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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2007. év 
 
 
1/2007./I.8./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 
2./ Békési Kistérségi Társulás közoktatási fejlesztési tervének elkészítésében döntéshozatal. 
3./ Tappe Kft. ajánlata. 
4./ Bejelentések. 
 
 
2/2007./I.8./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete társulási megállapodást köt 2007. 
január hó 1 napjától a házi segítségnyújtás szociális feladatellátásra a Békési Kistérségi 
Társuláson belül Bélmegyer, Kamut, Murony településekkel. A Képviselő-testület jóváhagyja 
a társulási megállapodást. Felhatalmazza a testület Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy 
a társulási megállapodást írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
3/2007./I.8./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete társulási megállapodást köt 2007. 
január hó 1 napjától az idősek nappali ellátásra a Békési Kistérségi Társuláson belül 
Bélmegyer, Kamut, Murony településekkel. A Képviselő-testület jóváhagyja a társulási 
megállapodást. Felhatalmazza a testület Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a társulási 
megállapodást írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
4/2007./I.8./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békési Kistérségi Társulás 
létrehozásáról szóló - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - „Megállapodás” 
módosítását a Békési Kistérségi Társulás 2/2007./I.4./sz. határozata alapján jóváhagyja és 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
5/2007./I.8./sz. határozat: 
Mezőberény város Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Békési Kistérségi Társulás 
Közoktatási Fejlesztési Terve elkészítését támogatja, nem kívánja a városi közoktatási 
koncepcióját módosítani, csak abban az esetben, amennyiben az intézmény szerkezetében a 
későbbiekben esetlegesen változás következik be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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6/2007./I.8./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalást a Tappe Kft. ügyvezetőjével a mezőberényi 
szeméttelep megvásárlásának lehetőségeiről a Tappe Kft. ajánlata ismeretében és az ülésen 
elhangzott iránymutatások figyelembevételével. A tárgyalás eredményét ismertesse a 
képviselőtestülettel a döntés meghozatala érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 

*** 
 
 
7/2007./I.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.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
2/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók 411/2006./IX.22./sz., 506/2006./XI.20./sz., 

507/2006./XI.20./sz., 511/2006./XI.20./sz.,  514/2006./XI.20./sz., 
515/2006./XI.20./sz., 529/2006./XII.18./sz., 530/2006./XII.18./sz., 
532/2006./XII.18./sz., 535/2006./XII.18./sz., 537/2006./XII.18./sz., 
540/2006./XII.18./sz., 564/2006./XII.18./sz., 569/2006./XII.18./sz., 
572/2006./XII.18./sz., 573/2006./XII.18./sz., 574/2006./XII.18./sz.,  
575/2006./XII.18./sz., 576/2006./XII.18./sz., 577/2006./XII.18./sz., 
578/2006./XII.18./sz., 579/2006./XII.18./sz., 582/2006./XII.18./sz., 
490/2006./XI.20./.sz., 491/2006./XI.20./sz., 406/2006./IX.22./sz., 
508/2006./XI.20./sz., 476/2006./XI.20./sz., 477/2006./XI.20./sz., 
567/2006./XII.18./sz., 97/2006./II.24./sz., 237/2006./V.26./sz., 238/2006./V.26./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A 405/2006./IX.22./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása: Városi Könyvtár 
kérelme pályázati saját forrás összegével kapcsolatosan. 

2/3. Az 519/2006./XI.20./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása: Elképzelések a P.S. 
Gimnázium hosszú távú szakmai működéséről. 

2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
3./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció  
4./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletét megalapozó 
tervezet. 
5./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.   
6./ Bejelentések 

6/1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
6/2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 

többször módosított rendelet módosítása 
6/3. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat jelentése az önként vállalt feladatok 

2007. évi várható kiadásainak és bevételeinek alakulásáról. 
6/4. Münsingen testvérvárosi meghívása 
6/5. Fogadóiroda kialakítása az önkormányzat illetékességi területén. 
6/6. Egyéb bejelentés 

7./ Zárt ülés (személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása) 
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     7/1. Ingatlan értékesítés 
     7/2. Egyéb bejelentés  
 
 
8/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. december 18-i zárt testületi 
ülésen, valamint a 2007. január 8-án tartott rendkívüli nyílt és zárt ülésen hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
9/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 411/2006./IX.22./sz., 
506/2006./XI.20./sz., 507/2006./XI.20./sz., 511/2006./XI.20./sz.,  514/2006./XI.20./sz., 
515/2006./XI.20./sz., 529/2006./XII.18./sz., 530/2006./XII.18./sz., 532/2006./XII.18./sz., 
535/2006./XII.18./sz., 537/2006./XII.18./sz., 540/2006./XII.18./sz., 564/2006./XII.18./sz., 
569/2006./XII.18./sz., 572/2006./XII.18./sz., 573/2006./XII.18./sz., 574/2006./XII.18./sz.,  
575/2006./XII.18./sz., 576/2006./XII.18./sz., 577/2006./XII.18./sz., 578/2006./XII.18./sz., 
579/2006./XII.18./sz., 582/2006./XII.18./sz., 490/2006./XI.20./.sz., 491/2006./XI.20./sz., 
406/2006./IX.22./sz., 508/2006./XI.20./sz., 476/2006./XI.20./sz., 477/2006./XI.20./sz., 
567/2006./XII.18./sz., 97/2006./II.24./sz., 237/2006./V.26./sz., 238/2006./V.26./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
10/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi Könyvtár 469/2007.01.16./ 
ikt. sz. kérelmének megfelelően, az N K Alapprogram – Könyvtári dokumentumok köttetése 
pályázathoz, a korábban meghatározott 170 e Ft összegű saját forrást biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
11/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 519/2006./XI.20./sz. lejárt 
határidejű határozat végrehajtását, elképzelések a Petőfi Sándor Gimnázium hosszú távú 
szakmai működéséről szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
 
12/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy önként vállalt 
feladatként a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumot a jövőben is működtetni akarja és 
vállalja annak fenntartását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
13/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
a gimnázium igazgatói álláshelyre a vezetői pályázat kiírását készítse el, azt terjessze be a 
következő, februári testületi ülésre. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: februári testületi ülés 
 
 
14/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a gimnázium igazgatóját, hogy 
a gimnázium-kollégium kiadási, bevételi tervéről készítsen kimutatást a februári testületi 
ülésre. Készüljön a konyha kiadási-bevételi tervéről kimutatás, illetve annak kimutatása, hogy 
amennyiben a konyhai feladat leválasztásra kerülne, miképp alakulna a gimnázium 2007. évi 
költségvetése. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: Februári testületi, ill. PGBiz. ülés 
 
 
15/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
16/2006./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati ingatlanok 
hasznosítására vonatkozó koncepciót, elképzeléseket elfogadta.  
 
 
17/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
18/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Város Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat tájékoztatóját - jelentés az önként vállalt feladatok 2007. évi várható kiadásainak és 
bevételeinek alakulásáról - tudomásul veszi. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 
intézmény nem kötelező önkormányzati feladatainak ellátása továbbra is a helyi 
önkormányzati fenntartásban maradjon 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
19/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Onody Gyuláné Oktatási és 
Kulturális Bizottságot elnökét és Debreczeni Gábor bizottsági tagot a münsingeni delegáció 
szervezésének (időpont: július 12-15-ig) előkészítésével. A delegáció várható létszámáról, a 
felmerülő költségekről a polgármesterrel történő egyeztetés után 2007. február 10-ig írásban 
tájékoztassák Mike Münzing münsingeni polgármestert. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné O.K.Biz. elnöke 
              Debreczeni Gábor O.K. Biz. tag 
Határidő: int. azonnal, értesítésre febr. 10. 
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20/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul a koncesszióról szóló 1991. 
évi XVI. törvény és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján 
olyan tartalmú nyilvános pályázat kiírásához lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás 
szervezésére, melynek keretében lehetőség nyílik fogadóiroda kialakítására Mezőberény 
területén. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
21/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a Mezőberény, 3595/1. 
hrsz.-ú 424 m2 alapterületű, „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant 1.600.000-Ft + ÁFA 
összegért a REGIOADVICE Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó és Üzleti Kft. (Budapest, 
Csenger u. 15.) részére, a képviseletében eljáró Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda ajánlata 
alapján. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
22/2007./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Fábafém Bútorvasalatgyártó Bt. 
(Mezőberény, Orlai u. 12. sz.) telekvásárlási szándékát írásban beadott kérelem birtokában 
tudja érdemben tárgyalni. A Bt. rögzítse írásban mekkora területet, hol, milyen áron, milyen 
feltételekkel kíván vásárolni az önkormányzattól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2007.(I.23.) önkormányzati 
rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2007.(I.23.) önkormányzati 
rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
többször módosított 8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
23/2007./II. 19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi 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 38/2006./I.27./sz., 99/2006./II.24./sz., 

472/2006./XI.20./sz., 498/2006./XI.20./sz., 499/2006./XI.20./sz., 
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566/2006./XII.18./sz., 570/2006./XII.18./sz., 571/2006./XII.18./sz, 2/2007./I.8./sz., 
3/2007./I.8./sz., 4/2007./I.8./sz., 5/2007./I.8./sz., 11/2007./I.22./sz., 12/2007./I.22./sz., 
18/2007./I.22./sz., 20/2007./I.22./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Előterjesztés közösségi busz igénybevételének rendjéről (310/2006./VII.17./ lejárt 
hat.) 

