A Szénáskert utca és Báthory utca lakóinak, csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos 
kérelme  
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5/6. A Bajcsy-Zs. utca, Luther tér, és Vésztői út lakóinak, csapadékvíz elvezetésével 
kapcsolatos kérelme 

5/7. Szekeres Józsefné képviselő csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos bejelentése 
5/8. Mezőberény város környezetvédelmi programja elkészítésére árajánlat  
5/9. A Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme /riasztó 

felszerelése/ 
5/10. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
5/11. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program  
5/12. A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet módosítása 
5/13. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
5/14. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratának módosítása 

5/15. Fenntartói képviselet a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Iskolaszékében 

5/16. Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület lemondása, a városi pályázaton megítélt 
önkormányzati támogatásról 

5/17. Önkormányzati belvízkárok enyhítésére vis maior alapra pályázat benyújtása 
(430/2005./VIII.26. sz. határozat módosítása) 

5/18. Egyéb bejelentések 
6./ Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 

6/1. A zárt ülésen hozott 414/2005./VIII.26./sz., 417/2005./VIII.26./sz., 
418/2005./VIII.26./sz., 419/2005./VIII.26./sz., 420/2005./VIII.26./sz., 
422/2005./VIII.26./sz. 24/2005./VIII.26./sz., 426/2005./VIII.26./sz., 
430/2005./VIII.26./ sz., 431/2005./VIII.26./sz., 432/2005./VIII.26./sz., 
433/2005./VIII.26./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tudomásul vételt igénylő beszámoló 

6/2. A városi honlap készítése (429/2005./VIII.26./ sz. hat. végrehajtása) 
6/3. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában gyermek és ifjúsági 

felügyelő alkalmazása (421/2005./VIII.26./ sz. hat. végrehajtása) 
6/4. Szennyvízcsatorna építés a Gyomai úton. 
6/5. K. J. ingatlanvásárlási kérelme  
6/6. Városháza udvarán lévő telekeladás, zsák utca kialakítás 
6/7. Mentőállomás kialakítása. 
6/8. Kistérségi informatikai pályázatról tájékoztatás (229/2005./IV.29./sz. hat.) 
6/9. Egyéb bejelentések 

 
 
436/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2005. augusztus 
26-án megtartott zárt ülésen hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését, valamint a 
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul 
vette. 
 
 
437/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 137/2005./III.24./sz., 
233/2005./V.11./sz 235/2005./V.11./sz., 258/2005./V.26./sz., 274/2005/V.26./sz., 
277/2005/V.26./sz., 314/2005/VI.24./sz., 331/2005/VI.24./sz., 350/2005./VI.24./sz., 
366/2005./VII.20./sz., 371/2005./VII.20./sz., 375/2005./VIII.26./sz., 377/2005./VIII.26./sz., 
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380/2005./VIII.26./sz., 389/2005./VIII.26./sz., 390/2005./VIII.26./sz., 391/2005./VIII.26./sz., 
392/2005./VIII.26./sz., 394/2005./VIII.26./sz., 396/2005./VIII.26./sz. 397/2005./VIII.26./sz., 
399/2005./VIII.26./sz., 402/2005./VIII.26./sz., 404/2005./VIII.26./sz., 405/2005./VIII.26./sz., 
410/2005./VIII.26./sz., 429/2005./VIII.26./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló írásos és szóbeli beszámolót elfogadta. 
 
 
438/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-Kelet-Alföldi Régió 
Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való csatlakozást nem támogatja, jelenleg nem kíván 
belépni a társulásba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
439/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Város Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat 378/2005./VIII. 26./ MÖK sz. határozat szerinti előterjesztését, tájékoztatását a 
védőnői szolgálat kiadásairól, bevételeiről tudomásul veszi. A képviselő-testület felkéri a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjét, hogy a 2006. évi költségvetés 
előkészítése részeként nyújtson be a védőnői szolgálat kiadásairól, bevételeiről reális 
előterjesztést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december havi testületi ülés. 
 
 
440/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli 
Mezőberény belterületén a Bajcsy-Zsilinszky utca, Vésztői út, Hajnal utca belterületi határ az 
I. sz. belvízöblözet, és a Petőfi utca, Csabai út, Békési út belterületi határ által határolt II. sz. 
belvízöblözet vízjogi létesítési engedélyes és közbeszerzési tervdokumentációját. A tervezés 
költségeinek fedezetéül a 2005. évi költségvetéséből maximálisan 5 millió Ft-ot biztosít. 
Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a meghívásos közbeszerzési eljárást folytassa le, és 
az eredményről adjon tájékoztatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. november 30. 
 

441/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosítva a 407/2005./VIII. 26./ és a 
408/2005./VIII. 26./ MÖK sz. határozatát, hozzájárul, hogy a Kereki utca 2-16. sz. alatti 
vízelvezető árok csak a vízjogi engedélyezési terv elkészülte után annak adatait felhasználva 
készüljön el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. november 30. 
 

442/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 406/2005./VIII.26./sz. határozat - a 
Kölcsey lakótelep csapadékvíz elvezetés megoldása - határidejét 2005. november 15-re 
módosítja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. november 15. 
 
 
443/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
444/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 2003-tól végzett 
munkájáról szóló beszámolót - köszönetet mondva az eddig végzett munkáért és további 
sikereket kívánva -, elfogadja. 
 
 
445/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Könyvtár az Oktatási és Kulturális Bizottságon keresztül nyújtsa be a képviselő-testületnek a 
„Mezőberény ki-kicsoda” kéziratát a tervezett költségvetéssel, árajánlatokkal együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Várfalvi Erzsébet int. vezető 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
446/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Könyvtár 2005. decemberig terjessze a képviselő-testület elé az új korszerűsített Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
Felelős: Várfalvi Erzsébet int. vezető 
Határidő: értelem szerint /2005. december/ 
 
 
447/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Műszaki Iroda a 
Városi Könyvtárral együtt mérje fel a könyvtárban a felújítási és bővítési lehetőségeket és azt 
a következő évi költségvetésében terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Polg.Hiv. műszaki iroda vezetője 
              Várfalvi Erzsébet int. vezető 
Határidő: int. azonnal 
 
 
448/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
2003-tól végzett munkájáról szóló beszámolót - köszönetet mondva az eddig végzett 
munkáért és további sikereket kívánva -, elfogadja. 
 
 
449/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
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2003-tól végzett munkájáról szóló beszámolót - köszönetet mondva az eddig végzett 
munkáért és további sikereket kívánva -, elfogadja. 
 
 
450/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a város 
közművelődési -PS Művelődési Központ, Városi Könyvtár, OPS Muzeális Gyűjtemény- 
intézményei jövőbeni működésére, a szakmai és egyéb ismérvek alapján, gazdaságossági 
számításokkal alátámasztva az októberi testületi ülésre kerüljön előterjesztés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. októberi testületi ülés. 
 
 
451/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város munkaerő 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, megköszönve Varga Józsefné aljegyzőnek a részletes 
kimutatást. 
 
 
452/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közterület 
használat szabályozásával kapcsolatban az állandó bizottságok foglaljanak állást úgy, hogy a 
Polgármesteri Hivatal a javaslatokat összegezve, döntésre a novemberi testületi ülésre 
terjessze elő a rendelet-tervezetet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: előterjesztésre novemberi testületi ülés. 
 