 2/3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének elfogadása (rendelet 
alkotás) 
     - Városi Közszolgáltató Intézmény Intézményi működési bevételek /lakbérbevétel/ -Városi 

Ligetben bérlakás építése /gondnoki lakás/- előirányzatának megemelése. (határozat) 
-  Csávás István képviselő javaslatai 

4./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
5./ A közművelődési intézmények beszámolója 

-  Petőfi Sándor Művelődési Központ 
-  Városi Könyvtár 
-  Orlai Petrics Soma Helytörténeti Gyűjtemény 

6./ Óvodai Gondnokság és a Petőfi Sándor Gimnázium vezetői állás pályáztatása  
7./ Bejelentések 
     7/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (15 db határozat) 

7/2. Bérlakás állomány növelésére pályázat beadás 
7/3. Társulási megállapodás jóváhagyása idősek nappali ellátására 
7/4. Békési Kistérségi Társulás közoktatási koncepciója 
7/5. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság céltámogatás biztosítás iránti 

kérelmének megtárgyalása 
7/6. Békés Megyei Vízművek Zrt. önkormányzati víziközmű selejtezési javaslata. 
7/7. Vízterhelési díj 2007. évi mértéke 
 7/8.Új statisztikai-területfejlesztési kistérség lehatárolásának jogi és gyakorlati kérdései  

(gyomaendrődi önkormányzat megkeresése)  
7/9. Galó Krisztina Mezőberény, Táncsics u. 44. sz. alatti lakos levele 
7/10. Mezőberény város kisvállalkozóinak levele 
7/11. Vegyes átcsoportosítás 
7/12. Egyéb bejelentés 

8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
8/1. Münsingeni delegáció megszervezése (19/2007./I.22./sz. lejárt hat.) 
8/2. Beszámoló a 14/2007.(I.22.) MÖK. sz. határozat végrehajtásáról /Petőfi Sándor 

Gimnázium 2007. évi tervezett Bevétele-Kiadása – ezen belül külön kimutatva az 
étkezési központot/ 

8/3. Kulturális Intézmények jogállásának vizsgálata 
8/4. Békési út 16. szám alatti lakosok ingatlan vásárlási kérelme 
8/5. Az Összevont Óvodák gazdálkodási jogkörének változása (szóbeli) 
8/6. Egyéb bejelentés 

 
 
 
24/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. január 22-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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25/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
26/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2006./I.27./sz., 
99/2006./II.24./sz., 472/2006./XI.20./sz., 498/2006./XI.20./sz., 499/2006./XI.20./sz., 
566/2006./XII.18./sz.,  570/2006./XII.18./sz., 571/2006./XII.18./sz, 2/2007./I.8./sz., 
3/2007./I.8./sz., 4/2007./I.8./sz., 5/2007./I.8./sz., 11/2007./I.22./sz., 12/2007./I.22./sz., 
18/2007./I.22./sz., 20/2007./I.22./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
27/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
által üzemeltetett Mercedes ( 18+1 fős) közösségi busz igénybevételének rendjéről szóló 
szabályzatot elfogadja. 
Felelős: Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: folyamatos 
 
 
28/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
29/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
   az Intézményi működési bevételek /lakbérbevétel/ 
   Városi Ligetben bérlakás építéséhez fedezetbiztosítás előirányzatát megemeli 16.000 e Ft-
tal 
és ezzel egyidejűleg 
- a 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
   Felhalmozási kiadások – Városi Ligetben bérlakás építése 
   /gondnoki lakás/ előirányzatát                                                         megemeli 16.000 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A 2007. évi költségvetési rendeletbe eredeti előirányzatként beépítés 
 
 
 
30/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Dr. Hantos Katalin jegyzőt, 
hogy Csávás István képviselő úr takarékossági javaslatként (ivóvíz gazdálkodás -kútfúrás-, 
napcella beépítése) felvetett beruházási mód jogi követelményeit vizsgálja meg, továbbá 
felkéri Valentinyi Károly alpolgármestert a műszaki és technológiai kivitelezés lehetséges 
megvalósításának elemzésére. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin, Valentinyi Károly 
Határidő: 2007. június havi Képviselő-testületi ülésre 
 
 
31/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki végzett munkájukért. 
 
 
32/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város közművelődési 
intézményeinek - Petőfi Sándor Művelődési Központ; Városi Könyvtár; Orlai Petrics Soma 
Gyűjtemény - 2005-2006. évben végzett munkájáról szóló beszámolókat elfogadja, köszönetet 
mondva az eddig végzett munkájukért.  
 
 
33/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőberényi Összevont Óvodák 
vezetői állására a következők szerint írja ki a pályázatot: 
Az állás elfoglalásának az ideje:  2007. augusztus 1.  
A pályázat benyújtásának a 
határideje: 

 
A pályázati kiírás Oktatási Közlönyben történő 
megjelenését követő 30. nap, munkaszüneti nap esetén az 
ezt követő első munkanap. 

A pályázat elbírálási határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 30. nap utáni első 
képviselő-testületi ülés napja. A pályázati kiíró fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a döntést indokolt esetben 
legfeljebb az ezt követő képviselő-testületi ülésig 
elnapolhassa. 

A pályázat címzése: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Illetmény és pótlék 
megállapítása: 

 
Az alapilletmény és a vezetői pótlék megállapítása a Kjt. 
alapján történik. 

Teljesítményelvű javadalmazás: A fenntartó a mindenkori költségvetés lehetőségei és a 
vezetői teljesítmény minősége figyelembevételével 
teljesítményelvű javadalmazást is alkalmaz, melynek 
alapja a vezetői feladatok ellátásának az eredményessége, 
mely első-sorban az intézményhasználók elégedettségén és 
az intézményirányítás szakszerűségén alapul. 

Szociális jellegű juttatások: Szükség esetén bérlakás biztosítható. 
Szakmai és vezetői gyakorlat: Minimális szakmai gyakorlat: 5 év. 
Vezetői program: A vezetői program részletesen dolgozza fel az intézményi 

működés valamennyi szakmai és szervezeti kérdését, 
különös tekintettel az intézményi szolgáltatások 
fejlesztésében rejlő lehetőségekre. 

Végzettség: Felsőfokú óvodapedagógus végzettség. Előnyt jelent a 
közoktatás-vezetői szakvizsga. 
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Egyéb: A pályázatnak részletes szakmai önéletrajzot is 
tartalmaznia kell, az iskolai végzettségeket igazoló 
oklevélmásolatokkal együtt. A pályázathoz csatolni kell 
egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul 
pályázata közzétételéhez a véleményeztetési eljárásban 
résztvevők, a döntés-előkészítésben és a döntésben 
résztvevők számára. A pályázónak arról is nyilatkoznia 
kell, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt képviselő-testületi 
tárgyalásához. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati hirdetményt 
sürgősséggel jelentesse meg az Oktatási Közlönyben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Dr. Hantos Katalin, jegyző 
Határidő: A pályázat feladására azonnal 
 
 
34/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőberényi Petőfi 
Sándor  Gimnázium igazgatói állására a pályázatot a következők szerint írja ki: 
Az állás elfoglalásának az ideje: 2007. augusztus 1.  
A pályázat benyújtásának a 
határideje: 

 
A pályázati kiírás Oktatási Közlönyben történő 
megjelenését követő 30. nap, munkaszüneti nap esetén az 
ezt követő első munkanap. 

A pályázat elbírálási határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 30. nap utáni első 
képviselő-testületi ülés napja. A pályázati kiíró fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a döntést indokolt esetben 
legfeljebb az ezt követő képviselő-testületi ülésig 
elnapolhassa. 

A pályázat címzése: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Illetmény és pótlék 
megállapítása: 

 
Az alapilletmény és a vezetői pótlék megállapítása a Kjt. 
alapján történik. 

Teljesítményelvű javadalmazás: A fenntartó a mindenkori költségvetés lehetőségei és a 
vezetői teljesítmény minősége figyelembevételével 
teljesítményelvű javadalmazást is alkalmaz, melynek 
alapja a vezetői feladatok ellátásának az eredményessége, 
mely elsősorban az iskolahasználók elégedettségén és az 
intézményi szolgáltatási profil eredményes átalakításán 
alapul. 

Szociális jellegű juttatások: Szükség esetén bérlakás biztosítható. 
Szakmai és vezetői gyakorlat: A pályázónak a meghirdetett intézménytípusban legalább 

5 éves vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie, illetve a 
tervezett szolgáltatás fejlesztési területeken igazolt és 
eredményes felkészültséggel szükséges rendelkeznie.  

Vezetői program: A vezetői program részletesen dolgozza fel az intézményi 
működés valamennyi szakmai és szervezeti kérdését, 
különös tekintettel az intézményi szolgáltatások 
fejlesztésében rejlő lehetőségekre. 

Végzettség: Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, 
közoktatás vezetői szakvizsga , német nyelvből, legalább 
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középfokú állami nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű 
nyelvvizsga szükséges, előnyt jelenthet több idegen nyelv 
ismerete. 

Egyéb: A pályázatnak részletes szakmai önéletrajzot is 
tartalmaznia kell, az iskolai végzettségeket igazoló 
oklevélmásolatokkal együtt. A pályázathoz csatolni kell 
egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul 
pályázata közzétételéhez a véleményeztetési eljárásban 
résztvevők, a döntés-előkészítésben és a döntésben 
résztvevők számára. A pályázónak arról is nyilatkoznia 
kell, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt képviselő-testületi 
tárgyalásához. 

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázati kiírást 
sürgősséggel jelentesse meg az Oktatási Közlönyben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester, Dr. Hantos Katalin, jegyző 
Határidő: A pályázat megjelentetésére azonnal, egyébként értelem szerint 
 
 
35/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 12.194 e 
Ft-tal 
   ( -32, -1, -12161) 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
   a Támogatásértékű működési bevételek előirányzatán belül: 
   A) Tartásdíj megelőlegezés előirányzatát                                 csökkenti         „-” 32 e Ft-tal 
   B) AHB Mozgáskorlátozottak támogatása előirányzatát          csökkenti          „-” 1 e Ft-tal 
   Az Önkormányzatok költségvetési támogatása - 
   Központosított előirányzatok bevételi előirányzatán belül: 
   C) DARFT-TEUT tám. /a települési 
   önkormányzatok szilárd burkolatú 
   belterületi közutak burkolat felújításának 
   támogatása/ előirányzatát                                                           csökkenti „-”  12.161 e Ft-tal 
   Liget tér: -9999, Zrínyi sugárút: -2000, 
   Vásártér utca: -162 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
36/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
   a Támogatásértékű működési bevételek előirányzatán belül: 
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   A) FM. Hivataltól Agrárterm. tám. /mezőőri őrszolg. tám./ előirányzatát  megemeli 900 e 
Ft-tal 
   B) Önkormányzatok költségvetési támogatása -  
   Normatív kötött felhasználású állami támogatás 
   bevételi előirányzatán belül, 
   Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                        megemeli         1 e Ft-tal 
   C) Önkormányzatok költségvetési támogatása - 
   Központosított előirányzatok bevételi előirányzatán belül: 
   Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása előirányzatát megemeli 665 e Ft-
tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli   900 e Ft-tal 
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
   Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
   kiadási előirányzatán belül: 
   Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                        megemeli        1 e Ft-tal 
   3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
   - Személyi juttatások előirányzatát                                                     megemeli    504 e Ft-tal 
   - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                  megemeli     161 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
37/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 2.280 e 
Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
   a Támogatásértékű működési bevételek előirányzatán belül: 
   Bélmegyeri Községi Önkormányzattól átvétel, 
   a várható normatív és egyéb támogatással nem fedezett 
   kiadási többlet fedezetére – előirányzatát                                    csökkenti „-” 2.280 e Ft-tal 
   /A Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatívaként 
   átvett Bélmegyeri Önkormányzatot illető előirányzat./ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
38/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 10 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
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- a Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
   A Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés című – a Fogyatékosok Esélye 
   Közalapítvány által meghirdetett pályázathoz saját forrás és egyéb költségek biztosítása: 
   - A Polgármesteri Hivatal földszintjén kialakítandó 
   akadálymentes WC megvalósítása: 1630 
   - Sikertelen pályázat: 274/2006.VI.30. MÖK. sz. határozattal 
   +250 eFt biztosítása. 
   A Polgármesteri Hivatal földszintjén kialakítandó 
   akadálymentes WC megvalósításához bizt.  
   előirányzatának megemelése 
   - pályázati díj:                           10 e Ft 
   - egyéb kiad., regisztrációs díj: 10 e Ft 
   - tervezési díj:                          240 e Ft 
   389/ 2006.IX.22. MÖK. sz. hat. al. ei. mód. -1.630 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
39/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
     Hitelek, értékpapírok kiadásai kiadási előirányzatát              csökkenti „-” 78.957 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
  - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 66.229 e Ft-
tal 
  - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
     Pénzeszközök átadása - Támogatásértékű kiadások működési célra, 
     - Tám. ért. műk. kiad. önk. kv. szervnek kiadási előirányzatát      megemeli  8.014 e Ft-tal 
  - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
     Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 
     Értékpapírok kibocsátásának bevétele előirányzatát                   csökkenti „-” 4.714 e Ft-tal 
  - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
     Fejlesztési célú pe. átad. 2005. évről kötelezettséggel terhelt 
     pénzmaradvány... előirányzatát                                                 csökkenti „-”  1.298 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
  - 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát    megemeli    1.298 e Ft-tal 
     /Egyéb befizetési kötelezettség teljesítése./ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
40/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei – 
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  Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                      csökkenti „-”     4.693 e Ft-tal 
  ezen belül: 
    - 3.sz.mell.16.ca sorsz. - Iskolai, nem gyógypedagógiai oktatás,   
      iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon /nappali/                                  524 e Ft-tal 
    - 3.sz.mell.16.cb3 sorsz. - Iskolai, nem gyógypedagógiai oktatás, 
      Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
      Tehetséggondozó Programja keretében /nappali/                           524 e Ft-tal 
    - 3.sz.mell.19.aa3 sorsz. - Kollégiumok közoktatási feladatai, 
      kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
      középfokú oktatásban résztvevő tanulók                                     1.272 e Ft-tal 
    - 3.sz.mell.19.b sorsz. - Kollégiumok közoktatási feladatai, 
      Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
      Programjában résztvevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása     730 e Ft-tal 
    - 3.sz.mell.20.d2 sorsz. - Hozzájárulások egyéb közoktatási 
      nevelési oktatási feladatokhoz, 
      Nemzetiségi nyelvi két tanítási nyelvi oktatás, 
      nyelvi előkészítő oktatás – két tanítási nyelven folyó oktatás       286 e Ft-tal 
    - 3.sz.mell.20.e sorsz. Hozzájárulás pedagógiai 
      szakmai szolgáltatások igénybevételéhez, 
      Szakmai vagy tanügyi igazgatási ellenőrzésekhez, 
      tov. pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez                4 e Ft-tal 
    - 3.sz.mell.22.b3 sorsz. - Tanulók ingyenes tankönyvellátása, 
      Középiskolai nappali 9-13. évfolyamon tanulók                           100 e Ft-tal 
    - 3.sz.mell.17.ad2 sorsz. - Különleges gondozás 
      keretében nyújtott ellátás, 
      Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, 
      oktatás az óvodában és az iskolában, 
      Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos, 
      a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, 
      tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek, 
      tanulók integráltan, a többi gyerekkel, 
      tanulóval együtt (a közoktatási törvény 
      3. sz. melléklete II/3. pontja szerint 2 főként számítva), 
      általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók                                  1.253 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát           csökkenti „-”    3.437 e Ft-tal 
  Személyi juttatások előirányzatát:                    2.000 e Ft-tal 
  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:    640 e Ft-tal 
  Dologi kiadások előirányzatát:                            797 e Ft-tal 
  ezen belül: 
      - 3.sz.mell.16.ca sorsz.... 
      Személyi juttatás:                        -397 e Ft 
      Munkaadókat terhelő járulékok: -127 e Ft 
      - 3.sz.mell.16.cb3 sorsz.... 
      Személyi juttatás:                        -397 e Ft 
      Munkaadókat terhelő járulékok: -127 e Ft 
      - 3.sz.mell.19.aa3 sorsz.... 
      Személyi juttatás:                        -360 e Ft 
      Munkaadókat terhelő járulékok: -115 e Ft 
      Dologi kiadás:                             -797 e Ft 
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      - 3.sz.mell.19.b sorsz.... 
      Személyi juttatás:                        -553 e Ft 
      Munkaadókat terhelő járulékok: -177 e Ft 
      - 3.sz.mell.20.d2 sorsz.... 
      Személyi juttatás:                        -216 e Ft 
      Munkaadókat terhelő járulékok:   -70 e Ft 
      - 3.sz.mell.20.e sorsz.... 
      Személyi juttatás:                            -1 e Ft 
      - 3.sz.mell.22.b3 sorsz.... 
      Személyi juttatás:                          -76 e Ft 
      Munkaadókat terhelő járulékok:   -24 e Ft 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
  kiadási előirányzatát                                                                   csökkenti „-”   1.256 e Ft-tal 
  Személyi juttatások előirányzatát:                   1.256 e Ft-tal 
  ezen belül: 
      - 3.sz.mell.20.e sorsz.... 
      Személyi juttatás:                            -3 e Ft 
      - 3.sz.mell.17.ad2 sorsz.... 
      Személyi juttatás:                     -1.253 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
41/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
   - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesz-tési célra /AHT-n kívülről/ 
     bevételi előirányzatát                                                                   megemeli      400 e Ft-tal 
     /Település fejlesztési céljaira használandó közadomány/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát                  400 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
42/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - a Felhalmozási kiadások, - Szakmai és 
  fejlesztési feladatok támogatása... előirányzatát                           csökkenti „-” 3.114 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
  - 802 144 szakf.  Nappali r. gimnáziumi nevelés 
  és 801 214 Nappali általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás: 
  2006. évi szakmai és informatikai feladatok 
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  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások kiadási előirányzatát                     3.114 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
43/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                               megemeli          2 e Ft-tal 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                               megemeli          5 e Ft-tal 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                               megemeli          3 e Ft-tal 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra /AHT-n kívülről/ 
    bevételi előirányzatát                                                                      megemeli      100 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül, 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                               csökkenti „-”   17 e Ft-tal 
  - a Dologi kiadások előirányzatát                                                    megemeli        19 e Ft-tal 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül, 
  - a Dologi kiadások előirányzatát                                                    csökkenti „-”   95 e Ft-tal 
  - a Pénzeszközök átadása működési célra előirányzatát                  megemeli      100 e Ft-tal 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül, 
  - a Dologi kiadások előirányzatát                                                    megemeli      103 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
44/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát        csökkenti „-” 2.582 e Ft-tal 
  - az Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát                              megemeli         789 e Ft-tal 
  - a Felújítási kiadások előirányzatát                                            megemeli         429 e Ft-tal 
  - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                     megemeli     1.364 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
45/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
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  - Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát     megemeli      815 e Ft-tal 
    - Tempus Közalapítványtól (Útravaló ösztöndíj program) 815 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                                               815 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
46/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                           megemeli       365 e Ft-tal 
    - Bérleti díj többlet bevétel 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül: 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                365 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
47/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                        megemeli       386 e Ft-tal 
    - Intézményi ellátási díj:                      322 e Ft 
    - Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja: 64 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
  - az Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát                                                   322 e Ft-tal 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát /ÁFA/                    64 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
48/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 4. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                        csökkenti „-” 1.145 e Ft-tal 
  - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                     csökkenti „-”    360 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                              360 e Ft-tal 
  - a Támogatásértékű műk. célú kiadások – pe. átadások, előirányzatát        1.145 e Ft-tal 
- - 4. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 
  - Támogatásértékű bevételek Működési célra előirányzatát     csökkenti „-”   111 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát                     111 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
49/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása – 
   Fejlesztési célú támogatások – TEKI támogatás előirányzatát       megemeli   4.775 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   a Felhalmozási kiadások – A Városháza épületében  működő PH. nyílászáróinak felújítása: 
   Polgármesteri Hivatal utcafronton található nyílászáróinak cseréje: saját forrás bizt. 
   és támogatás igénybevétele előirányzatát                                        megemeli   4.775 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
50/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Holcim Hungária Otthon Alapítványhoz a Mezőberény, Békési út 17. szám alatti 44/A/1 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú társasház irodai helyiségeinek lakássá alakítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: előkészítésre márciusi testületi ülés 
 
 
51/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békési Kistérségi Társuláson belül 
mikro-térségi megállapodást köt Bélmegyer, Kamut, Murony települések önkormányzataival 
2007. március hó 1. napjától idősek nappali ellátása társulás keretében történő ellátására. 
A Képviselőtestület jóváhagyja a csatolt társulási megállapodást, és felhatalmazza Cservenák 
Pál Miklós polgármestert a megállapodás aláírására. 
A képviselő-testület megbízza Dr. Hantos Katalin jegyzőt, Kovács Edina igazgatónőt, hogy a 
működési engedély és törvényességi igazolás beszerzéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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52/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békési Kistérségi Társulás 
közoktatási koncepciójának megvitatását levette napirendről, azt még tárgyalásra 
alkalmatlannak tartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: érdemi információ birtokában, de legkésőbb a júniusi testületi ülés 
 
 
53/2007.II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Békés Polgári Védelmi Iroda céltámogatás biztosítás iránti kérelmét anyagi forrás 
hiányában támogatni nem tudja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
54/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
Önkormányzati vízi közmű selejtezési javaslatával egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
kiselejtezett eszközök a Mezőberényi Városi Közszolgáltató Intézmény részére hasznosítás 
céljából átadásra kerüljenek. A selejtezési bizottságba az önkormányzat Fekete József 
képviselő urat jelöli ki, delegálja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: végrehajtásra azonnal 
 
 
55/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által 
benyújtott vízterhelési díj 2007. évi mértékét az irreálisan magas emelés miatt nem fogadja el. 
Felkéri a Zrt. illetékeseit, hogy a képviselőtestület március 19-i ülésére a vízterhelési díj 
tárgyévre szükséges mértékét úgy érvényesítse, hogy a Zrt.-hez tartozó települések között 
differenciáltan - tisztítási fokozat figyelembevételével - kerüljön megállapításra a vízterhelési 
díj. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: márciusi testületi ülés 
 
 
56/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem javasolja és nem látja indokoltnak 
új kistérség kialakítását, nem kíván a Gyomaendrőd központtal létrehozandó új kistérséghez 
csatlakozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
57/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel vette Galó Krisztina 
mezőberényi lakos figyelemfelkeltő levelét, elviekben egyetért az általa felvetettekkel (Városi 
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Kutyamenhely létesítése Mezőberényben), de a 2007. évi költségvetés nehéz helyzete miatt 
jelenleg 2007. évben fedezetet biztosítani nem tud.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
58/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy sürgősséggel 
tárgyalásra kerüljön az ülésre előterjesztett vegyes átcsoportosítás. 
 