 
453/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások,  
    kiadási előirányzatán belül  
 - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                  csökkenti 6.136 eFt-tal 
   - Körösök Völgye Naturpark Egyesület 
     PEA pályázathoz a tényleges saját forrás szükséglet 
     feletti előirányzat átcsoportosítása:           -3.136 eFt 
   - Gerle Margit által készített kerámia 
     szökőkút felállításához tervek készítése:  -3.000 eFt 
 - a Felújítási kiadások előirányzatát                                                       csökkenti 7.000 eFt-tal 
    - Felszíni vizek elvezetését biztosító árokrendszer  
      rekonstrukciója, címzett támogatás és TEKI pály. önerő bizt. 
      (sikertelen pályázat saját forrásának átcsoportosítása)   - 5.000 eFt 
    - A Martinovics utcai iskola épületének felújítása 
      (Kisegítő iskola elhelyezésének céljából) 
      pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása   - 2.000 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások,  
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    kiadási előirányzatán belül  
- Pénzforgalom nélküli kiadások , Általános tartalék előirányzatát                     13.136 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
454/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra előirányzatát      megemeli      40 eFt-tal 
      ezen belül, 
        - BM. Vízművek Rt. (szennyvízcsat. 3, 4, 5...) előirányzatát 
                                                                        csökkenti   55 eFt-tal 
        - Kis KAC. (szennyvízcsat. 3, 4, 5...) előirányzatát 
                                                                        csökkenti   32 eFt-tal 
        - VICE. (szennyvízcsat. 3, 4, 5...) előirányzatát 
                                                                        csökkenti   20 eFt-tal 
        - KAC. (szennyvízcsat. 3, 4, 5...) előirányzatát 
                                                                        megemeli 147 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék előirányzatát                         40 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
455/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Az Önkormányzatok költségvetési támogatása – Területi kiegyenlítést  
     szolgáló fejlesztési támogatás (TEKI Központosított tám.:  
     Strand gyermekmedence) előirányzatát                                           megemeli 5.524 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   a Felhalmozási kiadások: 
   - BMTT. 2004. évi Területi kiegyenlítést szolgáló fejl. célú tám. pályázat  
     (saját forrás bizt., ill. állami támogatás figyelembevétele)  
     … Strand gyermekmedence előirányzatát                                                        5.524 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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456/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások,  
    kiadási előirányzatán belül a Felhalmozási kiadások: 
    PHARE-CBC: Határon átnyúló Gazdaságfejlesztés  
    „Thermalcamera” hálózattal a Kárpátok-Thermálrégióért pályázathoz,  
    saját forrás biztosítása: 350 eFt /2004. évről áthúzódó feladat/  
    előirányzatát                                                                                       csökkenti   350 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra: 
    PHARE CBC: Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés  
    „Thermalcamera” Hálózattal a Kárpátok-Thermálrégióért pályázathoz  
    saját forrás biztosítása: 350 eFt /2004. évről áthúzódó feladat/  
    előirányzatát                                                                                                          350 eFt-tal 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    - Enva Bt.  (7 db út burkolat engedélyes terv készítése pályázathoz)     1.125 eFt 
    Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                 csökkenti 1.125 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 Felújítási kiadások előirányzatát                                                                           1.125 eFt-tal 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    - a Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát  csökkenti 625 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Felújítási kiadások előirányzatát                                                                            625 eFt-tal 
    Városi utak, járdák felújítása 
    - Enva Bt.  (Mónus Illés utca útburkolat engedélyes terv készítése pályázathoz)   375 eFt 
    - Enva Bt.  (Thököli utca útburkolat engedélyes terv készítése pályázathoz)         250 eFt 
- - 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások – Pénzeszköz átadása működési célra, Hivatalos 
városi  
    szintű kapcsolatok finanszírozása előirányzatát                                    csökkenti 837 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, Dologi kiadási előirányzatát  
    - Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása előirányzatát                       837 eFt-tal 
    751 153 szakfeladat 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
457/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
  bevételi előirányzatán belül: 
- Az Önkormányzatok költségvetési támogatása – Központosított tám.:  
- Érettségi és Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása előirányzatát megemeli 1.425 
eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - 3. cím. Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                                     1.425 eFt-tal 
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   ezen belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatát                 887 eFt-tal 
    - Munkaadókat terhelő járulékok  
      előirányzatát                                                  284 eFt-tal 
    - Dologi kiadások előirányzatát                      254 eFt-tal 
- - 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Az Önkormányzatok költségvetési támogatása – Központosított tám.:  
     Szociális célú gyermekétkeztetés támogatása (nyári étkeztetés) 
     előirányzatát                                                                                        megemeli 450 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5. cím. PH. egyéb működési kiadásai – Pénzeszközök átadása  
  működési célra (Társ. - szoc. jutt.) kiadási előirányzatát:                                      450 eFt-tal 
  Szociális célú gyermekétkeztetés támogatása (nyári étkeztetés) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
458/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások,  
    kiadási előirányzatán belül  
  - a Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék előirányzatát   csökkenti 1.691 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - 7-4. cím. PH. igazgatási kiadások, Dologi kiadási előirányzatát                        1.691 eFt-tal 
     - Békési Kistérségi Társulás részére, társulási tagdíjfizetése fedezetére. 
- - 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások: Általános tartalék előirányzatát csökkenti   221 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-1. cím. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény személyi juttatások kiadási előirányzatát 17 eFt-tal 
- 5-2. cím. Városi Könyvtár személyi juttatások kiadási előirányzatát                         85 eFt-tal 
- 5-3. cím. Petőfi Sándor Művelődési Központ személyi juttatások kiadási előirányzatát 119 
eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
459/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
- Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra előirányzatát        megemeli 15.000 eFt-tal 
A Mezőberényi Csatornamű Társulattól, Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele.    
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások: Általános tartalék előirányzatát                 15.000  eFt-tal 
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- - 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások: Általános tartalék előirányzatát csökkenti 15.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
   a Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának 
bevétele: Értékpapírok értékesítésének bevételi előirányzatát                             15.000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
460/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a csapadékvíz elvezetéssel 
kapcsolatosan felvetett lakossági problémákat a tervezésnél figyelembe fogja venni. A 
tervezési munkálatok a nagyságrend miatt közbeszerzési eljárás keretében kerülnek 
megpályáztatásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
461/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, megbízza a Békés Megyei Környezet 
és Természetvédelmi Kft-t, Mezőberény Város környezetvédelmi programja elkészítésével és 
ennek ellenértékéül 400 eFt-ot biztosít a 2005. évi költségvetése Általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
462/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére, a 3760/2005. ikt. számú támogatási kérelmének alapján, riasztóberendezés 
felszerelésre a kivitelezési munkálatok ellenértékének 50 %-t maximum 57.500,- Ft-ot biztosít 
utólagos elszámolás mellett a 2005. évi költségvetése Általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Mezei Tibor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
463/2005./IX.30./sz. határozat: 
1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy részt kíván 
venni a Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Programjában. Kinyilvánítja szándékát, hogy 
be kíván lépni a Program tervezésére és végrehajtására megalakuló Önkormányzati 
Társulásba. 
2. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékleteként jóváhagyja az általa megismert a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megalapítására vonatkozó Társulási 
Megállapodást. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert az Önkormányzati 
Társulási Szerződés aláírására. 
4. A Képviselő-testület az Önkormányzati Társulás munkaszervezetének működéséhez való 
hozzájárulásként 25 Ft/lakos összeget, mely Mezőberény település esetében 288.775 Ft, a 
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2005. évi költségvetéséből biztosítja, azt a megalakuló Önkormányzati Társulás 
bankszámlájára 2005. szeptember 30-ig átutalja. 
5. A Képviselő-testület a tervezési feladatok önerejének biztosítására vállalja a teljes tervezési 
költség 25%-ának lakosságszám-arányos számítással meghatározott rá jutó részét. A 2005-
ben felmerülő költségek kiadásokra a megalakuló Önkormányzati Társulás bankszámlájára 
2005. szeptember 30-ig átutal 125 Ft/lakos összeget, amely összesen 1.443.875 Ft. 
6. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá a Mezőberény településen az 
Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási összegének 10 
%-át kitevő önrészének biztosítására. 
7. A Képviselő-testület a programban a település kapcsolattartójaként Wagner Márton 
alpolgármestert jelöli meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
464/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola Iskolaszékébe Valentinyi Károly képviselőt delegálja a fenntartó 
képviseletében. A képviselő megbízatása annak visszavonásáig, legkésőbb a képviselői 
megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
465/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény  Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Baráti Egylet 
Mezőberényért Egyesület nem tudta megvalósítani programját, a 15.000 Ft összegű 
támogatást nem vette igénybe, és egyetért azzal, hogy a fel nem használt összeg a 2006. évi 
nemzetközi kapcsolatokra kiírt pályázatok támogatására kerüljön felhasználásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
466/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 430/2005./VIII.26./ sz. határozatát a 
belvízvédekezésre fordított költségek végleges összesítése alapján az alábbiak szerint 
pontosítja: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a belvízkárok következtében a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be, a vis maior alapból az önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanok, belvíz által megrongálódott utak, lakások, intézmények 
helyreállításának költségei, a védekezés költségei és a védekezés miatti a helyreállítás 
költségei támogatására. Az önkormányzat az eddigi kárfelmérés alapján az önkormányzati 
utak felújítására min. 7.850.000 Ft, az önkormányzati tulajdonú lakások és intézmények 
helyreállítására min. 17.530.000 Ft, a védekezés költségeire 16.889.101 Ft, a védekezés miatti 
helyreállítás költségeire min. 11.000.000 Ft megtérítésére tart igényt tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat saját költségvetéséből a vis maior által bekövetkezett többlet kiadásokat 
vállalni nem tudja, a védekezés és helyreállítás költségei veszélyeztetik az önkormányzat 
kötelező feladatainak ellátását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be azzal, hogy a kártérítési igény mértéke a 
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végleges kárfelmérés alapján legyen kimutatva, ami az e határozatban megjelölt összegekhez 
képest még nőhet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
467/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 
414/2005./VIII.26./sz., 417/2005./VIII.26./sz., 418/2005./VIII.26./sz., 419/2005./VIII.26./sz., 
420/2005./VIII.26./sz., 422/2005./VIII.26./sz., 424/2005./VIII.26./sz., 426/2005./VIII.26./sz., 
430/2005./VIII.26./ sz., 431/2005./VIII.26./sz., 432/2005./VIII.26./sz., 433/2005./VIII.26./ sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
468/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az iPONT Consulting Kft. komplex 
ajánlatát, árajánlatát Mezőberény város online megjelenéséhez (E-business megoldás – 
tervezés, kivitelezés) két évi: 2007. december 31-ig szóló garanciavállalással, elfogadja. A 
Képviselő-testület a tervezési kivitelezési munkákra 1.250 eFt. +ÁFA összeget biztosít a 
2005. évi költségvetése általános tartaléka terhére, és az üzemeltetéshez 95 eFt. + ÁFA/év 
összeg megfizetését vállalja 2 év időtartamra az iPONT Consulting Kft. által biztosított 
szerveren. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
469/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. október 1-jétől 2006. június 15-
ig engedélyezi a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola részére a dolgozói 
létszámon belül 1 fő gyermek és ifjúsági felügyelő munkakörben történő alkalmazást (az 
elmúlt tanévben az 1. Sz. Általános Iskola foglalkoztatta) úgy, hogy a létszámbővítéshez az 
önkormányzat többletforrást nem biztosít, amennyiben a foglalkoztatást a Megyei Munkaügyi 
Központ 70%-ban támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: azonnali. 
 
 
 
470/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyomai út-Rákóczi 
sugárút Edison utca közötti szakaszon a szennyvízcsatorna megépítésével a BÓLEM Kft-t 
(5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. sz.) bízza meg. Megbízza a polgármester urat, hogy a kiviteli 
szerződést az ajánlati felhívásban megfogalmazott feltételekkel 3.546.000 Ft bruttó összeggel 
kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. október 10. 
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471/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3598/1 hrsz-ú 612 m2 
beépítetlen területből kb. 371 m2-t és a 3599/1 hrsz-ú 435 m2 beépítetlen területből kb. 285 
m2-t, összesen 656 m2 területet 2.800,- t/m2 bruttó vételáron eladja, valamint a vevőt terheli a 
terület megosztási költsége.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
472/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem zárkózik el az Országos 
Mentőszolgálat mentőállomás létesítésére tett javaslatától, egyeztetés után az önkormányzat a 
mentőállomás építéshez megfelelő telket tud biztosítani, egyéb anyagi támogatást a 
költségvetés szűkös helyzete miatt nem áll módjában nyújtani. Felhatalmazza a polgármestert 
a további egyeztető tárgyalásokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
473/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési úti önkormányzati bérlakások 
mögötti, belső területből maximum 400 m2-ig telket értékesít bruttó 2.800 Ft/m2 áron, a 
terület megosztási költsége a vevőt terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
474/2005./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István képviselő, az Oktatási 
és Kulturális Bizottság elnökének a GVOP 4.4.2. számú "Szélessávú hálózat önkormányzatok 
általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein" című 
pályázat részleteiről szóló tájékoztatója alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kistérségi Társulás által beadandó pályázatnál a pályázat megnyeréséig, az addig szükséges 
nyilatkozatokat, egyebeket - ami feltétlenül kötelező előírásként szükségesek - megtegye, a 
település érdekeit képviselje. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István OKBiz. elnök 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2005.(X.03.) önkormányzati 
rendelete többször módosított 10/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről” módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2005.(X.03.) önkormányzati 
rendelete a 2005. augusztus 16-17-én lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta belvíz 
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miatt a személyi tulajdonú lakóépületekben keletkezett károk enyhítésére kapott központi 
támogatás felhasználásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2005.(X.03.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 42/2005.(X.03.) önkormányzati 
rendelete a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2005.(X.03.) önkormányzati 
rendelete A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 44/2005.(X.03.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
475/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 393/2005./VIII.26./, 438/2005./IX.30./, 

444/2005./IX.30./, 448/2005./IX.30./, 449/2005./IX.30./, 451/2005./IX.30./, 
463/2005./IX.30./, 464/2005./IX.30./, 466/2005./IX.30./, 113/2005./II.25./, 
411/2005./VIII.26./, 312/2005./VI.24./, 313/2005./VI.24./, 469/2005./IX.30./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Tájékoztató a város belterületi vízrendezése pályázati úton történő megvalósítása 
tárgyában történtekről / 55/2005./I.28./ sz. hat. / 

2/3. Városi nagy rendezvények kérdése 2006-ban /70/2004./II.27./ sz. hat. végrehajtása/ 
2/4. A város közművelődési intézményeinek jövőbeni működése / 125/2005./III.24./ hat. 

végr./ 
2/5. A Békés Megyei Vízművek Rt. által a mezőberényi szennyvíztisztító telepen 

leselejtezett eszközöknek árverésen történő értékesítése /300/2005./V.26./ sz. hat. 
végrehajtása/ 

2/6. Kötött felhasználású előirányzatok más célra történő felhasználásnak engedélyezése 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kérelme /329/2005./VI.24. hat./ 

2/7. Kötött felhasználású előirányzatok más célra történő felhasználásnak engedélyezése 
Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme /329/2005./VI.24. hat./ 

2/8. Szennyvízcsatornára való rákötés után fizetendő hozzájárulás mértékének 
megállapítása (rendeletalkotás) /470/2005./IX.30./ sz. hat. végrehajtása/ 

2/9. Beszámoló átruházott hatáskörökben hozott döntésekről. 
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
4./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság munkájáról. 
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5./ Bejelentések 
5/1. Költségvetési előirányzat átcsoportosítás, fedezetbiztosítás  
5/2. A Petőfi Sándor Művelődési Központ kérelme, kiemelt városi rendezvények 

költségeire pótelőirányzat biztosítása iránt 
5/3. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kérelme, létszám racionalizálási 

pályázathoz kapcsolódó többlet kiadás megtérítésére vonatkozó előirányzat 
biztosítása iránt 

5/4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fel nem használt pályázati támogatása 
5/5. A Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ-e és Házirendje módosításának jóváhagyása  
5/6. Önkormányzati rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus 

ügyintézésről 
5/7. Városi Közszolgáltató Intézmény pótelőirányzat igénylése 
5/8. Az egyes gépjárművek önkormányzati közúton tárolásának tilalmáról szóló rendelet 

módosítása 
5/9. Pályázat az önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési 

programok megvalósításának támogatására  
5/10. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása  
5/11. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság beszámolója a város belterületi vízrendezés 

tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 
5/12. Egyéb bejelentések 

6./ Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 
6/1. A zárt ülésen hozott 371/2005./VII.20./, 434/2005./VIII.26./ sz. lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló  
6/2. Árajánlatok a Mezőberényi Ki Kicsoda („Mezőberényi Almanach”) nyomdai 

előállítására /445/2005./IX.30./ sz. hat. végrehajtása/ 
6/3. Békési Kistérségi Társulás pályázata, „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi 

kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó területein” című 
kiírásra /474/2005./IX.30./ hat. végrehajtása/ 

6/4. Lakáscsere iránti kérelem 
6/5. K. E. lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezése 
6/6. Mezőberény Monográfia kiegészítő kötet munkálatai (szóbeli előterjesztés) 
6/7. Mezőberényi Fotóalbum 2006. évi újbóli kiadása (szóbeli előterjesztés) 
6/8. Mezőberényről képes, szöveges füzetecske újbóli kiadásához ajánlat kérés /Colorprint 

Bt./ (szóbeli előterjesztés) 
6/9. Rácz Lajos lakásvásárlási kérelme 
6/10. Egyéb bejelentések 

 
 
 
476/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. szeptember 30-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
 
477/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
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478/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 113/2005./II.25./, 312/2005./VI.24./, 
313/2005./VI.24./, 352/2005./VI.24./, 393/2005./VIII.26./, 411/2005./VIII.26./, 
438/2005./IX.30./, 444/2005./IX.30./, 448/2005./IX.30./, 449/2005./IX.30./, 
451/2005./IX.30./, 463/2005./IX.30./, 464/2005./IX.30./, 466/2005./IX.30./, 
469/2005./IX.30./, 471/2005./IX.30./, 472/2005./IX.30./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló írásbeli és szóbeli beszámolót elfogadta.  
 
 
479/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006-ban a három nemzeti ünnephez 
(március 15., augusztus 20., október 23.) kapcsolódó rendezvényeket tekinti „nagy 
rendezvényeknek”. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
480/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. augusztus 20-ához kapcsolódó 
rendezvényt 3 naposra, augusztus 18., 19. és 20-ára tervezi, ennek keretében megrendezésre 
kerül az ipari és mezőgazdasági kiállítás és vásár is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
481/2005./X.28./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi „nagy rendezvények” 
részleteiről később dönt. A 2006. évi költségvetés előkészítése során történik a 
rendezvényekre a fedezet hozzárendelése, de a Petőfi Sándor Művelődési Központ részére 
előzetesen 2 mill. Ft-ot biztosít a rendezvények szervezésének előfinanszírozására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint.  
 
 
482/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az önkormányzat három 
közművelődési intézménye lehetséges összevonásának vizsgálatára alakult munkacsoport 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
 
483/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mezőberényi 
szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját követően feleslegessé vált eszközöket és 
berendezéseket a Városi Közszolgáltató Intézmény hirdetés útján értékesíti. 
Felelős: Magyar Pál Közszolg Int. vezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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484/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Orlai 
Petrics Soma Általános Iskola részére a 329/2005./VI.24./ sz. határozatával biztosított kötött 
felhasználású előirányzat fel nem használt összegét: 1.375 eFt-ot a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola 2006. I. félévében használhassa fel átalakításokra, berendezési 
tárgyak pótlására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István intézmény igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
485/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére a 329/2005./VI.24./ sz. határozatával, meghatározott feladat végrehajtására biztosított, 
kötött felhasználású előirányzat fel nem használt összegét, azaz 71.841,- Ft-ot a Mezőberény, 
Békési u. 17 sz. alatti műhely, illetve raktár elektromos almérők és vizesblokk kialakításához 
engedélyezi felhasználni, dologi kiadási előirányzatként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
486/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
487/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
488/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban közterület felügyelő beállításáról, hirdetés útján gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
489/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, a 
novemberi testületi ülésre dolgozza ki annak a feltételeit, hogy a Városi Közszolgáltató 
Intézmény 2006. január 1-től kibővített tevékenységi körrel, újabb feladatokkal, önálló 
intézményként folytassa tevékenységét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Dr. Hantos Katalin jegyző  
Határidő: értelem szerint  
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490/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági 
Bizottsága munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
491/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
-7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei. 

- Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának 
         bevétele -                                        bevételi előirányzatát             5.847 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát. 

− a Pénzforgalom nélküli kiadások: Általános tartalék előirányzatát 5.847 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
492/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatát  
                 (működési célú pénzeszközátadás  
                 (Kiemelt városi rendezvények))                                       csökkenti 3.159 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-3. cím Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát    3.159 eFt-tal 
                 Berényi Napok 2005 rendezvényre 3.123.822 Ft 
                 2005. március 15. rendezvényre          35.355 Ft 
                                                                         3.159.177 Ft  ~ 3.159 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
493/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások: Általános tartalék előirányzatát        5.847 eFt-tal 
csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2 A. cím Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
  kiadási előirányzatát                                                                                       5.847 eFt-tal 
- Ebből: - Személyi juttatás          4.429.625 Ft ~ 4.430 eFt 
              - Munkaadókat terh. jár. 1.417.480 Ft ~ 1.417 eFt 
Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan ténylegesen felmerült többletkiadás (létszám 
racionalizálási pályázathoz kapcs.) fedezetére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
494/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület az augusztusi belvíz miatt nem tudta megoldani a csantavéri 
tűzoltók táboroztatását, ezért a fel nem használt 60.000,- Ft önkormányzati támogatás 2006. 
évi  nemzetközi kapcsolatok pályázati keretében történő felhasználásához hozzájárul. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Siklósi István, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
495/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2005. 
október 17-én érkezett, a Polgármesteri Hivatalnál 306-28/2005.(X.17.) számon iktatott 
kérelmére az iskola Szervezeti és működési szabályzata 1. számú melléklet 9.4 pontjának 
módosítását a tankönyvtámogatás megállapításának szabályozásáról - az egyeztetésről szóló 
dokumentumok csatolásával egyidejűleg – jóváhagyja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
496/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2005. 
október 17-én érkezett, a Polgármesteri Hivatalnál 306-28/2005.(X.17.) számon iktatott 
kérelmére az iskolai Házirend 2. számú melléklet 6.5 pontjának módosítását a választható 
tantárgyakra vonatkozó rendelkezések szabályozásáról - az egyeztetésről szóló 
dokumentumok csatolásával egyidejűleg – jóváhagyja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
497/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 298/2005./V.26./ sz. határozatában 
szúnyoggyérítésre biztosított saját forrás összeget 1.267 eFt-tal kiegészíti a 2005. évi 
költségvetés általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
498/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy „Az 
önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok 
megvalósításának támogatására” a BM Országos Bűnmegelőzési Központhoz pályázatot 
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nyújtsanak be a pályázati kiírás b.) és f.) pontjában meghatározott célokra. A pályázatot a 
rendőrség szakmai segítségnyújtásával a Polgármesteri Hivatal készítse el úgy, hogy a 
Képviselő-testület a teljes projekthez maximum 250 eFt saját erőt biztosít.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 
 
499/2005./X.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben eljáró 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság beszámolóját,- a város belterületi vízrendezési terve 
elkészítésére lefolytatott közbeszerzési eljárásról és annak eredményéről-, elfogadta.  
 
 
500/2005./X.28./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 371/2005./VII.20./, 
434/2005./VIII.26./ sz. zárt ülésen hozott, lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 
elfogadta.  
 
 
501/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Városi Könyvtár vezetőjét, 
hogy a Mezőberényi Ki-Kicsoda kiadvány anyaga kerüljön fel a város honlapjára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  

Várfalvi Erzsébet a Városi Könyvtár vezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
502/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
Grafikai Művek Bt. képviseletében eljáró Süle Mihály árajánlata alapján a Mezőberény várost 
ismertető füzetecske 5000 példányban történő megrendeléséről a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
503/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert és Siklósi István képviselőt az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a 
Mezőberényi fotóalbum aktualizált kiadásáról / példányszám, kiadási költség / folytasson 
tárgyalást a Grafikai Művek Bt-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István az OKBiz. elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
504/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg annak 
lehetőségét, hogy Váradi Zoltánt, valamelyik közművelődési intézményben / lehetőleg az 
Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjteményben / közhasznú foglalkoztatottként alkalmazzák. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
505/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Siklósi István képviselőt, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a novemberi testületi ülésre terjesszen elő 
javaslatot a Mezőberény Monográfia kiegészítő kötetének szerkesztésére alkalmas személyre 
/személyekre/. 
Felelős: Siklósi István képviselő az OKBiz. elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
506/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 
Békési Kistérségi Társulásnál szorgalmazza, hogy a „Szélessávú hálózat önkormányzatok 
általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó területein” pályázatot a 
Kistérségi Tanács ülésén mielőbb vegyék napirendre.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
507/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete indítványozza, amennyiben a Békési 
Kistérségi Tanács a „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása 
Magyarország üzletileg kevésbé vonzó területein” pályázatot nem tűzi napirendre, illetve nem 
kívánja tárgyalni, úgy Mezőberény Önkormányzata a pályázat beadása érdekében konzorcium 
létrehozását kezdeményezi a Békési Kistérségi Társulás 9 településével.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
508/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Rácz Lajos és Rácz Lajosné 
Mezőberény, Rózsa u. 2. sz. alatti lakosok ajánlatát elutasítja, a Belencéresi u. 13. szám alatti 
önkormányzati lakást nem kívánja elcserélni a Rózsa u. 2. sz. alatti ingatlanra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal  
 
 
509/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a novemberi testületi ülésre a Belencéresi u. 13. sz. alatti önkormányzati lakóingatlan 
értékesítését készítse elő annak függvényében, ha az ingatlan lakottsága megszűnik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  

Dr. Hantos Katalin jegyző  
Határidő: értelem szerint  
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510/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kótai Elemér Mezőberény, Rózsa u. 
13. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 2047-2/2005. ikt. szám 
alatt hozott határozatát helyben hagyja, és részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot 
hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
511/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a számlavezető pénzintézet 
kiválasztására, a 2006. évi költségvetése elfogadása után visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
512/2005./X.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 634/2 hrsz-ú területen lévő 
autóbuszmegálló áthelyezésére, (attól kb. 100 m-re északi irányban) a 2006. évi költségvetés 
elfogadása után, a buszmegálló áthelyezésének költségei ismeretében visszatér. Megbízza a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy az áthelyezés költségeit részleteiben tárja fel és terjessze a 
testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 45/2005.(XI.02.) önkormányzati 
rendelete a szennyvízcsatornára való rákötés után fizetendő hozzájárulás mértékéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2005.(X.28.) önkormányzati 
rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 47/2005.(XI.02.) önkormányzati 
rendelete az egyes gépjárművek önkormányzati közúton tárolásának tilalmáról szóló rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 48/2005.(X.28.) önkormányzati 
rendelete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
513/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
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1./ Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
2/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 401/2005./VIII.26./, 442/2005./IX.30./, 

460/2005./IX.30./, 480/2005./X.28./, 483/2005./X.28./, 485/2005./X.28./, 
495/2005./X.28./, 496/2005./X.28./, 497/2005./X.28./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A közterület használat szabályozásairól rendelet-tervezet vitája (452/2005./IX.30./sz. 
lejárt határidejű hat.) 

2/3. Sportrendelet felülvizsgálata (320, 321, 322, 323/2005./VI.24./sz. lejárt határidejű 
hat.) 

2/4. Az állatok tartásáról rendeletalkotás (400/2005./VIII.26./sz. lejárt határidejű hat.) 
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

3./ Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (7db határozat) 
4./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005./II.28./ 

MÖK sz. rendelet módosítása 
5./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi költségvetése teljesítéséről 

beszámoló. 
6./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési koncepciója. 
7./ Lakbér és egyéb díjak felülvizsgálata. 

a) Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet 
módosítása. 

b) Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról rendelet alkotás. 
8./ 2006. évi víz- és csatornaszolgáltatás díjmegállapítása 
9./ Helyi járatú autóbusz 2006. évi viteldíj-tarifa megállapítása 
10./ Bejelentések 

10/1. A Városi Közszolgáltató Intézmény pótelőirányzat iránti kérelme /Könnyűgép-
kezelői tanfolyamra és vizsgadíjra fedezet biztosítása/  

10/2. Előirányzat átcsoportosítás 
10/3. 2006. évre Folyószámla hitelkeret biztosítása iránti kérelem 
10/4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme /Városi rendezvényre biztosított önk-i 

tám. biztosítása, önerő biztosítása nélkül/ 
10/5. A Közétkeztetési Központ konyháján étkező ellátottak nyersanyagnormája, rezsi 

költség megállapítása 
10/6. Mezőberény, Sport utcai lakók kérelme /tároló helyiség biztosítása/ 
10/7. A Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
10/8. A Mikszáth Kálmán utca kialakítása illetve a területek megosztásának elkészítése 
10/9. Tájékoztatás a Fő utcai szennyvízcsatorna tervezéséről 
10/10. Egyéb bejelentések. 

11/ Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 
11/1. A zárt ülésen hozott 416/2005./VIII.26./, 428/2005./VIII.26./, 508/2005./X.28./, 

509/2005./X.28./, 510/2005./X.28./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló. 

11/2. Az 501/2005./X.28./sz. lejárt határidejű hat. végrehajtása (Városi Könyvtár Ki 
Kicsoda kiadvány) 

11/3. Beszámoló az 503/2005./X.28./ (Mezőberényi fotóalbum), 505/2005./X.28./ 
(Mezőberény Monográfiája), 506/2005./X.28./sz.(Szélessávú hálózat pály.) 
határozatok végrehajtásáról.  
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11/4. Az 504/2005./X.28./sz. lejárt határidejű hat. végrehajtása (Váradi Zoltán 
fotóművész foglalkoztatása)  

11/5. A Városi Közszolgáltató Intézmény pótelőirányzat iránti kérelme (plusz4 fő 
alkalmazása a strandon) 

11/6. A Városi Közszolgáltató Intézmény további működtetése. (489/2005./X.28./sz. 
lejárt hat.) 

11/7. Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvétel. 