 
59/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
      - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 1 e Ft-
tal 
és ezzel egyidejűleg 
   - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
      - az Önkormányzatok költségvetési támogatása - 
      Vis maior támogatás – előirányzatát                                           csökkenti „-” 1 e Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
      - az Önkormányzatok költségvetési támogatása – Központosított előirányzatok – 
      Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                  csökkenti „-”  7.005 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - a Támogatásértékű működési bevételek előirányzatán belül, 
      az Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                                    7.005 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
60/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
vizsgálja meg milyen lehetőség mutatkozik a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítására annak érdekében, hogy bizonyos lehatárolt területen belül ne lehessen 400-500 
m2-nél nagyobb üzletet építeni. A hivatal a következő testületi ülésre terjessze elő mivel járna 
a módosítás, jogilag mit lehet tenni. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: márciusi testületi ülés 
 
 
61/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2008. január 1. napjától 
átszervezi a Petőfi Sándor Művelődési Központot, Városi Könyvtárat, Orlai Petrics Soma 
Gyűjteményt, egy többcélú közös irányítású kulturális intézménnyé. 
A képviselőtestület megbízza Oktatási és Kulturális Bizottságát, hogy 2007. augusztus 15-ig 
készítse elő az összevont kulturális intézmény alapító okiratának tervezetét, előtte kérje ki az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai véleményét, és ennek ismeretében terjessze elő a 
végleges döntéshez szükséges anyagokat a Képviselőtestület augusztus havi ülésére. A 
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többcélú kulturális intézmény igazgatói állására a pályázat kiírása is az augusztusi ülésen 
történjen meg. 
Felelős: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: 2007. augusztus 15. 
 
 
62/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete módosítva a 374/2006./VIII.25./sz. 
határozatát, Pallagi Mária Városi Könyvtár megbízott vezetője vezető megbízatását 2007. 
december 31-ig meghosszabbítja, változatlan feltételek mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Pallagi Mária könyvtáros 
Határidő: értelem szerint, 2007. december 31. 
 
 
63/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 14/2007.(I.22.) MÖK. sz. határozat 
végrehajtásáról /Petőfi Sándor Gimnázium 2007. évi tervezett Bevétele-Kiadása – ezen belül 
külön kimutatva az étkezési központot/ szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
64/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi a Münsingenben 
2007.07.12.-2007.07.15. megrendezésre kerülő testvérvárosi programját. A Képviselőtestület 
a testvérvárosi kapcsolatok münsingeni útjára a művészeti csoportok tagjaitól és azok 
kísérőitől (kb. 94 fő) 8000Ft/fő hozzájárulást kér az utazás költségeihez hozzájárulásként. A 
kiutazó lakosság és képviselők (kb. 68 fő) 16.000 Ft/fő hozzájárulást fizetnek. 
A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a helyi médiában jelenjen meg az ünnepségre való 
kiutazásra történő felhívás. A felhívás tartalmazza, hogy elsősorban azok jelentkezését várja 
az önkormányzat, akik fogadni is tudják majd a viszont látogatáskor a münsingeni 
vendégeket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
Határidő: értelem szerint, ill. int. azonnal. 
 
 
65/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem zárkózik el az önkormányzat 
tulajdonát képező 3576/2 hrsz.-ú ingatlanból kb. 200 m2 terület eladásától, de a kért terület 
értékesítésének és megosztásának jogi akadálya van, mivel a szomszédos telek a jelenlegi 
megosztás szerint közterületről nem megközelíthető, ezért a kérelem nem teljesíthető. Az 
idevonatkozó jogszabályok figyelembevételével módosított (csökkentett) terület értékesítésére 
vonatkozó módosított kérelmet, megfelelő vételár esetén újra megtárgyalja a 
Képviselőtestület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
66/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:  
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2007. július 1.-től a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola látja el az Összevont 
Óvodák gazdálkodási feladatait (szakmailag önálló, gazdasági jogkör szerint részben önálló 
intézmény). Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2007. júniusi Képviselő-testületi ülésére 
terjessze be a két érintett intézmény alapító okiratainak módosítására vonatkozó tervezeteket. 
A Képviselő-testület felkéri az érintett intézményeket, hogy határidőre a szükséges 
egyeztetéseket végezzék el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester,  

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója,  
Öreg István Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgató 

Határidő: 2007. júniusi testületi ülés 
 
 
67/2007./II.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy azok részére, akik ingatlanukba vállalják a vizet bekötni az 
580/2006./XII.18./sz. határozatában kijelölt közkifolyók megszüntetése miatt, szociális 
kölcsönben részesüljenek, mely összeget a polgármester saját hatáskörben eljárva a 
kivitelezőnek folyósít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2007.(II.20.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről 
 
 

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

Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről” módosítása 
2./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007./II.20./ MÖK 

számú rendelet kiegészítése     
3./ Bejelentések: 
       - A megvalósult Ligetben lévő Madarak háza látogatóközpont működtetésének 

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

kérdésében állásfoglalás) 
    - egyéb bejelentések 

 
 
69/2007./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ligetben lévő 
Madarak háza látogatóközpont, színpad működtetése 2007. március 1-től a Művelődési 
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Központhoz kerül, a Liget rendben tartása a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatai közé 
tartozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva művelődési központ igazgatója 
             Fekete József közszolgáltató intézmény igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
70/2007./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mezőberény, Kereki u. 33. szám 
alatti, 3745/5. hrsz.-ú, 821 m2 önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület vételárát - telekár 
bruttó 624.000 eFt (520.000 Ft + 104.000 Ft ÁFA), valamint 135.000 Ft ingatlanra eső 
szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulás - összesen 759.000 Ft-ban, azaz: 
Hétszázötvenkilencezer forintban állapítja meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, beszámolás az értékesítést követő képviselőtestületi ülés 
 
 
71/2007./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 689 hrsz.-ú 1732 m2 
területű lh. udv. gazd. ép. művelési ágú Mezőberény, Szarvasi u. 12. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlant bruttó 4.320.000 Ft vételárért értékesítésre kijelöli. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére, 20% foglaló 
kikötésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: int. azonnal, beszámolás az értékesítést követő képviselőtestületi ülés 
 
 
72/2007./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett - A települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 2007. évi támogatásának 
elnyerésére- pályázaton való részvétel érdekében, három útszakasz felújítása megtervezésre 
kerüljön. (Vésztői u. - Luther tér; Szent I. u. - Kölcsey /4 m szélesre/ utcától vissza a lámpás 
csomópontig; Deák F. u./ 4 m szélesre/ - jobbra, balra Madách u.). A képviselő-testület a 
pályázat benyújtásáról a következő,  március 19-i ülésén dönt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
73/2007./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal 
vizsgálja meg a Belencéresi utca kövesútja a 3 vagy a 4 méteres utak közé tartozik, 
amennyiben 3 méteres, szakmailag megoldható-e szélesítése. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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74/2007./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a májusi testületi 
ülésre készüljön kimutatás, mely utcák nem rendelkeznek még szilárd útburkolattal. Az 
érintett utcában a körzet képviselője próbálja megszervezni az úttársulást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. májusi testületi ülés 
 
 
75/2007/III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja játszótér és a 
hozzákapcsolódó kosárlabda pálya létesítéséhez pályázat beadását a Dél-Alföldi Régió által - 
a helyi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (rövidítve: HOF 
CÉDE) felhasználásnak - kiírt pályázatra. A képviselő-testület felhatalmazza Valentinyi 
Károly alpolgármestert, hogy a pályázat előkészítése érdekében folytasson tárgyalásokat 
(további árajánlatkérés, tervezővel kapcsolattartás) a Képviselő-testület nevében, a 2007. 
március 19-i végeleges döntés céljából. Az önkormányzat a 2007. évi költségvetésében 
rendelkezésre álló 8 millió Ft-os nagyságrendet biztosítja játszótéri játékok beszerzésére és 
beépítésére abban az esetben is, ha a kosárlabda pálya kiépítése nem valósulna meg. 
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, ill. március 19-i testületi ülés. 
 
 
76/2007./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy kérjen a Petőfi Sándor Művelődési Központtól az intézmény vizesblokkjának 
felújítására készült tervről aktualizált árajánlatot ahhoz, hogy a testület a Dél-alföldi Régió 
által - a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására - kiírt pályázat 
beadásához a szükséges döntés március 19-i ülésen meghozhassa. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal, előkészítésre március 19-i testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2007.(III.06.) önkormányzati 
rendelete MÖK 2006. évi költségvetés módosítása (4/2006.(II.13.)) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2007.(III.06.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.20.) 
MÖK számú rendelete kiegészítésére 
 
 

*** 
 
 
77/2007./III.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi 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.  