11/8. B.CS. ingatlanvásárlási kérelme  
11/9. Könyvvizsgálói feladat ellátása szerződéskötés. 
11/10. Mezőberény, Belencéresi u. 13. sz. önk. ingatlan értékesítése (szóbeli) 
11/11. A strand B-95-ös hévízkútjának kijavítására tett intézkedés (415/2005./VIII.26./sz. 

lejárt határidejű határozat)  
11/12. A 425/2005./VIII.26./ sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásának határidő 

hosszabbítása. 
11/13. Kérvény Dr. Juhász Anna orvosi körzetének ellátására. 
11/14. Közművelődési intézmények (könyvtár, gyűjtemény) jutalmazási ügye  
11/15. Képviselő-testület hozzájárulása jelzálogjog bejegyzéshez (B.L.) 
11/16. Petőfi Sándor Gimnázium pályázat benyújtása "Belföldi nem üzleti célú 

közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének" támogatására. (testületi ülésen 
kerül kiosztásra) 

11/17. Gépjárművásárlás (szóbeli) 
11/18. Egyéb bejelentések.  

II. Nyílt ülés 
1./ Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának elfogadása. 
2./ A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet megalkotása. 
 
 
514/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. október 28-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
515/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
516/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 401/2005./VIII.26./, 
442/2005./IX.30./, 460/2005./IX.30./, 480/2005./X.28./, 483/2005./X.28./, 485/2005./X.28./, 
495/2005./X.28./, 496/2005./X.28./, 497/2005./X.28./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
517/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
4/2005./I.31./sz. "az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 
sport tevékenység támogatásáról" szóló MÖK rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámolót. 
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518/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés ismeretében 
visszatér a sportlétesítmények felújítására vonatkozó sorrend megállapítására azzal együtt, 
hogy azon időpontig készüljön költségbecslés a sporttelep szennyvízbekötés munkálatairól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
519/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
520/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei: 
 - Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának 
      bevétele -                                           bevételi előirányzatát           17.061 e Ft-tal megemeli 

és ezzel egyidejűleg csökkenti 
− 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei: 

- Önkormányzatok Sajátos működési bevételei:-SZJA: Jöv. kül. mérséklésére -bevételi 
előirányzatát                                                                                               17.061 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
521/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei előirányzatán belül: 

- Önkormányzatok költségvetési támogatása-Normatív állami hozzájárulás  
és Normatív módon elosztott kötött felh. központi támogatás- 
 bevételi előirányzatát                                                 megemeli                     9.625 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 

-7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei előirányzatán belül: 
- Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra bevételi előirányzatát           9.625 e Ft-tal -
Működési célú pénzeszköz átvétel szerepeltetése, 
a Normatív támogatás előirányzatának biztosításáig:      -8.812 e Ft-tal. 
  -Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel,a  
várható normatív támogatással nem fedezett kiadási  
többlet fedezetére.                                                             - 813 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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522/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadások :Felhalmozási célú kiadások előirányzatán 

belül:- Tervezési munkálatok fedezetére    előirányzatot                                 1.953 e Ft-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Mezőberény-Békés közötti kerékpárút, tervezési és úthatósági 
 engedélyezési díj,talaj- mechanikai szakvélemény,fedezetére              
előirányzatot                                                                                         1.953 e Ft-tal  

-7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei: 
     Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát                        3.610  e Ft-tal 
megemeli 
     (Tovább számlázás:Békés Várost terhelő kiadások: 

Mezőberény-Békés közötti kerékpárút, tervezési és úthatósági 
 engedélyezési díj,talaj- mechanikai szakvélemény,) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 

− 7-4 cím: PH Igazgatási kiadásai,dologi kiadási előirányzatát              3.610  e Ft-tal  
(Tovább számlázás:Mezőberény-Békés közötti kerékpárút,  
tervezési és úthatósági engedélyezési díj, 
talaj- mechanikai szakvélemény,) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
523/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− a 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény: Véglegesen átvett  
− pénzeszközök Működési célra (Közhasznú foglalkoztatás tám.)  

 bevételi előirányzatát                                                                              1.516 e Ft-tal 
csökkenti  és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
a 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény  kiadási 
 előirányzatát                                                                                            1.516  e Ft-tal  
     Személyi juttatás előirányzatát        1.131  e Ft-tal  
     Munkaadókat terhelő járulékok  
                                előirányzatát.           385  e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
524/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
    -7-3.cím.PH int.folyó és egyéb működési bevételei: 
).Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra /Közmunka program: Parlagfű irtás/ 
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  bevételi előirányzatát                                                                             2.727 e Ft-tal 
megemeli  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
   -7-5.cím: PH egyéb működési kiad.- Város és Községgazdálkodás szakfeladat /Közmunka 
program: Parlagfű irtás/ kiadási előirányzatát:                                       2.727 e Ft-tal 
    -Személyi juttatások előirányzatát                              1831 e Ft-tal. 
    -Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát             698 e Ft-tal 
    -Dologi kiadások előirányzatát                                     198 e Ft-tal 
    -7-5.cím: PH egyéb működési kiad, kiadási előirányzatán belül: 
          -901116. szakfeladat: Belvíz pályázat, Dologi kiadási előirányzatát  20 e Ft-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
   -7-5.cím: PH egyéb működési kiad.- Város és Községgazdálkodás szakfeladat /Közmunka 
program: Parlagfű irtás/ kiadási előirányzatát:                                             20 e Ft-tal 
    -Személyi juttatások előirányzatát                               15 e Ft-tal. 
    -Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát              5 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
525/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítás határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat,  

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát                      58 eFt-tal 
megemeli Egyéb támogatás:  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiadás Műk. célú pe. átad.: 
Városi rendezvény tám. és egyéb tám. ei. biztosítás 
Kisebbségi Önkormányzatok részére                                                              58 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
526/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítás határozatainak megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát                       30 eFt-tal 
megemeli                                                                                                                                         
-OCÖ program tám.:              20 eFt 
-BM. önkorm. Napsugár He.: 10 eFt 

− a 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  
Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát                     180 eFt-tal 
megemeli  
-Országos Szlovák Önkormányzattól 100 eFt 
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-Mo. Nemz. és Etn. Kis.:                      80 eFt 
− a 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat  

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát                    168 eFt-tal 
megemeli 
-Mo. Nemz. és Etn. Kis.:                     62 eFt 
-Német Hagyományápoló Egy.:         106 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 

− a 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat  dologi kiadási  
                  előirányzatát                                                                                  30 eFt-tal 

− a 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  dologi kiadási  
                  előirányzatát                                                                                180 eFt-tal 

− a 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat  dologi kiadási  
                  előirányzatát                                                                                168 eFt-tal 

− 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  
kiadási főösszegén belül a Dologi kiadások előirányzatát                              50 eFt-tal 
csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli  
a Pénzeszközök átadása Működési célra kiadási előirányzatát                       50 eFt-tal 
-Országos Szlovák Nap:        30 eFt 
-Mb-i Szlovákok Szervezete: 20 eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
527/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés  
bevételeit        2.976.971  eFt előirányzattal 
 2.986.135  eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -77.001 eFt) 
kiadásait 2.976.971  eFt előirányzattal, 
 2.953.524  eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:   54.727 eFt) 
az  egyenleget 32.611 eFt-tal jóváhagyja, és a 2005. évi költségvetés alapján a 2005. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
528/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006 évben a költségvetési 
koncepcióba beépített és a helyben befizetett gépjármű adó Mezőberény Város 
Önkormányzatát megillető összegének 100%-át a városi önkormányzat tulajdonában lévő 
utak felújítására, új parkolók építésére, valamint járdák, felújítására fordítja. 
 
 
529/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. évben a mezőberényi családok 
lakásgondjának megoldása érdekében a központi költségvetésből a város önkormányzatát 
megillető lakáshoz jutás feltételei könnyítésére biztosított összegből 2 millió Ft-ot a helyi 
védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítésére fordítja.  
 
 
530/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a kötelező és önként vállalt 
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feladatai átvilágítását, a feladatcsökkenéssel együtt-járó létszám vizsgálatok elvégzését. 
 
 
531/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a 2006 évi költségvetési 
egyensúly megteremtése érdekében a helyi díjak, térítési díjak felülvizsgálatát, és legalább a 
tervezett inflációval történő megemelését. 
 
 
532/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés bevételei 
növelése érdekében elrendeli a helyi adórendeletek felülvizsgálatát, a magánszemélyek 
kommunális adója, az építményadó tekintetében a lehetséges emelés előterjesztését a 
decemberi képviselő-testületi ülésre. 
 
 
533/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 528-
532/2005./XI.25./sz. határozatban foglaltak szerint készítse el a jegyző és a polgármester a 
Képviselő-testület 2006. évi költségvetési rendelet tervezetét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
534/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja.  
 
 
535/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy az önkormányzati lakások komfort fokozati besorolását, ha indokolt, vizsgálja meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
536/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. 
közgyűlése által elfogadott árszabályzat alapján, 2006. évre vonatkozóan az alábbi 
kedvezményes fogyasztói díjakat fogadja el: 
                                                        Vízdíjak:                              Csatornadíjak: 
Lakossági fogyasztó :                92,40 Ft/m³ + Áfa                  132,60  Ft/m³ + Áfa 
Önkormányzati fogyasztó:      150,70  Ft/m³ + Áfa                  189,70  Ft/m³ + Áfa 
Az alapdíj és a szippantott szennyvíz elhelyezési díja az 53/2005./XI.28./ MÖK sz 
rendeletben megállapított mértékű, nem kerül eltérítésre.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztett, fentieknek 
megfelelő tartalmú megállapodást a Békés Megyei Vízművek Rt.-vel kösse meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
537/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2006. évi működtetéséhez, - változatlan futásteljesítmény mellett - a Körös Volán 
Rt. részére a 2006. évi költségvetésében 1.200 eFt támogatást biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint   
 

538/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére a könnyűgép-kezelői tanfolyam és vizsgadíjak fedezetére 82 eFt-ot biztosít, a 2005. 
évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 

539/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
-   7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei  

bevételi előirányzatán belül: 
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása -  
     Központosított előirányzatok bevételi előirányzatát megemeli                     6.529 eFt-tal 
     (2005.09.01. ill. emelés és járulékai fedezetére) 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát    6.529 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
540/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt. a Városi Önkormányzat Mezőberény részére 200 millió Ft-os 
folyószámla hitelkeretet rendelkezésre bocsájtson. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 200 millió Ft folyószámlahitel 
felvételét jóváhagyja, és kötelezettséget vállal a hitel s kamatainak visszafizetésére, a hitel 
fedezete Mezőberény Város mindenkori éves költségvetése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
541/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat az Oktatási és Kulturális Bizottság pályázatán nyert 30.000,-Ft -ot  
-Nyugdíjasok Karácsonya rendezvényre-  önerő biztosítása nélkül is felhasználhatja. 



153 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              CKÖ elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
542/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
Közétkeztetési Központjának élelmezési rezsijét 2006. január 1-től kezdődően 79%-ban 
állapítja meg. 
Megbízza az intézményt, valamint az egyéb érintett önkormányzati költségvetési szerveket, 
hogy a 2006. évi költségvetési tervet ennek figyelembe vételével készítsék el. 
Felelős: Szilágyi Tibor int. igazgató 
              érintett önk-i kltgv.szervek 
Határidő: ért. szerint 
 
 
543/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Sport utcai lakóknak a 
lakásokhoz tároló helyiség biztosítása iránti kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 2006 évi 
költségvetésben a feladat megvalósításához előirányzat betervezésre kerül, a lakók fizikai, 
illetve anyagi hozzájárulása figyelembe vételével. A megvalósítás formájáról, illetve a lakók 
hozzájárulásának módjáról és mértékéről az előirányzat meghatározás előtt döntés szükséges. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
544/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 
létrehozásáról szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt "Megállapodás" 
módosítását a Békési Kistérségi Társulás 75/2005./XI.10./ számú határozatában foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
545/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3575/2 hrsz. 1493 m2 
és a 3600/2 hrsz. 408 m2 beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat közterületté 
nyilvánítja, megbízza a jegyzőt azzal, hogy a művelési ág változási kérelmet nyújtsa be a 
Körzeti Földhivatalhoz. 
Az így kialakított (hrsz: 3576/2, 3596/2, 3600/2) utca neve: Mikszáth Kálmán utca, a MÖK 
33/1995/I.27./számú határozatának megfelelően. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
546/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Fő utcai szennyvízcsatorna 
tervezésről előterjesztett tájékoztatást elfogadta. 
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547/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a december 23-
ára kitűzött képviselő-testületi ülés december 22-én, csütörtökön kerüljön megtartásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
548/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor 
Gimnázium pályázat benyújtását "Belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshelyek fejlesztésének" támogatására azzal, hogy az önerő biztosítását az önkormányzat 
és az intézmény 50-50% arányban vállalja. Felkéri a testület a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
pályázat megírásában nyújtson segítséget az intézmény részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Szilágyi Tibor int.vezető 
Dr. Hantos Katalin jegyző 

Határidő: int. azonnal 
 
 
549/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 
416/2005./VIII.26./, 428/2005./VIII.26./, 508/2005./X.28./, 509/2005./X.28./, 
510/2005./X.28./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
550/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 501/2005./X.28./sz. lejárt 
határidejű határozat (Városi Könyvtár Ki Kicsoda kiadvány) végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
551/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberényi fotóalbum aktualizált kiadásáról további tárgyalást folytasson a Grafikai Művek 
Bt.-vel annak érdekében, hogy a kiadvány 2000 példányban történő megjelentetése 3 mill.Ft + 
ÁFA összegért, legkésőbb május hónapra történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
552/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006 évben a városról készülő 
fotóalbumot kíván megjelentetni, a fotók elkészítésének munkáival Váradi Zoltán 
Békéscsaba, Andrássy u. 2. szám alatti lakost bízza meg úgy, hogy közhasznú munka 
keretében foglalkoztatja a Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény /Mezőberény, Fő u. 1./ 
intézményében. 
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy Váradi Zoltán közhasznú munka keretében történő 
foglalkoztatásáról gondoskodjon. A Munkaügyi Központ által nyújtott bértámogatás és a saját 
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erő szükséglet összegének biztosításáról a Képviselő-testület a 2005. december havi ülésén 
dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Csete Gyula OPS. Gyűjtemény vezetője 
Határidő: ért. szerint, ill. decemberi testületi ülés 
 
 
553/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére engedélyezi 2,13 fő (2005. december 1-től 2006. november 30-ig terjedő időszakban) 
foglalkoztatását, és a kiadások fedezetére: 3.444 eFt-ot (Személyi juttatás: 2.596 eFt, 
Munkaad. terh.jár.: 848 eFt) biztosít Mezőberény Város Önkormányzatának 2006. évi 
költségvetésében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
554/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató 
Intézményt 2006. január 1-től kezdődően gazdálkodásilag is önálló önkormányzati 
intézményként működteti, és alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.  
Az intézmény 2006. évi költségvetését az alapító okiratban foglalt feladatai ellátásához 
igazítottan kell megtervezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
555/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi 
Közszolgáltató Intézmény (határozatlan időre szóló) intézményvezetői állásra. 
Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú agrár-, műszaki-, városgazdálkodási-, vagy 
településüzemeltetési, közgazdasági, egyetemi, vagy főiskolai végzettség  
legalább 5 év szakmai gyakorlat (vezetői gyakorlat előnyt jelent). 
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. 01. 11.  
A pályázat elbírálásának várható határideje: a pályázat beadásának lejártát követő képviselő-
testületi ülés. 
Az önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy nem megfelelő pályázat esetén a pályázatot 
érvénytelennek nyilvánítja. 
A pályázathoz csatolnia kell: 
- önéletrajzot 
- szakmai önéletrajzot 
- az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket 
- a szakképzettséget tanúsító okiratot (vagy annak hitelesített másolatát) 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. 
magasabb vezetői pótlék a pótlékalap min. 250%-a  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint. 
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556/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Pál, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény vezetőjének határozatlan időre szóló megbízatását visszavonja. A 
vezetői megbízatás a meghirdetett vezetői pályázat alapján történő megbízással egy időben 
szűnik meg.  
A vezetői megbízatás visszavonásának indoka, hogy a Képviselő-testület 2006. január 1-től 
megnövekedett feladatokkal, gazdálkodásilag is önálló intézménnyé alakítja át az intézményt, 
melyhez felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai diplomával) végzettséggel rendelkező személyt 
kíván kinevezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
557/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önálló 
Városi Közszolgáltató Intézmény közötti feladat átcsoportosításokból adódó előirányzat 
rendezését a 2006. évi költségvetésében rendezi: személyi és tárgyi feltételek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
558/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Bereczki Eszter 8.f. osztályos tanuló (anyja neve: Trucz-Uhrin Ágnes ) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
 
 
559/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Horváth Éva 8.f osztályos tanuló (anyja neve: Czut Gyöngyi) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
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560/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Horváth Olga 8.f osztályos tanuló (anyja neve: Piltz Ilona) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
 
 
561/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Igari Szűcs Mónika 8.f osztályos tanuló (anyja neve: Kürti Ilona) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
 
 
562/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Rác Ildikó 8.f osztályos tanuló (anyja neve: Vetró Ildikó) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
 
 
563/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Stibán Annamária 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Komlódi Erika) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
 
 
564/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Szemenyei Enikő 8.a osztályos tanuló (anyja neve: Fenyvesi Erika) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
 
 
565/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Tóth Tibor Gergő 8.d osztályos tanuló (anyja neve: Radványi Hildegárd) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 12. 
 
 
566/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Balogh Csaba Mezőberény, Erkel F. 
u. 2/B. sz. alatti lakos ajánlatát elutasítja, a Mezőberény, Petőfi u. 26/1. sz. alatti lakást nem 
kívánja értékesíteni Balogh Csaba részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
567/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Con-Túr Iroda 
Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft.-ét /Mezőtúr, Magyar út 3./, hogy Mezőberény Város 
Önkormányzata gazdálkodásának könyvvizsgálatát 2005.- 2009. évek közötti időtartamra 
vonatkozóan végezze el. A Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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568/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Belencéresi u. 13. 
szám alatti, 3414 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja Rácz Lajos 
Dávid Mezőberény, Rózsa u. 2. sz. alatti lakos részére 4.100.000,- Ft vételáron, az alábbi 
feltételek szerint: a vevő szerződéskötéskor megfizet 1.500.000,- Ft-ot, további 200.000 Ft-ot 
2006. december 31-ig, a fennmaradó különbözetet pedig 2006. január 1-től 10 év alatt, havi 
20.000,- Ft-os (kamatmentes) részletekben egyenlíti ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, a 
tulajdonlapra történő tartozás jelzálogjogként való bejegyeztetése mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
569/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a B-95-ös hévízkút 
homoklerakódásának megszüntetésének költségei csökkentésének érdekében megbízza a 
Cservenák Pál Miklós polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzatra 
eső költségek maximum 400.000,-ra való csökkentése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. december 15. 
 
 
570/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 425/2005./VIII.26./ számú 
határozata végrehajtásáról a beszámoló előterjesztését 2005. december havi ülésre 
engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. decemberi testületi ülés. 
 
 
571/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi III. számú háziorvosi 
körzet egészségügyi ellátására Dr. Csók László mezőberényi lakossal területi ellátási 
kötelezettséggel egészségügyi ellátási szerződést kíván kötni, amennyiben minden jogszabályi 
feltételnek megfelel.  
A szerződés tervezett kezdő időpontja 2006. június. 
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést Dr. Csók Lászlóval a jogszabályi előírások 
szerinti feltételek meglétének igazolása után kösse meg. Előzetesen tisztázni kell, hogy Dr. 
Juhász Anna rendelőjét térítés mentesen az önkormányzat részére rendelkezésre bocsátja az 
örökös a helyettesítés időtartamára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
572/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy kérje be az 
önkormányzat intézményeitől a jutalomra szánt keretük kimutatását, annak forrását, és kérje 
be, hogy 2005. évben az intézmény milyen jogcímen és összegű jutalmat fizetett ki a 
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dolgozóinak. A vizsgálat eredményét terjessze elő a Képviselő-testület 2005. november 29-i 
rendkívüli ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
573/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja Bordás László és 
felesége, Bordás Ágnes Mezőberény, Újtelep u. 16/A. sz. alatti lakosok ingatlanának 
jelzálogjog bejegyzéséhez úgy, hogy a jelzálogjog bejegyzés a Mezőberény Város 
Önkormányzata részére bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom után kerülhet bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
574/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja kistérségi pályázatban való 
részvételt közösségi (legalább 15 fős) busz beszerzésére. 
A tervezett és tényleges igénybevétel alapján a szükséges önrészt biztosítja (10 %-a a 
beszerzési költségnek- max. 30 millió forint) és az előbbiek szerint biztosítja a pályázat 
eredményessége esetén az üzemeltetés költségeit. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács meghozandó 
határozatában a fenti álláspontot képviselje. 
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. december 2., a társulási határozat meghozatalára és a 
megállapodás aláírására (eredményes pályázat esetén) 2005. december 20. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
575/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
Opel Vectra 6 éves gépkocsija lecseréléséről ne történjen intézkedés, az önkormányzat 
jelenleg nem kíván új gépkocsit vásárolni, A vásárlás lehetőségére következő évben visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

576/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 505/2005./X.28./sz. (Mezőberény 
Monográfiája) határozat végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi azzal, hogy a 
Mezőberény Monográfia kiegészítő kötetének szerkesztésére további személyek felkutatása 
szükséges. 
Felelős: Siklósi István képviselő az OKBiz. elnöke 
Határidő: int. azonnal. 
 

577/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 506/2005./X.28./sz., az 
507/2005./X.28./sz. lejárt határidejű határozatok ("Szélessávú hálózat…") végrehajtásáról 
szóló beszámolókat elfogadta. 
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578/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2005. évben végzett munkája elismeréseként 2 havi bruttó illetményének 
megfelelő mértékű, 945.000 Ft (Kilencszáznegyvenötezer forint) jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
579/2005./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
elnökének T. Wagner Mártonnak bruttó 294.000,-Ft jutalmat állapít meg, tekintettel arra, 
hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökeként egész évben az állandó bizottsági 
elnökökkel hasonló nagyságrendű feladatot látott el. A képviselő-testület felkéri a 
polgármesteri hivatalt, hogy a fenti összegű jutalom és járulékai kifizetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
580/2005./XI.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "A közterület használat 
szabályozásairól" szóló rendelet-tervezet elfogadásáról a decemberi testületi ülésen dönt, a 
rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében kért pontosítások ismeretében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: előterjesztésre decemberi testületi ülés. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2005.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete az állatok tartásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2005.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete többször módosított 10/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről” módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 51/2005.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 
módosított 31/1994.(X.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2005.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 53/2005.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló többször módosított 23/2003./XI.24./ MÖK sz. 
rendelete módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 54/2005.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 55/2005.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratáról 
 
 

*** 
 
 
581/2005./XI.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli, zárt testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
- Beszámoló az 572/2005./XI.25./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról. 

(önkormányzat intézményeinek jutalomra szánt keretük kimutatása.) 
 
 
582/2005./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete minden intézményétől, az 
előterjesztésben kimutatott, jutalomra szánt bruttó összeget és járulékait, 58.233 eFt összeget 
elvonja az alábbi átcsoportosítás szerint és a Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
módosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 

• 2A. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
kiadási előirányzatát -14.812 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -11.221 eFt-tal 
- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -3.591 eFt-tal 

• 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
kiadási előirányzatát -17.801 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -13.486 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -4.315 eFt-tal  
• 4. cím: Összevont Óvodák 

kiadási előirányzatát -3.547 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -2.687 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -860 eFt-tal  
• 5-1. cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 

kiadási előirányzatát -135 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -57 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -18 eFt-tal  
- Dologi kiadások előirányzatát -60 eFt-tal  

• 5-2. cím: Városi Könyvtár 
kiadási előirányzatát -623 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -472 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -151 eFt-tal 
• 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 

kiadási előirányzatát -1.178 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -892 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -286 eFt-tal  
• 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 

kiadási előirányzatát -2.492 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -1.888 eFt-tal 
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- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -604 eFt-tal  
• 7-4. cím: PH. igazgatási kiadások 

kiadási előirányzatát -7.921 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -6.001 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -1.920 eFt-tal  
• 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatát -543 eFt-tal csökkenti 

ezen belül: Kisegítő mg. szolgáltatás 
- Személyi juttatások előirányzatát -411 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -132 eFt-tal  
• 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

kiadási előirányzatát -9.181 eFt-tal csökkenti 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát -6.955 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát -2.226 eFt-tal  
• 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 

/pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát/ 58.233 eFt-tal 
megemeli 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
és az érintett intézményvezetők 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
583/2005./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület minden intézménye részére biztosítja 
az intézményvezetők bére nélküli, dolgozóik egy havi bruttó bér és járulékaira vetített 40%-os 
jutalmazásra szánt keretet, valamint biztosítja az intézményvezetők részére a polgármester úr 
által meghatározott - egy havi bér és járulékaira vetített - összeget előirányzatként, az alábbiak 
szerint: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 

• 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
/pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát/ -32.151 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

• 2A. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
kiadási előirányzatát 11.467 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 8.687 eFt-tal 
- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 2.780 eFt-tal 