24 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
2/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 485/2006./XI.20./sz., 486/2006./XI.20./sz., 

501/2006./XI.20./sz., 502/2006./XI.20./sz., 503/2006./XI.20./sz., 505/2006./XI.20./sz., 
541/2006./XII.18./sz., 542/2006./XII.18./sz., 543/2006./XII.18./sz., 
544/2006./XII.18./sz., 545/2006./XII.18./sz., 546/2006./XII.18./sz., 
547/2006./XII.18./sz., 548/2006./XII.18./sz., 549/2006./XII.18./sz., 
550/2006./XII.18./sz., 551/2006./XII.18./sz., 552/2006./XII.18./sz., 
553/2006./XII.18./sz., 554/2006./XII.18./sz., 555/2006./XII.18./sz.,  
556/2006./XII.18./sz., 557/2006./XII.18./sz., 558/2006./XII.18./sz., 
559/2006./XII.18./sz., 560/2006./XII.18./sz.,  561/2006./XII.18./sz., 
562/2006./XII.18./sz., 563/2006./XII.18./sz., 565/2006./XII.18./sz., 51/2007./II.19./sz., 
53/2007./II.19./sz., 56/2007./II.19./sz., 57/2007./II.19./sz., 60/2007./II.19./sz., 
65/2007./II.19./sz., 6/2007./I.8./sz., 21/2007./I.22./sz., 22/2007./I.22./sz.,  
55/2007./II.19./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A városi nagy-rendezvények kérdése 2007. évben (383/2006./IX. 22./sz. határozat) 
2/3.Kiemelt sporttámogatásban részesülő sportegyesületek beszámolójának elfogadása  

      2/4. Saját forrás biztosítása a bérlakás építési pályázathoz (50/2007./II.19./sz. hat.) 
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről: 
       -  Oktatási és Kulturális Bizottság által 

             -  Szociális és Egészségügyi Bizottság által 
             -  Polgármester által  
3./ A városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
    - Beszámoló a Mezőberényi Rendőrőrs 2006. évi tevékenységéről  
    - Beszámoló a Mezőberényi Polgárőr Egyesület munkájáról 
4./ A ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadása 
5./ Bejelentések 

5/1.  Sziget Produkciós Iroda ajánlata film készítésre 
5/2.  Döntéshozatal mezőőri állás betöltéséről 
5/3. Önkormányzati támogatási igény a Mezőberényi Gyermek Kosárlabda Klub részéről -

sportrendelet módosítása 
5/4.  Alapfokú művészetoktatási intézmény minősítésének fenntartói kezdeményezése 
5/5.  A Napi Gazdaság című pénzügyi napilap ajánlata- Mezőberényt bemutató összeállítás 
5/6.  Magyar Szabadidősport Szövetség felhívása a Kihívás Napja „Challenge Day” 

sportjátékra 
5/7.  Nyeregben alapítvány kérése -Gyereknapi lovas programjukhoz térítésmentes 

helyszínbiztosítás 
5/8.  A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részéről testületi hozzájárulás kérés 

működési engedély módosításának kezdeményezéséhez 
5/9.  A Városi Közszolgáltató Intézmény új alapító okirata /rendelet/ 
5/10.A Petőfi Sándor Művelődési Központ alapító okiratáról szóló többször módosított 

2/2002./II.8./ MÖK számú rendelet módosítása 
5/11. Az Önkormányzati Minőségirányítási Program  /ÖMIP/ módosítása 
5/12. Mezőberény Város Önkormányzata lakáskoncepciójának aktualizálása és 

kiegészítése 
5/13. Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom felhívása 
5/14. Előirányzat átcsoportosítás -Liget és Látogató Központ működtetése, fenntartása   

(69/2007./III.5./ sz. hat.)  
5/15. Egyéb bejelentés 

6./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
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      6/1. A Tappe Kft. ügyvezető igazgatójának, Gyurkó Csaba úr meghallgatása  
6/2. Re-GENERACIÓ Alapítvány és az OMEGA közösség bemutatkozása 
6/3. Liget és Látogatóközpont működtetés, fenntartása -költségszámítás (69/2007./III.5./sz. 
hat.) 
6/4. Mezőberény Wenckheim-Fejérváry kastély átalakítás előkészítő tervdokumentáció és 

megelőző vizsgálat 
6/5.  Fazekas Kálmánné szociális otthoni térítési díj támogatási ügye 
6/6. Bérlakásallomány növelésére pályázat beadása (50/2007./II.19./sz. hat.) 
6/7. Kondé Vilmos árajánlata üdülőtelek vásárláshoz 
6/8. Gulyás Antal árajánlata belterületi telekrészhez  
6/9. Közkifolyók megszüntetése (580/2006./II.18./sz. hat.) 
6/10. HOF CÉDE pályázat benyújtása játszótér építésére (75/2007./III.5./.hat.) 
6/11. Beszámoló a Mezőberényi Kálmán Fürdő ügyének jelenlegi állásáról  
6/12. 2007. évi vízterhelési díj ügye (55/2007./II.19./ határozat) 
6/13. Egyéb bejelentés 

 
 
78/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. február 19-i zárt, valamint a 
március 5-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
79/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
80/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 485/2006./XI.20./sz., 
486/2006./XI.20./sz., 501/2006./XI.20./sz., 502/2006./XI.20./sz., 503/2006./XI.20./sz., 
505/2006./XI.20./sz., 541/2006./XII.18./sz., 542/2006./XII.18./sz., 543/2006./XII.18./sz., 
544/2006./XII.18./sz., 545/2006./XII.18./sz., 546/2006./XII.18./sz., 547/2006./XII.18./sz., 
548/2006./XII.18./sz., 549/2006./XII.18./sz., 550/2006./XII.18./sz., 551/2006./XII.18./sz., 
552/2006./XII.18./sz., 553/2006./XII.18./sz., 554/2006./XII.18./sz., 555/2006./XII.18./sz.,  
556/2006./XII.18./sz., 557/2006./XII.18./sz., 558/2006./XII.18./sz., 559/2006./XII.18./sz., 
560/2006./XII.18./sz.,  561/2006./XII.18./sz., 562/2006./XII.18./sz., 563/2006./XII.18./sz., 
565/2006./XII.18./sz., 51/2007./II.19./sz., 53/2007./II.19./sz., 56/2007./II.19./sz., 
57/2007./II.19./sz., 60/2007./II.19./sz., 65/2007./II.19./sz., 6/2007./I.8./sz., 21/2007./I.22./sz., 
22/2007./I.22./sz., 55/2007./II.19./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
81/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007-ben a három nemzeti ünnephez 
(március 15., augusztus 20. és október 23.) kapcsolódó rendezvényeket tekinti városi „nagy 
rendezvényeknek”. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szűcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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82/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. augusztus 20-ához kapcsolódó 
rendezvényt (az eredményes AVOP pályázat esetén 4 naposra (augusztus 17-20.) tervezi. 
Eredménytelen pályázat esetén 2 napos (augusztus 19-20.) időtartamban kerüljenek 
megrendezésre a Berényi napok. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szűcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
83/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 12/2005./II.28./ MÖK sz., 
- a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá 
tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló rendelet 6.§ /3/ bek. 
értelmében a Mezőberényi Football Club és a Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és 
pénzügyi beszámolóját. 
 
 
84/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
   az Intézményi működési bevételek / költségalapon meghatározott  
lakbérű bérlakások korábbi években keletkezett lakbérbevétele terhére/ 
   Önkormányzati bérlakás építéséhez fedezetbiztosítás előirányzatát megemeli 17.699 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- a 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
   Felhalmozási kiadások – a Holcim Hungaria Otthon Alapítvány által meghirdetett 
önkormányzati 
   bérlakás növelésre – a Békési út 17. szám alatti 44/A/1. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
   társasház irodai helyiségek lakássá alakítása pályázathoz saját forrásbiztosítás 
   előirányzatát                                                                                   megemeli 17.699 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
85/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi és elfogadja az 
Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését, a 2007. évi városi 
(művelődési és sport jellegű) rendezvényekre, a civil szervezetek valamint a nemzetközi 
kapcsolatok támogatására pályáztatás útján biztosított összeg szétosztásáról. 
 
 
 
86/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. 
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87/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
88/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2006. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
tájékoztatóját elfogadja, a város közrendje és közbiztonsága érdekében végzett munkájukért 
köszönetét fejezi ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az érintett értesítése azonnal. 
 
 
89/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Valentinyi Károly alpolgármester által 
a MÖK 2007-2010 évekre szóló gazdasági programjának előterjesztését tudomásul veszi, 
elfogadásáról, további tárgyalás szükségessége mellett, a következő ülésen - alpolgármester úr 
jelenlétében - dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: áprilisi testületi ülés 
 
 
90/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Sziget Produkciós Iroda 
ajánlatát (Mezőberényről dokumentumfilm készítés), de nem kíván élni az ajánlott 
lehetőséggel. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
91/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a betöltetlen mezőőri álláshelyre az 
alábbi pályázatot írja ki: 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzata felvételt hirdet 1 fő részére mezőőri állás betöltésére. 
Alkalmazási feltételek: - betöltött 18. életév 
                                      - büntetlen előélet 
                                      - egészségügyi / ezen belül pszichológiai / alkalmasság 
                                      - mezőőri vizsga sikeres letétele 
                                      - fegyvertartási engedély megszerzése 
A munkabér a hatályos Közalkalmazotti tv. előírásai szerint kerül megállapításra. 
Jelentkezési határidő: 2007.április 06. 14. óra. 
A pályázatok benyújthatók: Czirbuly Zoltánnénál Mezőberény Városháza fszt. 
                                              8. sz . irodában, ügyfélfogadási idő alatt 
A jelentkezők közül azonos általános alkalmazási feltételek fennállása esetén előnyt élvezhet 
az, aki a jelentkezés időpontjában érvényes mezőőri, egészségügyi alkalmassági vizsgával, 
valamint fegyvertartási engedéllyel rendelkezik. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2007. április 6. 
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92/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyeri Kistérségi Általános Iskola 
" Alapfokú művészetoktatási intézmény előminősítési eljárásának elindításához", minősítési 
díj előlegként 65.500,- Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. március 31. 
 
 
93/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a NAPI Gazdaság című 
pénzügyi napilap ajánlatát /Mezőberényről körkép megjelentetés), de nem kíván élni az 
ajánlott lehetőséggel. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
94/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Magyar Szabadidősport 
Szövetség felhívását „Kihívás Napján” történő részvételre, de nem kíván élni az ajánlott 
lehetőséggel. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
95/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Nyeregben Alapítvány 
városi gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvény tervével. A rendezvény helyszínének ügyében 
a Városi Közszolgáltató Intézményt keresse meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
96/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács Edinát, a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy kezdeményezze a működési 
engedélyük módosítását a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalánál a Juhász Gyula u. 10. szám alatti Idősek Otthona engedélyezett 
férőhelyszám (az 50 férőhelyen 52 időst látnak el) emelkedése miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina igazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
97/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló (többször 
módosított) 1993. évi LXXIX. törvény 85.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 
módosított Önkormányzati Minőségirányítási Programját (ÖMIP) jóváhagyja. A képviselő-
testület: 
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a./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ÖMIP-nek az önkormányzati közoktatási 
intézmények részére történő azonnali megküldésről. 

b/ Utasítja az önkormányzati közoktatási intézmények vezetőit az intézményi 
minőségirányítási programok 2007. április 23-ig történő kimunkálásra és elfogadtatására. 

Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Dr. Hantos Katalin jegyző 
                  Közoktatási Intézményvezetők 
Határidő: áprilisi képviselőtestületi ülés 
 
 
98/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 95/2000./IV.20./ és a 
217/2000./VII.19./sz. határozatával elfogadott kiegészítésekkel Mezőberény Város 
Önkormányzata lakáskoncepciójának aktualizálását és kiegészítését elfogadja. 
 
 
99/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Harmati László 
alpolgármestert, hogy a „Drogmentes Magyarországért Maraton” felhívásra szervezze meg 
civil szervezetek csatlakozását a május 18-án Mezőberényen „átfutókhoz” azzal, hogy 
programszervezést nem tud felvállalni a város. 
Felelős: Harmati László alpolgármester 
Határidő: értelem szerint, május 18.  
 