• 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
kiadási előirányzatát 9.265 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 7.019 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 2.246 eFt-tal  
• 4. cím: Összevont Óvodák 

kiadási előirányzatát 3.658 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 2.771 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 887 eFt-tal  
• 5-1. cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 

kiadási előirányzatát 191 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 145 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 46 eFt-tal  
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• 5-2. cím: Városi Könyvtár 
kiadási előirányzatát 611 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 463 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 148 eFt-tal 
• 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 

kiadási előirányzatát 889 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 673 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 216 eFt-tal 
• 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

kiadási előirányzatát 4.955 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 3.754 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 1.201 eFt-tal  
• 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 

kiadási előirányzatát 1.115 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 845 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 270 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

és az érintett intézményvezetők 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
584/2005./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére 
biztosítja a jegyző bére nélküli, dolgozók egy havi bruttó bér és járulékaira vetített 75%-os 
jutalmazásra szánt keretet, valamint biztosítja a jegyző részére a polgármester úr által 
meghatározott - egy havi bér és járulékaira vetített - összeget előirányzatként az alábbiak 
szerint: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 

• 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
/pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát/ -6.852 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

• 7-4. cím: PH. igazgatási kiadások 
kiadási előirányzatát 6.138 eFt-tal 
ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát 4.650 eFt-tal 

- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 1.488 eFt-tal  
• 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatát 714 eFt-tal 

ezen belül: Kisegítő mg. szolgáltatás 
- Személyi juttatások előirányzatát 541 eFt-tal 
- Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát 173 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 

*** 
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585/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
2/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 28/2004./I.23./, 173/2005./IV.29./, 

180/2005./IV.29./, 271/2005./V.26./, 368/2005./VII.20./, 453/2005./IX.30./, 
454/2005./IX.30./, 455/2005./IX.30./, 456/2005./IX.30./, 457/2005./IX.30./, 
458/2005./IX.30./, 459/2005./IX.30./, 462/2005./IX.30./, 465/2005./IX.30./, 
481/2005./X.28./, 488/2005./X.28./, 494/2005./X.28./, 498/2005./X.28./, 
517/2005./XI.25./, 520/2005./XI.25./, 521/2005./XI.25./, 522/2005./XI.25./, 
523/2005./XI.25./, 524/2005./XI.25./ 525/2005./XI.25./, 526/2005./XI.25./, 
528/2005./XI.25./, 529/2005./XI.25./, 531/2005./XI.25./, 532/2005./XI.25./, 
536/2005./XI.25./, 537/2005./XI.25./, 540/2005./XI.25./, 542/2005./XI.25./, 
544/2005./XI.25./, 545/2005./XI.25./, 547/2005./XI.25./, 580/2005./XI.25./, 
197/2005./IV.29./, 398/2005./VIII.26./, 582/2005./XI.29./, 583/2005./XI.29./, 
538/2005./XI.25./, 554/2005./XI.25./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

2/2. 411/2005./VIII.26./sz. hat. végrehajtása - gimnázium által készített beiskolázási 
program 

2/3. Labor működési feltételeinek biztosítása /206/2005./IV.29./ hat. végrehajtása/  
2/4. Kimutatás a védőnői szolgálat kiadásairól és bevételeiről /439/2005./IX.30./ 

hat.végrehajtása / 
2/5. A Városi Könyvtár felújítási és bővítési feladatai /447/2005./IX.30./ hat. 

végrehajtása/ 
2/6. A Békési Kistérségi Társulás által benyújtott pályázaton nyert támogatáshoz, 

autóbusz beszerzés céljára saját erő biztosítása /574/2005./XI.25./ hat. végrehajtása/ 
2/7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

3./ A képviselő-testület 2006. évi munkatervének elfogadása. 
4./ A helyi adórendeletek módosítása 

4/1. A helyi iparűzési adóról 
4/2. Magánszemélyek kommunális adójáról 
4/3. Vállalkozók kommunális adójáról  

5./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének első fordulós 
tárgyalása 

6./ Bejelentések 
6/1. A 2005. évi intézményi gyermekélelmezés elszámolása 
6/2. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (21 db)  
6/3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
6/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

rendelet módosítása  
6/5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
6/6. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása  
6/7. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló rendelet módosítása  
6/8. A Békési Kistérség közoktatási intézkedési terve 
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6/9. Köröstarcsa Önkormányzatának kérelme, átmeneti gondozás /helyettes szülői 
szolgálat) biztosítása iránt 

6/10. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola lemondása a fel nem 
használt, nemzetközi kapcsolatokra nyert önkormányzati pályázati támogatásról  

6/11. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület „ A Körösök lágy ölén” PEA pályázatához 
pót saját erő  biztosítása 

6/12. Trianoni emléktábla elhelyezése 
6/13. Nőgyógyászati szakrendelő kialakítása 
6/14. Pályázat városi rendezvények támogatására  
6/15. Pályázat nemzetközi kapcsolatok támogatására 
6/16. Az 1. Sz. Ált. Iskola DSE pályázat módosítási kérelme. 
6/17. Egyéb bejelentések  

7./ Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 
7/1. A zárt ülésen hozott 468/2005./IX.30./, 473/2005./IX.30./, 548/2005./XI.25./, 

553/2005./XI.25./, 558/2005./XI.25./, 559/2005./XI.25./, 560/2005./XI.25./, 
561/2005./XI.25./, 562/2005./XI.25./, 563/2005./XI.25./, 564/2005./XI.25./, 
565/2005./XI.25./, 566/2005./XI.25./, 568/2005./XI.25./, 425/2005./VIII.26./, 
570/2005./XI.25./, 578/2005./XI.25./, 579/2005./XI.25./, 584/2005./XI.25./, 
235/2005./V.11./, 350/2005./VI.24./, 552/2005./XI.25./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló 

7/2. Mezőberény Monográfia kiegészítő kötet / 576/2005./XI.25./ hat. végrehajtása 
7/3. Mezőberény fotóalbum / Grafikai Bt. árajánlata /551/2005./XI.25./ sz. hat. 

végrehajtása / 
7/4. B. Cs. lakásvásárlás iránti kérelme  
7/5. Kommunális hulladék elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

aktuális kérdései  
7/6. L. J.-né ápolási díj támogatása  tárgyában benyújtott fellebbezése  
7/7. A mezőberényi 809/4 hrsz-ú 96 m2 területű ingatlan értékesítése 
7/8. Közterület használat szabályozásáról rendeletalkotás /580/2005./XI.25./ hat. 

végrehajtása/ 
7/9. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló rendelet módosítása 
7/10. Egyéb bejelentések 

 
 
586/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. november 25-i zárt testületi, 
valamint a november 29-i zárt, rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
 
 
587/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
588/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 28/2004./I.23./, 173/2005./IV.29./, 
180/2005./IV.29./, 271/2005./V.26./, 368/2005./VII.20./, 453/2005./IX.30./, 
454/2005./IX.30./, 455/2005./IX.30./, 456/2005./IX.30./, 457/2005./IX.30./, 
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458/2005./IX.30./, 459/2005./IX.30./, 462/2005./IX.30./, 465/2005./IX.30./, 481/2005./X.28./, 
488/2005./X.28./, 494/2005./X.28./, 498/2005./X.28./, 517/2005./XI.25./, 520/2005./XI.25./, 
521/2005./XI.25./, 522/2005./XI.25./, 523/2005./XI.25./, 524/2005./XI.25./ 525/2005./XI.25./, 
526/2005./XI.25./, 528/2005./XI.25./, 529/2005./XI.25./, 531/2005./XI.25./, 
532/2005./XI.25./, 536/2005./XI.25./, 537/2005./XI.25./, 540/2005./XI.25./, 
542/2005./XI.25./, 544/2005./XI.25./, 545/2005./XI.25./, 547/2005./XI.25./, 
580/2005./XI.25./, 197/2005./IV.29./, 398/2005./VIII.26./, 582/2005./XI.29./, 
583/2005./XI.29./, 538/2005./XI.25./, 554/2005./XI.25./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
589/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatóját, hogy a következő tanévre készített beiskolázási programjuk végrehajtásáról, 
annak eredményeiről, tapasztalatairól a 2006. májusi testületi ülésen számoljon be. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2006. májusi testületi ülés  
 
 
590/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Labor működési feltételeinek 
biztosításáról 2006. májusi ülésén kíván dönteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a képviselő-testület 2006. májusi ülése  
 
 
591/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat kiadásairól, 
bevételeiről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
592/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár felújítási, bővítési 
feladatairól készített kimutatás megtárgyalását levette napirendről. Felkéri az 
intézményvezetőjét, hogy kérjen árajánlatokat a felújítási és bővítési elképzelések 
kivitelezésére. A tervek és költségfelmérés ismeretében az előterjesztést a márciusi testületi 
ülésre terjessze be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Várfalvi Erzsébet intézményvezető 
Határidő: 2006. márciusi testületi ülés  
 
 
593/2005./XII.22./sz. határozat: 
A Békési Kistérség, a Belügyminisztérium többcélú kistérségi társulások közösségi 
buszbeszerzéseinek pályázatán 14.700 eFt pályázati támogatást nyert. A pályázati 
támogatáshoz, a buszbeszerzés összköltségének 10%-át saját forrásként kell biztosítani. 
Összes kiadás:          16.333 eFt 
Pályázati támogatás: 14.700 eFt 
Saját forrás:                1.633 eFt 
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Mezőberény Város Önkormányzata és a Bélmegyeri Községi Önkormányzat, a szükséges 
saját forrást, a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában tanulók, 
településenkénti átlaglétszáma arányában biztosítja. (Tanulói létszámok: Mezőberény 1012 
fő, Bélmegyer 92 fő.)  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a buszvásárláshoz, saját forrásként: 
1.497 eFt-ot biztosít a 2006. évi költségvetése terhére. (Bélmegyer Község Önkormányzata 
136 eFt saját forrás részt Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként utal a Mezőberény Városi 
Önkormányzat költségvetési számlájára.)  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
594/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
595/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január 27. 
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének előterjesztése 
 Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2. A 2006. évi ellenőrzési terv elfogadása 
 Előadó: Márta Judit belső ellenőr 
Február 24. 
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2. A városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
 Előadó: Kádas László őrsparancsnok 
3. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
 Előadó: Halász József az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
Március 31. 
Közmeghallgatás a környezetvédelemről 
1. Mezőberény Város környezetvédelmi programjának elfogadása 
 Előadó: Bába Sándor műszaki főtanácsos 
2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
 Előadó: Harmati László a  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
3. Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
            Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Április 28. 
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
 Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 

munkáról 
Előadó: Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója, 

Lakatos Erzsébet gyámhivatali főtanácsos 
Május 26. 
1. A mezőberényi cigányság helyzete, felzárkózásának esélyei 
 Előadó: Mezei Tibor önkormányzati képviselő, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
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elnöke 
2. A Cigány, a Német és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója tevékenységükről 

Előadó: Mezei Tibor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Wagner Márton a 
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Zolnai János a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

− Mezőberényi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata 
            Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
− Békési Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve felülvizsgálata 
            Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Június 30. 
1. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata, egymással szemben támasztott 

jövőbeni elvárások 
 Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
2.Tájékoztató a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület, a Mezőberényi 

Vadásztársaság, a Mezőberényi Horgászegyesület, a Baráti Egylet Mezőberényért 
Egyesület munkájáról. 

Előadó: Kovács Lászlóné a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 
elnöke, Balaton Zoltán a Mezőberényi Vadásztársaság elnöke, Adamik 
Jánosné a Mezőberényi Horgászegyesület elnöke, Nagy Ferenc a Baráti 
Egylet Mezőberényért Egyesület elnöke. 

Augusztus 25. 
1. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2006. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről 
 Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2. Oktatási és nevelési intézmények beszámolója munkájukról 

Előadó: Gubis Andrásné az Összevont Óvodák vezetője, Öreg István a Mezőberény – 
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási 
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója és Szilágyi 
Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 

Szeptember 29. 
1. Mezőberény Város Önkormányzatának beszámolója a ciklusban végzett tevékenységéről 
 Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2. A város egészségügyi helyzetéről tájékoztató 
            Előadó: Dr. Andor László Szociális és Egészségügyi Biz. elnöke 
November 3.  
1. Alakuló testületi ülés, eskütétel 
2. Önkormányzati bizottságok megalakulása 
November 24. 
- Mezőberény Város Önkormányzata I-III. negyedéves költségvetése teljesítéséről szóló 

beszámoló 
 Előadó: polgármester 
2. Mezőberény Város 2007. évi költségvetésének koncepciója 
 Előadó: polgármester 
3. Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
 Előadó: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
December 22.  
1. A képviselő-testület 2007. évi munkatervének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
2. Mezőberény Város 2007. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása 
 Előadó: polgármester 
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Állandó napirendi pontok: 
− Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
− Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
− Bejelentések 
− Interpelláció 
 
 
596/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-tervezet 3.§ /3/ bekezdése kiegészüljön 
az alábbiak szerint: „... ott, ahol a szilárd kommunális hulladék szállítás nincs bevezetve”. 
 
 
597/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2006. január 1-től 
a magánszemélyek kommunális adójának mértéke a rendeletben évi 8.000,- Ft-ban kerüljön 
meghatározásra. 
 
 
598/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi gyermekélelmezési 
intézményi többletkiadások fedezetére  
(a tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és 
többgyermekes családok, illetve kollégiumban elhelyezettek nyersanyagnorma kiegészítésére 
a rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 639 eFt-ot 
biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2005. évi költségvetése Általános tartalékának 
terhére, az alábbiak szerint: Petőfi Sándor Gimnázium 639 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
599/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi gyermekélelmezés 
intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált 
előirányzatok különbözetét: 1.882 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított 
előirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés), 
A Dologi kiadási előirányzatok csökkentésével egyidejűleg, a 2005. évi költségvetés  
Általános tartalékának állománya növelésre kerül: 
az alábbi megbontás szerint: 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   Dologi kiadási előirányzat csökkentése -1.122 eFt-tal 
Összevont Óvodák  
   Dologi kiadási előirányzat csökkentése   -760 eFt-tal 
7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatának megemelése 1.882 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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600/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
- Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra előirányzatát      csökkenti 15.000 e Ft-tal 
A Mezőberényi Csatornamű Társulattól, Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele.    
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,   
 bevételi előirányzatán belül: 
 , Intézményi működési bevételi előirányzatát                                                   15.000 e Ft-tal  
/A Mezőberényi Csatornamű Társulattól „átvétel”/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
601/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-4.cím: PH Igazgatás kiadásai kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                  csökkenti  -1.630 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                               csökkenti     -211 e Ft-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-.-.a 7-5.cím:PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
-751175 01 szakfeladat (Népszavazás )kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                     +805 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                  +211 e Ft-tal 
-751845 06 szakfeladat (Város és község gazdálkodás :Közhasznú fogl 
.(Pályázatírók) kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                        550 e Ft-tal 
-751845 07 szakfeladat (Város és község gazdálkodás :Közcélú fogl. 
 kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                        275 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
602/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím:PH int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzaton belül:  
Intézményi működési bevétel: Közüzemi díj tovább számlázása ÁHT. -én belül/telefon 
költségek/bevételi előirányzatát                                                           megemeli  437 e Ft-tal  
 - Kiszámlázott term. és szolg. Áfája bevételi előirányzatát                megemeli  109 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-5.cím:PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
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749914 szakfeladat Közv. szolg. bev. ÁHT. -én belül/ 
telefon költségek tovább számlázása/Dologi kiadási előirányzatát                       437 e Ft-tal  
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások előirányzatát                                                                              109 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
603/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-5.cím:PH egyéb működési kiadások: 
- Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra :Társ.és Szoc. pol. juttatások, 
 előirányzatán belül átcsoportosítások: 
   - Lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § 
     (9) bek. b) pontja helyi megállapítás előirányzatát                        csökkenti 1.000 eFt-tal 
   - Lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § 
     (2) (5) bek. normatív előirányzatát                                                megemeli 1.000 eFt-tal 
   - Ápolási díj előirányzatát                                                                   csökkenti 800 eFt-tal 
   - Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen előirányzatát              csökkenti 400 eFt-tal 
   - Átmeneti kölcsön előirányzatát                                                        csökkenti 500 eFt-tal 
   - Temetési segély előirányzatát                                                           csökkenti 108 eFt-tal 
   - Rendkívüli Gyermekvédelmi támogatás  
     Gyvt. 21§ (helyi megállapodás) előirányzatát                                   csökkenti 250 eFt-tal 
   - Rendszeres szociális segély 
     Szt. 37 A § (1) bek. a. előirányzatát                                              megemeli 1.760 eFt-tal  
   - Tartásdíj megelőlegezése előirányzatát                                            megemeli 238 eFt-tal  
   - Gyógyszertámogatás előirányzatát                                                     megemeli 60 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
604/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 

Intézményi működési bevétel, egyéb bevételi előirányzatát           megemeli 1.851 eFt-tal 
   - Körös Volán Rt-től szolgáltatási díj bevétel:    951 eFt-tal 
   - Lakosságtól, Szociális kölcsön visszafizetése: 900 eFt-tal 
- 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény költségvetésében 
   az Intézmény működési bevétel előirányzatát                             csökkenti -5.056 eFt-tal 
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások: 
   - Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra: Társ. és Szoc. pol. juttatások 
   előirányzatán belüli átcsoportosítások. 
     - Lakásfenntartási támogatás       38 § (2) (5) bek. (normatív)  
     előirányzatát                                                                             megemeli      344 eFt-tal 
     - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
     Gyvt. 21§ helyi megállapítás előirányzatát                              csökkenti    3.549 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
605/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény költségvetésében: 
 az Intézményi működési bevétel előirányzatát                  csökkenti:                 -884 e Ft-tal. 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
- a Város és község gazdálkodás szakfeladat Dologi kiadási előirányzatát:          -884 e Ft-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
606/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-5.cím:PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
- Pénzeszközök átadása Működési célra: 
  - Délalföldi Ivóvíz minőség javító program Önkormányzati Társulás, munkaszervezetének 
működéséhez hozzájárulás: előirányzatát                                       csökkenti:       -35 e Ft-tal.  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- Pénzeszközök átadása Működési célra: 
  - Délalföldi Ivóvíz minőség javító program Önkormányzati Társulás,Terv felad. önerejéhez 
hozzájárulás: előirányzatát:                                                                                     35 e Ft-tal.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
607/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím:PH int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzaton belül: 
Hitelek-Felhalmozási célra előirányzatát                                       csökkenti: -70.000 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások,  
    kiadási előirányzatán belül  
 - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                           -50.000 e Ft-tal 
- A Városi Strandon létesülő gyógymedence kialakításához– Közfürdő korszerűsítésének 
támogatása pályázathoz – pályázati saját erő biztosítása 
 (Teki ill. Egyéb pályázatok) előirányzatát          csökkenti:-40.000 Ft-tal 
- A Városháza épületében működő Polgármesteri Hivatal  
nyílászáróinak felújítása. (340/2004.VIII.04./MÖK.sz.hat.)  
2005. évi pályázat saját forrás bizt előirányzatát   csökkenti-10.000 Ft-tal 
- a Felújítási kiadások előirányzatát                                                  csökkenti:-20.000 eFt-tal 
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-.A Martinovics utcai iskola épületének felújítására (Kisegítő iskola elhelyezésének céljából) 
pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása. 
(Sikertelen pályázat miatt a saját forrásból átcsoportosítás    -2.000 eFt) 
 (453./2005.09.30./ MÖK sz. hat al.) előirányzatát csökkenti:-20.000 Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
608/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3.cím:PH int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzaton belül: 
- Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele) 
                                                                          előirányzatát         megemeli:  16.245 e Ft-tal: 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a 7-4.cím: PH Igazgatás kiadásai Dologi kiadási előirányzatát                        16.245 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
609/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3.cím:PH int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzaton belül: 
- Intézményi működési bevétel :-Kamat bevétel előirányzatát        megemeli   5.190 e Ft-tal 
                                                   -ÁFA visszatérítés előirányzatát   csökkenti: -2.035 e Ft-tal 
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
- Véglegesen átadott pénzeszközök működési célra Társ. szoc. pol. juttatások előirányzatán 
belül átcsoportosítások: 

− Lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § (2) (5) bek. 
normatív előirányzatát                                                                 megemeli 202 e Ft-tal 

− Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás előirányzatát             megemeli 2.953 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
610/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím:PH int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzaton belül: 
- Intézményi működési bevétel előirányzatát                                   megemeli: 1.750 e Ft-tal 
  -Kiszámlázott term. és szolg. Áfája       1.500 e Ft. 
  -Közüzemi díj tovább számlázása 
                                       .( ÁHT.-én kívül) 250 e Ft. 
-a 7-4.cím: PH Igazgatás kiadásai Dologi kiadási előirányzatát:        megemeli: 497 e Ft-tal 
-7-5.cím:PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
     - 749914 szakfeladat Közv. szolg. bev.( ÁHT.-én kívül) 
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                                                                               előirányzatát:     megemeli     250 e Ft-tal 
     - 930910 szakfeladat:Fürdő és strand szolgáltatás 
                                                                               előirányzatát      megemeli        38 e Ft-tal 

- 751845-06 szakfeladat Város és Községgazdálkodás, Közhasznú fogl. 
  Dologi kiadási előirányzatát                                                            megemeli 100 eFt-tal 
- 751845-9 szakfeladat Város és Községgazdálkodás,  
  Dologi kiadási előirányzatát                                                            megemeli 411 eFt-tal 
- 902113 szakfeladat Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység 
  Szemétszállítás, kezelés Dologi kiadási előirányzatát                    megemeli 275 eFt-tal 

-a 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül 
      Hitelek értékpapírok kiadásai                          előirányzatát       megemeli      179 eFt-tal 
(Mezőberényi Csatornamű Társ. által felvett és MVÖK. által átvállalt törlesztés telj. 
fedezetére) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezeté 
 
 
 
611/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról  rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei előirányzaton belül, 
  - Intézményi működési bevétel előirányzatát                                    megemeli 6.642 eFt-tal  
     - Hirdetési és egyéb bevétel előirányzatát   5.192 eFt-tal 
       ezen belül: 
        - BM. Vízművek Rt.-től Áfa bev.: 1.350 eFt 
        - Okmányiroda bev.:                          350 eFt 
        - Családi iroda bev.:                            61 eFt 
        - Járlat bev.:                                         13 eFt 
        - Mb. Csatornamű Társulattól 
         „Új” csatornamű számlára utalás: 3.418 eFt 
     - Kötbér bevétel előirányzatát                    1.450 eFt-tal 
  - Értékpapírok értékesítésének bevételi előirányzatát                      csökkenti 3.418 eFt-tal 
  - Támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatát                      megemeli    500 eFt-tal 
  - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel előirányzatát                       megemeli  4.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- - 7-5. cím:  PH. egyéb működési kiadások:  
  - Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra,  
   Társ. szoc. pol. juttatások előirányzatán belül átcsoportosítások: 
     - Lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § 
       (2) (5) bek. normatív előirányzatát                                                             1.774 eFt-tal 
     - Rendszeres gyermekvédelmi ellátás előirányzatát                                     3.769 eFt-tal 
     - Rendszeres szociális segély 
       Szt. 37 A § (1) bek. a. előirányzatát                                                           2.181 eFt-tal   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
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612/2005./XII.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Az Önkormányzatok költségvetési támogatása – Egyéb Központi tám: Területi 
kiegyenlítést      szolgáló fejlesztési támogatás (TEKI ) 
     Strand gyermekmedence) előirányzatát                                       csökkenti       1   e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
- 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
- Pénzforgalom nélküli kiadások , Általános tartalék   előirányzatát                        1 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
613/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 2A. cím:  Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 

kiadási előirányzatán belül, a Dologi kiadások előirányzatát  
/A Városi Ifjúsági zenekar vezetőjének díjazásához  
fedezet bizt. 4 hó x 47 eFt/hó/                                                            csökkenti 188 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
− 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 

a Dologi kiadások előirányzatát 
/A Városi Ifjúsági zenekar vezetőjének díjazásához  
fedezet 4 hó x 47 eFt/hó/                                                                                    188 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
614/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, 

bevételi előirányzatán belül: 
- Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra  
  előirányzatát                                                                                megemeli 12.976 eFt-tal 
  Csatornafejlesztéssel kapcsolatos lakossági és egyéb átvétel 
   - Lakosságtól:                                               5.423 eFt 
   - Mb. Környezetvédelméért Alapítványtól: 5.692 eFt 
   - PH. érd. hozzájár.:                                     1.861 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
− a 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzeszközök átadása fejlesztési célra előirányzatát 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (csatorna fejlesztéssel kapcs.) 
Lakossági LTP számlákra.                                                                            12.976 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
615/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 