 
100/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
   Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                 csökkenti   1.000 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
   Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát 
   /Madárház (pavilon) és színpad fenntartási kiadásainak fedezetére/                  1.000 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
101/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a Tappe Kft. ügyvezetőjét, 
Gyurkó Csabát, hogy a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló MÖK rendelet módosítására vonatkozó javaslatát írásban terjessze be a 
jegyzőnek a rendeletmódosítás érdekében. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: áprilisi testületi ülés. 
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102/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wenckheim-
Fejérváry kastély pályázatához szükséges előkészítő tervdokumentációk és megelőző 
vizsgálatok fedezetét a 2007. évi költségvetés általános tartaléka terhére az alábbiak szerint 
biztosítja: 
Engedélyes tervek és költségvetési kiírás: 2.760 eFt 
Kertépítészeti tervek: 462 eFt 
Falképkutatás: 500 eFt 
Faldiagnosztikai vizsgálat: 214 eFt  
Összesen: 3.936 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
103/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Fazekas Kálmánnét 
megillető, a 186/1999./VIII.27./ számú határozat alapján a 2685-3/1999. ikt. számú 
lakásbérleti szerződésben vállalt járadék, valamint a 187/1999./VIII.27./ számú határozatban 
Fazekas Kálmánné, mint bérlő részére megállapított lakbértámogatás 2006. szeptember 1-jétől 
visszamenőleges hatállyal szociális otthoni térítési díj támogatássá alakításához. Ezzel 
egyidejűleg 186/1999./VIII.27./ számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
104/2007./III.19./sz. határozat: 
1.)Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be bérlakás 

állománya bővítésére a Holcim Hungária Otthon Alapítványhoz a Békési út 17. szám alatti 
44/A/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú társasház irodai helyiségek lakássá alakítására. az 
Alapítvány pályázati felhívásában foglaltaknak megfelelően. 

2.) A bérlakás állomány bővítése Mezőberény Város belterületén az önkormányzat 
tulajdonában álló 44/A/1 hrsz-ú, Békési u. 17. szám alatti társasházi ingatlan volt DÉMÁSZ 
irodaházának átalakításával történik a becsatolt tervek alapján- - a pályázati projektben 
meghatározott részletezés szerint.  

3.) A lakássá alakítás során 6 db lakás kialakítása történik a következő részletezés szerint:  
Helyiség megnevezése Területe m2 Költsége Ft 
Irodák  119,06 15 018 109 
Földszinti 1+1/2 szobás lakás 44,32 5 590 480 
Emeleti 2 szobás lakás költsége 51,23 6 462 101 
Emeleti 1+1/2 szobás lakás költsége 41,36 5 217 109 
Emeleti utcai garzon lakás költsége 29,64 3 738 760 
Emeleti udvari garzon lakás költsége 27,55 3 475 129 
Tetőtéri 2 szobás lakás költsége 55,16 6 957 827 
Lakások közös területei 31,36 3 955 739 
ÖSSZES ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG 399,68 50 415 254,00 
Ebből lakások építési költsége  280,62 35 397 145,00 
  35 398 eFt 
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4.) A képviselőtestület a pályázatban 50 %-os támogatást, azaz 17.699 eFt-ot igényel. Nyertes 
pályázat esetén saját erőként a 17.699 eFt-ot a 2007. illetve a 2008. évi költségvetésében 
biztosítja  

5.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába 
kerülő bérlakásokat 5 éven keresztül költségalapú lakbér alkalmazásával adja bérbe, mely 
lakbér biztosítja a lakások szükséges fenntartási költségeit, továbbá nem idegeníti el 5 
évig. 

6.) A képviselőtestület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, 
bruttó 17.699 eFt-ot a 2007., illetve a 2008. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 

Felhatalmazza a Képviselőtestület a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok, szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2007. április 2. 
 
 
105/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény V. ker. volt Patex üdülő melletti fás 
terület megvételéről szóló kérelmet elutasítja az alacsony vételár mértéke miatt. A mintegy 
15000 m2 területet lényegesen magasabb áron kívánja értékesíteni, egy nagyságrenddel 
nagyobb összeg felajánlásával tudná komolyan venni a képviselőtestület a viszontajánlatot.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
106/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 3576/1. hrsz-ú teleknyúlványba eső 
22 m hosszúságú területből kb. 14 m hosszúságú sáv megvásárlására benyújtott kérelmet 
3000,- Ft/m2 + ÁFA megfizetése mellett támogatja úgy, hogy a pontos határvonal kijelölésére 
a Tesco üzembehelyezését követő forgalmi rend kialakítása után kerülhet sor. A 
telekvásárlással összefüggő megosztási költség a vevőt terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
107/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot kíván beadni a Dél-Alföldi 
Régió által a helyi önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt területi kötöttség nélküli 
(HOF CÉDE) forrás elnyerése a játszótér és a hozzá kapcsolódó kosárlabda pálya építéséhez. 
A bruttó 16.304.174 Ft bekerülési költségű fejlesztéshez a képviselőtestület a 2007. évben 
elfogadott költségvetésének terhére a 25% saját erőt, azaz 4.076.044 Ft-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
108/2007./III.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kálmán Fürdő 
ügyének jelenlegi állásáról szóló beszámolót tudomásul veszi azzal, hogy a gyógyvízzé 
minősítés lezárultával az ülőpados medence átalakítására visszatér, annak megfelelően, hogy 
a medencét milyen módon szükséges átalakítani (vízforgató vagy vízforgató nélkül). 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2007.(III.20.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 
sporttevékenység támogatásáról szóló, 4/2005./I.31./ MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2007.(III.20.) önkormányzati 
rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2007.(III.20.) önkormányzati 
rendelete A Petőfi Sándor Művelődési Központ  alapító okiratáról szóló többször módosított 
2/2002(II.18) MÖK számú rendelete kiegészítésére 
 
 

*** 
 
 
109/2007./IV.5./sz. határozat: 
A Képviselőtestület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1.) A művelődési központ vizesblokk felújítására pályázat benyújtása (76/2007./III.5./ sz. 
hat.) 
2.) Belterületi utak útburkolatának felújítására pályázat benyújtása (72/2007./III.5./ sz. hat.) 
3.) A mezőberényi 3543 hrsz.-ú közterület tulajdonátadása az önkormányzat részére (Liget u.) 
4.) A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2007. évi működtetéséhez, fejlesztéséhez 

támogatás biztosítása 
5.) Állásfoglalás kerékpárút építésének/tervezésének támogatására pályázat beadásáról. 
6.) Közmunkapályázaton való részvétel 
7.) A Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba képviselő kijelölése. 
8.) Bejelentések. 
 
 
 
110/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztések 2007. évi támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ vizesblokkjainak felújítása tárgyában. 
 A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége:  10.154 eFt 
 A megpályázható támogatás összege:   7.107 eFt 
 A saját erő mértéke:   3.047 eFt 
 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges 
saját erőt, a beruházás teljes költségeinek 30 %-át, 3.047 eFt-ot, a 2007. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére biztosítja.  
 A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be 
a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2007. április 16. 
 
 
111/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására pályázatot nyújt be az alábbiak 
szerint: 

A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke:  7 134 084 Ft 
Megpályázható támogatás:  2 441 851 Ft 
Szükséges önrész:  4 692 233 Ft 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Szent István u. – 
Kölcsey u. burkolatmegerősítéséhez szükséges saját erőt, a beruházás teljes költségeinek 66 
%-át, 4 692 233 Ft-ot, a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja. 
A Képviselőtestület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2007. április 16. 
 
 
112/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására pályázatot nyújt be a Vésztői út – 
Luther Márton tér felújításának tárgyában. 

A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 15 579 622 Ft 
Megpályázható támogatás: 5 790 240 Ft 
Szükséges önrész: 9 789 382 Ft 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, a 
beruházás teljes költségeinek 62,8 %-át, 9.789.382 Ft-ot, a 2007. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
A Képviselőtestület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2007. április 16. 
 
 
113/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására pályázatot nyújt be a Deák F. u., 
valamint a Madách u. Rákóczi sgt. és Árpád u. közötti szakaszának felújításának tárgyában. 
      A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 22 557 150 Ft 

Megpályázható támogatás: 7 761 719 Ft 
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Szükséges önrész:  14 795 431 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, a 
beruházás teljes költségeinek 65,6 %-át, 14.795.431 Ft-ot, a 2007. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
A Képviselőtestület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2007. április 16. 
 
 
114/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására pályázatot nyújt be a Galilei u. – Pipa 
u. által alkotott hálózati elemre az alábbiak szerint: 

A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke:  10 095 480 Ft 
Megpályázható támogatás:  3 569 040 Ft 
Szükséges önrész:  6 526 440 Ft 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Galilei u. – Pipa u. 
által alkotott hálózati elem burkolatmegerősítéséhez szükséges saját erőt, a beruházás teljes 
költségeinek 64,6 %-át, 6 526 440 Ft-ot, a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja. 
A Képviselőtestület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2007. április 16-ig nyújtsa be a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2007. április 16. 
 
 
115/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3543 hrsz.-ú 4096 m2 
területű közterület művelési ágú Liget utcai ingatlan tulajdonjogát - tulajdonjog rendezés 
címen ellenérték nélkül átveszi a Magyar Államtól. Vállalja az önkormányzat a tulajdonjog 
javára történő bejegyzésével egyidejűleg a fent nevezett ingatlan kezelését és üzemeltetését, a 
Városi Közszolgáltató Intézménye által. 
Felhatalmazza a Képviselőtestület a Polgármestert arra, hogy a tulajdonjog rendezésére 
vonatkozó megállapodást aláírja. 
A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati vagyonnyilvántartáson a fenti 
változást vezesse át, és a tulajdonjog bejegyzést követően terjessze elő a vagyonrendelet 
kiegészítésére vonatkozó javaslatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: Megállapodás aláírására 2007. április 30., a többire értelem szerint. 
 