   - a Pénzforgalom nélküli kiadások –  
   Általános tartalék kiadási előirányzatát                                          csökkenti 335 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
  A Felújítási kiadások előirányzatán belül, 
  Városi Strand felújítása (2004. évről áthúzódó feladat): 5.187,5 eFt 
  a 177/2005.04.29. MÖK sz. hat. al.                                                                     1 eFt-tal 
- a Felhalmozási célú kiadások előirányzatán belül: 
- BMTT 2004. évi Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési célú tám. 
  pályázathoz saját forrás bizt., ill. állami tám. igénybevétele... 
   - Strand szerkesztési díj:             10 eFt 
   - TEKI tám. után kezelési ktg.: 163 eFt előirányzatát                                     173 eFt-tal 
- Mikszáth Kálmán utca kialakítása érdekében  
  magánterületek – feltöltött területek megvásárlása fedezetére 
 +  költség, megbízási díj fedezetére                                                               + 161 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
616/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítás határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− 9-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 

- A Személyi juttatások előirányzatát                                                 csökkenti -30 eFt-tal 
- a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                               csökkenti -12 eFt-tal 
- a Dologi kiadások előirányzatát                                                       csökkenti -27 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
− a Pénzeszközök átadása működési célra előirányzatát                                        12 eFt-tal 
− a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                57 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
617/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, 

bevételi előirányzatán belül: 



178 

- Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát 
  /Fejlesztési célú hozzájárulás a Mb. Mónus Illés utca 
  útburkolat felújításához/                                                             megemeli   2.000 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
− - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

- a Felújítási kiadások: - Városi utak, járdák felújítása 
  (Mónus Illés utca útburkolat felújítása) előirányzatát                                  2.000 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
618/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
Az 1 3b. Informatikai berendezések korszerűsítése, infokommunikációs eszközök beszerzése 
az 5-13. évfolyamokon tanulók után, az intézmények részére biztosított támogatási összegnek 
megfelelő előirányzat módosítása: 
− - 2A. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 

a Dologi kiadások előirányzatát  
/476 fő x 4.215 Ft/fő összegnek megfelelő  
előirányzat 2.006.340 Ft/                                                                csökkenti -2.006 eFt-tal 

− - 2A. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
a Dologi kiadások előirányzatát                                                        csökkenti -200 eFt-tal 
Bélmegyeri Tagiskola általi teljesítés alapján: 
a) Aromó iskola adminisztrációs szoftver beszerzése: 
   53 fő x 1.600 Ft =                    -84.800 Ft 
c) Normatív hardver beszerzés: 
   51 fő x 2.250 Ft =                  -114.750 Ft 
                                                 - 199.550 Ft 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
  a Dologi kiadások előirányzatát 
  /914 fő x 4.215 Ft/fő  
  összegnek megfelelő előirányzat: 3.852.510 Ft/                           csökkenti -3.853 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
  - a Pénzforgalom nélküli kiadások –  
  Általános tartalék kiadási előirányzatát                                         csökkenti        7 eFt-tal 
- a Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
  - az Informatikai berendezések korszerűsítése, infokommunikációs eszközök beszerzése  
  az 5-13. évfolyamokon …, norm. kötött felh. állami tám. felhasználása  
  előirányzatát                                                                                   megemeli 5.556 eFt-tal 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
  - az Informatikai berendezések korszerűsítése, infokommunikációs eszközök beszerzése  
  az 5-13. évfolyamokon …, norm. kötött felh. állami tám. felhasználása  
  Dologi kiadási előirányzatát                                                           megemeli   510 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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619/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
− - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, 

bevételi előirányzatán belül: 
- Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra: 
  Gyermekek tartásdíj megelőlegezése  
  előirányzatát                                                                                   megemeli   305 eFt-tal 
- Önkormányzatok költségvetési támogatása: 
- Központosított tám.: Érettségi és Szakmai vizsgák 
  lebonyolításának támogatása (-210.600 Ft) előirányzatát               csökkenti -211 eFt-tal 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása:  
  Norm. kötött felhasználású állami tám.,  
  Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (-200.922 Ft) előirányzatát  csökkenti -201 eFt-tal 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása:  
  Norm. kötött felhasználású állami tám.,  
  Ápolási díj támogatás előirányzatát                                                 megemeli 851 eFt-tal 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása:  
  Norm. kötött felhasználású állami tám.,  
  Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                      megemeli 2.494 eFt-tal 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása:  
  Norm. kötött felhasználású állami tám.,  
  Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát               csökkenti -16.172 eFt-tal 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása:  
  Norm. kötött felhasználású állami tám.,  
  Rendszeres szociális segély támogatás előirányzatát                   megemeli 1.068 eFt-tal 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása:  
  Egyéb központi tám.,  
  Szociális célú gyermekétkeztetés támogatása (iskolai ell.)  
  előirányzatát                                                                                    megemeli 921 eFt-tal 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása:  
  Norm. kötött felhasználású állami tám.,  
  Időskorúak járadéka előirányzatát                                                 csökkenti -793 eFt-tal 
 

− 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                 csökkenti -211 eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát:                  -160 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: -51 eFt-tal 

− 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadásai,  
Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. jutt.) kiadási előirányzatán belül: 
- Tartásdíj megelőlegezése előirányzatát                                         megemeli 305 eFt-tal 
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                      csökkenti -201 eFt-tal 
- Ápolási díj előirányzatát                                                                megemeli 721 eFt-tal 
- Ápolási díj Munkaadókat terh. jár. előirányzatát                           megemeli 130 eFt-tal 
- Lakásfenntartási tám.   38 § (2) (5) bek. (normatív)  
  előirányzatát                                                                                megemeli 2.494 eFt-tal 
- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Gyvt.19 § (normatív)  
  előirányzatát                                                                             csökkenti -16.172 eFt-tal 
- Rendszeres szociális segély előirányzatát                                  megemeli 1.068 eFt-tal 
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- Önk. által folyósított ellátások: Egyéb rászorultságtól függő ellátás, 
  Szociális célú gyermekétkeztetés támogatása (iskolai ell.)  
  előirányzatát                                                                                  megemeli 921 eFt-tal 
- Időskorúak járadéka előirányzatát                                                csökkenti -793 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
620/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 5-1. cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
   Intézményi működési bevételi előirányzatát                                        megemeli   40 eFt-tal 
- 5-2. cím: Városi Könyvtár 
   Intézményi működési bevételi előirányzatát                                        megemeli   50 eFt-tal 
- 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
   Intézményi működési bevételi előirányzatát                                        megemeli 900 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-1. cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
   Dologi kiadási előirányzatát                                                                                   40 eFt-tal 
- 5-2. cím: Városi Könyvtár 
   Dologi kiadási előirányzatát                                                                                   50 eFt-tal 
- 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
   Dologi kiadási előirányzatát                                                                                 900 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csete Gyula az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
              Várfalvi Erzsébet a Városi Könyvtár igazgatója 
              Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
621/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról ne történjen döntés, mivel a 
rendelet-tervezetben szabályozott önkormányzati hatásköröket a Szociális törvény nem 
módosította. 
 
 
622/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet 1. sz. mellékletét a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság javaslata szerint határozza meg. 
 
 
623/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet 2. sz. mellékletét a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság javaslata szerint határozza meg. 
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624/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet 3. sz. mellékletét a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság javaslata szerint határozza meg. 
 
 
625/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet 4. sz. mellékletét a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság javaslata szerint határozza meg. 
 
 
626/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet 5. sz. mellékletét a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság javaslata szerint határozza meg. 
 
 
627/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2005-
2008. közötti időszakra vonatkozó közoktatási intézkedési tervét elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
628/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Köröstarcsa 
Önkormányzata csatlakozzon a Mezőberényi helyettes szülő hálózathoz, így biztosítva a 
gyermekek átmeneti gondozását.  
Az együttműködési szerződésben rögzíteni kell, hogy az ellátást Mezőberény azzal a 
feltétellel nyújtja, ha Köröstarcsa Önkormányzata az állami normatíva és a befolyt térítési díj, 
valamint az ellátás önköltsége közötti különbözetet megtéríti. 
További kikötés, hogy csak szabad kapacitás esetében tudunk ellátást biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2005. december 31. -a szerződés megkötésére 
 
 
629/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola nem tudta megvalósítani programját, és a 80.000 Ft 
összegű támogatást nem vette igénybe. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete elfogadja, hogy a fel nem használt 80.000 Ft támogatási összeg a 2006. évi 
nemzetközi kapcsolatokra kiírandó pályázatok támogatására kerüljön felhasználásra. 
Felelős: Siklósi István OKBiz. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
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630/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint támogatásban részesülő partner, 
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a „Körösök lágy ölén” PEA pályázathoz közúti 
jelzőtáblák + kiegészítő táblák (a látványosságok környékén a turisták tájékoztatását elősegítő 
táblák) elhelyezésére 266.326,- Ft bruttó önerőt biztosít. Forrás: 2006. évi költségvetés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
631/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Békéscsabai Megyei 
Jogú Város Közgyűlése részéről Trianoni emléktábla elhelyezésére a figyelem felhívást, az 
ajánlattal nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
632/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a nőgyógyászati szakrendelő 
kialakításával, és a 2006 évi költségvetésében erre fedezetet biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
633/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a 2006. évi városi 
rendezvények támogatására kiírt pályázatot. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Siklósi István Okt. Biz. elnök 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
634/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a 2006. évi nemzetközi 
kapcsolatok támogatására kiírt pályázatot.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                  Siklósi István Okt. Biz. elnök 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
635/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
Diáksport Egyesületének 2005. december 12-i azon kérelmét, hogy a városi önkormányzattól 
a kispályás teremkupára pályázaton nyert támogatást (70.000,- Ft) felhasználhassa oly módon, 
hogy azzal 2006. január 31-ig számol el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: 2006. január 31. 
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636/2005./XII.22./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 468/2005./IX.30./, 
473/2005./IX.30./, 548/2005./XI.25./, 553/2005./XI.25./, 558/2005./XI.25./, 
559/2005./XI.25./, 560/2005./XI.25./, 561/2005./XI.25./, 562/2005./XI.25./, 
563/2005./XI.25./, 564/2005./XI.25./, 565/2005./XI.25./, 566/2005./XI.25./, 
568/2005./XI.25./, 425/2005./VIII.26./, 570/2005./XI.25./, 578/2005./XI.25./, 
579/2005./XI.25./, 584/2005./XI.25./, 235/2005./V.11./, 350/2005./VI.24./, 552/2005./XI.25./ 
sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
637/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberény Monográfia kiegészítő kötetének szerkesztésére kérje fel Adamik Mihályné 
tanárnőt, és a megkeresés eredményéről tájékoztassa a testületet.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal. 
 
 
638/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Grafikai Művek Bt.-t, a 
Mezőberény Fotóalbum nyomdai elkészítésével 2000 példányban, 1500,- Ft/db + ÁFA = 
3.150.000 Ft. összegben és a fedezetet a 2006 évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal. 
 
 
 
639/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Mezőberény, Petőfi u. 9/5 sz. alatti 973/A/5 hrsz.-ú 60 m2, komfortos lakás 
értékesítésére pályázati felhívás kerüljön kiírásra. amely a Kábel Tv-ben kerüljön 
megjelentetésre. A lakás minimális eladási ára 3 millió Ft. Az ajánlatot zárt borítékban lehet 
leadni 2006. január 6-ig. Az ajánlatok benyújtásával egy időben foglalót kell befizetni. A 
lakás tulajdonjogát a legmagasabb vételárat ajánló nyeri el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal. 
 
 
 
640/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lévai Ilona Mezőberény, Várkonyi u. 
26. szám alatti lakos emelt összegű ápolási díj tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 2301-2/2005. ikt. szám 
alatt hozott határozatát helyben hagyja, és részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot 
hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
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641/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a Mezőberény belterület 
809/4 hrsz-ú 96 m2 alapterületű ingatlant a DÉGÁZ Rt. részére 350 eFt + ÁFA vételáron. 
Megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert az értékesítés lebonyolításával.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal. 
 
 
642/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közterület 
használat szabályozásáról szóló rendelet az 1. sz. melléklet nélkül kerüljön megalkotásra. Az 
intézményesen gondozott területek meghatározásáról, pontosítás után dönt a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: Intézkedésre azonnal.  
 
 
643/2005./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kommunális hulladék 
elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos előterjesztésről döntést a januári testületi ülésen kíván 
hozni, azzal, hogy a polgármester úr tárgyaljon, tájékozódjon a Tappe Kft-nél, mennyibe 
kerülnének 2006, 2007. évre a szemétszállítás díjai, mert ennek ismeretében a testület 2 évre 
szeretne előre tervezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal.  
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 56/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 57/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 58/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 59/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 
többször módosított, 8/1996.(IV.22.) MÖK sz. módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 60/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, többször módosított 9/1998.(VI.02.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 61/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2004.(III.29.) MÖK számú rendelet kiegészítésére 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 62/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló többször módosított 20/1998.(XI.17.) MÖK számú rendelete módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 63/2005.(XII.23.) önkormányzati 
rendelete A közterület használat szabályozásáról 