 
116/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2007. évi működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
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ráfordításaihoz) és fejlesztéséhez, - változatlan futásteljesítmény mellett - a Körös Volán Rt. 
részére a 2007. évi költségvetésében 1.200 e Ft vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást biztosít, illetve a helyi közlekedést 2007. január 1-jétől december 31-éig 
folyamatosan fenntartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
117/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
folytasson tárgyalásokat - kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására kiírt pályázati 
felhívás kapcsán - Csárdaszállás és Gyomaendrőd polgármestereivel a három települést 
összekötő kerékpárút kiépítés tervének elkészíttetéséről, valamint a Mezőberényt érintő 
szakaszra tervezőtől szerezzen be árajánlatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
118/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt vesz a Békési Kistérségi 
Társulás által beadandó közmunkapályázatban, vállalja 7 fő közcélú munkás foglalkoztatását 
a pályázati előírásban meghatározott 4 hónapos időtartamra, közülük 1 fő OKJ-s képzését, 
valamint az eszközbeszerzéshez szükséges ÁFA összegét a Városi Közszolgáltató Intézmény 
költségvetéséből biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József int.vezető 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
119/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Regionális Egészségügyi 
Tanács megkeresése alapján - a megye alapellátó szolgáltatóinak fenntartóival közösen egy fő 
delegálása a tanácsba - felhatalmazza a Polgármestert, tárgyaljon a mezőberényi orvosokkal 
ki vállalná a megbízatást. Amennyiben egyikőjük sem kíván élni a felterjesztéssel, a 
Képviselőtestület nem él jelöléssel a képviseletre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
                értesítésre legkésőbb április 15. 
 
 
120/2007./IV.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Szűcsné Sziklai Éva és Fekete József intézményvezetők bevonásával 
folytasson érdemi megbeszélést a Ligetben lévő bérlakás kiadásáról olyan házaspár részére, 
akik alkalmazásával a liget, valamint az ott lévő felépítmények funkciója rendeződhet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: beszámolásra áprilisi testületi ülés 
 
 

*** 
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121/2007./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi 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 10/2007./I.22./sz., 33/2007./II.19./sz., 

34/2007./II.19./sz., 35/2007./II.19./sz., 36/2007./II.19./sz., 37/2007./II.19./sz., 
38/2007./II.19./sz., 39/2007./II.19./sz., 40/2007./II.19./sz., 41/2007./II.19./sz., 
42/2007./II.19./sz., 43/2007./II.19./sz., 44/2007./II.19./sz., 45/2007./II.19./sz., 
46/2007./II.19./sz., 47/2007./II.19./sz., 48/2007./II.19./sz., 49/2007./II.19./sz., 
59/2007./II.19./sz., 62/2007./II.19./sz., 70/2007./III.5./sz., 73/2007./III.5./sz., 
83/2007./III.19./sz., 88/2007./III.19./sz., 90/2007./III.19./sz., 92/2007./III.19./sz., 
93/2007./III.19./sz., 94/2007./III.19./sz., 95/2007./III.19./sz., 98/2007./III.19./sz., 
104/2007./III.19./sz., 105/2007./III.19./sz., 106/2007./III.19./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./II.26./sz. hat.) 
2/3. Pszichológus foglalkoztatása az általános iskolában (150/2006./IV.28./sz. hat.) 
2/4. Intézményi minőségirányítási programok felülvizsgálata (97/2007./III.19./sz. hat.) 
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
2/6. Városi nagy rendezvényekről szóló határozat módosítása (81/2007./III.19./sz. hat.)  
3./ Mezőberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007-2010 évekre szóló 

gazdasági programja (89/2007./III.19./sz. hat.) 
4./ Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
5./ Beszámoló a 2006. évben végzett belső ellenőrzésekről 
6./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 

munkáról 
7./ Bejelentések 
7/1. Virágzó Magyarország című filmsorozatban való megjelenítéshez a Sziget Produkciós 

Stúdió Kft. ismételt megkeresése 
7/2. Az általános iskolai speciális tagozat elhelyezésének, épületének kérdése. 
7/3.  Az általános iskola 5 első osztály indítására vonatkozó kérelme 
7/4. Átcsoportosítás 
7/5. Az önkormányzat felújításainak és beruházásainak 2007. évi közbeszerzési terve 
7/6. Közoktatási intézmények részvétele a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány 

pályázatain  
        - óvoda 3 pályázat, általános iskola 4 pályázat, gimnázium 3 pályázat. 
7/7.  A Városi Könyvtár pályázata állománygyarapítási támogatásra. 
7/8.  Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában 
7/9.  Kulturális Örökség Napjai rendezvény programjaihoz való csatlakozás 
7/10 Versenyfelhívás a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenyre 
7/11. Mezőberény város Kulturális koncepciójának felülvizsgálata, módosítása 
7/12. Részvétel az Európai Bizottság 2007-2013. évre meghirdetett testvérvárosi pályázatán 

(tájékoztató anyag) 
7/13. Egyéb bejelentés. 
8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
8/1. 2007. évi vízterhelési díj ügye (55/2007./II.19./ határozat) 
8/2. A TAPPE Kft. telephelyre kiszállított szilárd hulladék közszolgáltatási díjával, valamint 

az állati hullák kezelésével kapcsolatos kezdeményezése.(101/2007./III.19./ hat.) 
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8/3. A betöltetlen mezőőri állás ügyében döntéshozatal 
8/4. Szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély tárgyában benyújtott fellebbezés 

(Pataki Jánosné Mb., Mátyás kir. 10.) 
8/5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme (ingyenes internetszolgáltatás). 
8/6. Re-Generáció Alapítvány és a Mezőberényi Omega Gyülekezet kérelme a Deák F. u. 5-

7. sz. ingatlan bérbevételére 
8/7. Hozzájáruló nyilatkozat a Városi Fúvószenekar támogatására létrejött civil szervezet 

kérése teljesítéséhez 
8/7. Gyomai u. bevezető út 
8/8. Martinovics utcai iskola felújítása 
8/9. Szelekovszky László könyvéhez támogatás 
8/10. Ligetben térfigyelő felszerelése 
8/11. Zsibrita Pál levele 
8/12. Szováta testvérváros levele 
8/13. Városi utak helyzete 
8/14. Egyéb bejelentés 
 
 
122/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. március 19-i zárt, valamint az 
április 5-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
123/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
124/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 10/2007./I.22./sz., 
33/2007./II.19./sz., 34/2007./II.19./sz., 35/2007./II.19./sz., 36/2007./II.19./sz., 
37/2007./II.19./sz., 38/2007./II.19./sz., 39/2007./II.19./sz., 40/2007./II.19./sz., 
41/2007./II.19./sz., 42/2007./II.19./sz., 43/2007./II.19./sz., 44/2007./II.19./sz., 
45/2007./II.19./sz., 46/2007./II.19./sz., 47/2007./II.19./sz., 48/2007./II.19./sz., 
49/2007./II.19./sz., 59/2007./II.19./sz., 62/2007./II.19./sz., 70/2007./III.5./sz., 
73/2007./III.5./sz., 83/2007./III.19./sz., 88/2007./III.19./sz., 90/2007./III.19./sz., 
92/2007./III.19./sz., 93/2007./III.19./sz., 94/2007./III.19./sz., 95/2007./III.19./sz., 
98/2007./III.19./sz., 104/2007./III.19./sz., 105/2007./III.19./sz., 106/2007./III.19./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
125/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2007/2008-as nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – és a december 31-re várhatóan 353 fő 15 óvodai csoportra 
– 31 óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2007. évi költségvetési rendeletében 
meghatározottak szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
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126/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskolában a 2007/2008-as tanévtől történő főállású pszichológus alkalmazását 
biztosítja. Az intézményi költségvetésben nem szereplő 1 pszichológus alkalmazásával 
fellépő közalkalmazotti létszámot, annak bérvonzatával együtt (ez 2007 szeptemberétől erre a 
költségvetési évre 720.587,- Ft – kerekítve 721 eFt) biztosítja a 2007. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére a következő megbontásban: 
Személyi juttatások                        554.000,- Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok 167.000,- Ft 
          Összesen:                               721.000,- Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
127/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák 
minőségirányítási programjának a 2007/2008-as nevelési évtől történő módosítását 
jóváhagyja. 
 
 
128/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
minőségirányítási programjának a 2007/2008-as tanévtől történő módosítását jóváhagyja. 
 
 
129/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola minőségirányítási programjának a 2007/2008-as tanévtől történő módosítását 
jóváhagyja. 
 
 
 
130/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola házirendjének a 2007/2008-as tanévtől történő módosítását jóváhagyja (a 
tanulók jutalmazása, valamint a tanulók felvétele a Zene- és Művészetoktatási 
tagintézménybe).  
 
 
 
131/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola pedagógiai programjának a 2007/2008-as tanévtől történő módosítását 
jóváhagyja (nem szakrendszerű oktatás, a tanulók értékelése, valamint a tanulók felvétele a 
Zene- és Művészetoktatási tagintézménybe, a korábbi NKÖ elnevezés módosítása Német 
Önkormányzatra minden iskolai dokumentumban).  
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132/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
133/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete annyiban módosítja a 81/2007./III.19./ 
sz. határozatát, hogy 2007-ben a három nemzeti ünnephez (március 15., augusztus 20. és 
október 23.) kapcsolódó rendezvények mellett május 1. megünneplését is városi „nagy 
rendezvényeknek” tekinti. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szűcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
134/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének 2007-2010 évekre szóló gazdasági programját elfogadja a jobbító 
szándékú kiegészítésekkel együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
135/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2006. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2007. június 30-áig. 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetése: 

bevételeit  2.824.057 eFt előirányzattal 
 2.844.228 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -8.211 eFt) 
kiadásait  2.824.057 eFt előirányzattal, 
 2.633.516 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 98.662 eFt) 
az egyenleget     210.712 eFt-tal jóváhagyja, 

és a 2006. évi költségvetés alapján a 2006. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hitelesített mérleg közzétételére 2007. június 30. 
 
 
136/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2007. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   - Pénzforgalom nélküli bevétel,  
   előző évi pénzmaradvány igénybevétele  
   (17875+19350+23951) bevételi előirányzatát                                    61.176 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások,  
   Általános tartalék előirányzatát                                                           43.301 eFt-tal 
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   ebből: -Szabad felhasználású előirányzat:                 19.350 eFt 
              -Zárolt, kötelezettséggel terhelt előirányzat:  23.951 eFt 
- 7-4. cím Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai, 
   kiadások előirányzatát:                                                                          3.775 eFt-tal 
       - Dologi kiadások előirányzatát:                              1.275 eFt-tal 
       - Felhalmozási kiadások, 
         /PH. irodatech. és számtech. besz./ előirányzatát: 2.500 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   - Intézményi működési bevételek, 
   /Egyéb int. műk. bev./ bevételi előirányzatát                                      14.100 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
137/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény város önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi 
költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 4/2006./II.13./ MÖK sz. rendelet 8. §-a 10. 
pontja alapján a 2006. 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 2006. 
évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa 
szerint: 
− a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében 184 e Ft összegben állapítja 

meg, és kötelezi az intézményt a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2007. május 
10-ig történő befizetésére. 

Befizetendő összeg: 
− Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 184 e Ft 
Felelős: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: 2007. május 10. 
 
 
138/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testület a 2006. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2006. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ 
az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik a Képviselő-testület: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
Intézményi működési bevételeit                                                          3.000 eFt-tal csökkenti 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
Intézményi működési bevételeit                                                          2.800 eFt-tal csökkenti 
4.cím: Összevont Óvodák 
Intézményi működési bevételeit                                                             722 eFt-tal csökkenti. 
Felelős:      Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                    Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                    Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
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139/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2006. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                              1.802 e Ft 
Dologi kiadások: 
- ravatalozó karbantartás fedezetére:                                          1.260 e Ft 
- Kálmán Fürdő járda javítás:                                                        100 e Ft 
- kéziszerszámok vásárlásának fedezetére                                     142 e Ft 
- irodatechnika,informatika beszerzések fedezetére                      300 e Ft 
Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                             117 e Ft 
- Személyi juttatási kiadások telj. fedezetére (étkezési utalvány)  117 e Ft 
Orlai Petrics Soma Gyűjtemény                                                                                      50 e Ft 
- Dologi kiadások Számítógép bővítésére cseréjére:                       50 e Ft 
Felelős:      Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                    Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                    Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
140/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évben végzett belső 
ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
141/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Beszámoló a gyermekvédelem 
helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról” szóló előterjesztést az 
elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, és köszönetet mond az anyag készítőinek a 
végzett munkájukért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
142/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 90/2007.(III.19.) számú határozatát 
nem kívánja megváltoztatni a Sziget Produkciós Stúdió Kft. ajánlatával kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
143/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő tanévtől (2007. 
szeptember) a speciális tagozatnak a Martinovics úti épületben (a korábbi iskolaépületben) 
való elhelyezéséhez hozzájárul.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
144/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola a mezőberényi intézményében a 2007/2008-as tanévben 5 első osztályt indít. 
Az intézményi költségvetésben nem szereplő ötödik 1. osztály indításával kapcsolatosan 
felmerülő 1 fő pedagógus státuszt, annak bérvonzatával együtt (ez 2007 szeptemberétől erre a 
költségvetési évre 623.922,- Ft – kerekítve 624 eFt) biztosítja a 2007. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére a következő megbontásban: 
Személyi juttatások                         472.000,- Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok     152.000,- Ft 
          Összesen:                               624.000,- Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
145/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadásai, 
   Működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatán belül: 
- az Egyéb külkapcsolatok finanszírozására biztosított előirányzatát csökkenti „-” 109 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát 
  /Május 1-i Európa Nap Városi rendezvény lebonyolításához támogatás/               109 e Ft-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
146/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat felújításainak és 
beruházásainak 2007. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező táblázat alapján 
elfogadta. 
 
 
 
147/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani, A pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. 
A Tiszta környezet, amelyben egészségesen élünk programban igényelt támogatás 550.000,- 
Ft, saját erő 150.000,- Ft (az önerő megoszlása: 125.000,- Ft a szülői munkaközösség 
felajánlása, 25.000,- Ft az intézmény költségvetéséből). 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. május 14. 
 
 
148/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/C 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. 
A programban igényelt támogatás 150.000,- Ft, saját erő 30.000,- Ft az intézmény 
költségvetéséből). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. június 4. 
 
 
149/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az II. 
kategóriában (Közoktatási intézmények kötelező eszközállománya és felszerelése 
beszerzésének támogatása) pályázatot kíván benyújtani. A pályázat tartalmával, 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A programban igényelt támogatás 
600.000,- Ft, saját erő 300.000,- Ft (az önerő megoszlása: 200.000,- Ft a Mezőberényi 
Óvodásokért Alapítvány felajánlásából, 100.000,- Ft az intézmény költségvetéséből). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. június 4. 
 
 
150/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/A kategóriában (A gyermekek, tanulók 
személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván benyújtani, A pályázat tartalmával, 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. Az egészséges életmódra nevelés 
egész tanévet átfogó programjainak megvalósítására igényelt támogatás 400.000,- Ft, saját erő 
100.000,- Ft az intézmény költségvetéséből). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. május 14. 
 
 
151/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/B kategóriában (Pedagógusok továbbképzése) – 
pályázatot kíván benyújtani, A pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak 
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megvalósítását támogatja. A pályázaton 8 fő pedagógus továbbképzéséhez igényelt támogatás 
500.000,- Ft, saját erő 500.000,- Ft a pedagógusok továbbképzésre biztosított központi 
támogatásból az intézmény költségvetésében). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. május 14. 
 
 
152/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/C kategóriában (Közoktatási intézmények 
könyvtárainak állománygyarapítása) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázat tartalmával, 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton igényelt támogatás 
800.000,- Ft, saját erő 200.000,- Ft az intézmény költségvetésében). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. június 4 
 
 
153/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra - az II. kategóriában (Közoktatási intézmények kötelező 
eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázaton 
igényelt támogatás 1.000.000,- Ft, saját erő 500.000,- Ft az intézmény költségvetésében). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. június 4. 
 
 
 
154/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetés Központ azon kérelmét, melyben a Békés Megyei 
Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/A kategóriában (A gyermekek, tanulók 
személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván benyújtani, A pályázat tartalmával, 
célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. Az egészséges életmódra nevelés; 
iskolai és kollégiumi rendezvények, szabadidős és kulturális programok; diákönkormányzatok 
programjai tárgyban igényelt támogatás 500.000,- Ft, saját erő 100.000,- Ft az intézmény 
költségvetésében. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. május 14. 
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155/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetés Központ azon kérelmét, melyben a Békés Megyei 
Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/B kategóriában (Pedagógusok 
továbbképzése) - pályázatot kíván benyújtani, A pályázat tartalmával, célkitűzéseivel 
egyetért, annak megvalósítását támogatja. Az igényelt támogatás 150.000,- Ft, saját erő 
150.000,- Ft az intézmény költségvetésében. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. május 14. 
 
 
156/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetés Központ azon kérelmét, melyben a Békés Megyei 
Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/C kategóriában (Közoktatási 
intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) - pályázatot kíván benyújtani. A pályázat 
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. Az igényelt támogatás 
500.000,- Ft, saját erő 100.000,- Ft az intézmény költségvetésében. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2007. május 14. 
 
 
 
157/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Községi és Városi Könyvtárak 
állománygyarapítási összegének támogatására, az OKM által kiírt Felzárkóztató pályázathoz 
saját forrásként, a Városi Könyvtár 2007. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási 
összegen, kereten felül, 350 e Ft támogatást biztosít, a 2007. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: kötelezettséget vállal, hogy nyertes 
pályázat esetén mind a pályázaton elnyert összeget, mind a saját forrás összegét a könyvtár 
részére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
158/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében - az 5 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Szekeres Józsefné és Onody Gyuláné önkormányzat képviselőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné képviselők 
              Szilágyi Tibor gimnázium igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2007. július 5.) 
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159/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2007. 
szeptember 15-17. között ismételten megrendezésre kerülnek a Kulturális Örökség Napjai és 
felhívja intézményei és a helyi szervezetek figyelmét e rendezvénysorozatra.  
Az ezzel kapcsolatos felhívás rövidített változatát megjelenteti a Mezőberényi Hírmondóban 
és a városi honlapon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
160/2007./IV.23.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő Versenyen ebben az évben nem kíván részt venni. 
 
 
161/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Kulturális koncepció 
2004-2009” elnevezésű dokumentum 3.3.9 MÉDIÁK pontjában a Kisváros újság is 
szerepeltetve legyen. 
 
 
162/2007./IV.23./z. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a módosított és egységes szerkezetbe 
szerkesztett „Kulturális koncepció 2004-2009” elnevezésű dokumentumot az elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadja a korábbi koncepció hatályon kívül helyezésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
163/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Bizottság 2007-2013 évre 
meghirdetett testvérvárosi pályázatának 2008. évi negyedik szakaszára tartja indokoltnak 
pályázat benyújtását (2008. augusztus 20-ra). Az ezzel kapcsolatos program a 2007. 
novemberi bizottsági, majd képviselőtestületi ülésre kerüljön előterjesztésre a Művelődési 
Központ részéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva int. vezető 
Határidő: novemberi bizottsági, testületi ülés 
 
 
164/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csávás István képviselő indítványa 
alapján egyetért azzal, hogy a lakosság tájékozódása érdekében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat igazgatója készíttesse el, helyeztesse ki a központi ügyeletet jelző táblát a 
Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlanra, annak költségét számláztassa ki az ügyeletet ellátó 
vállalkozás részére. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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165/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert és Valentinyi Károly alpolgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
által benyújtott 2007. évi vízterhelési díj díjcsökkentése ügyében tárgyaljon a Vízművek Zrt. 
illetékeseivel.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
166/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Tappe Kft. a 
magánszemélyek és az önkormányzat intézményei által, a hulladéklerakó-telepre beszállított 
kommunális hulladék elhelyezéséért díjat szedjen 2007. május 1-től, és a Tappe Kft. által 
javasolt díjtételeket rendeletben határozza meg. A képviselőtestület felkéri a szolgáltatót, 
hogy a lakosságot tájékoztassa a hulladéklerakó-telepet érintő jövőbeni változásokról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Gyurkó Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
167/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a betöltetlen 
mezőőri állásra jelentkező 6 pályázó neve felkerüljön a szavazólapra. A mezőőr 
megválasztásához a pályázó neve megjelölésével lehet szavazni. 
 
 
168/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással Dombi András 
Mezőberény, Csabai u. 46. sz. alatti lakost választotta meg mezőőrnek. 
 
 
169/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dombi Andrást (Mezőberény, Csabai 
u. 46. sz.) mezőőrnek kinevezi azzal, hogy illetményét a hatályos Kjt. alapján kell 
megállapítani. A munkaviszony létesítésének kezdő időpontja annak függvénye, hogy a 
munkavállaló a jelenlegi munkaviszonyát milyen időponttól tudja megszüntetni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
170/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete PATAKI JÁNOSNÉ Mezőberény, 
Mátyás kir. u. 10. szám alatti lakos szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély 
tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja a 866/2007. ikt. szám alatt hozott határozatát 
helyben hagyta és részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
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171/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
internet-hozzáférés költségeire támogatást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
172/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Re-Generáció Alapítvány és a 
Mezőberényi Omega Gyülekezet kérelmét támogatja, hozzájárul a Deák F. u. 5-7. sz. ingatlan 
bérbevételéhez. Felhatalmazza a polgármestert az egyeztető tárgyalásokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
173/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ifjúsági Fúvószenekar működését 
segítő közösségi-közhasznú céllal megalapítani szándékozó egyesület céljait támogatandónak 
tartja, hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberény, Tessedik tér 1. sz. alatti ingatlant az új civil 
szervezet székhelyéül megjelölje. További kérésekkel a civil szervezet a megalakulása után 
forduljon a Képviselőtestülethez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
 
174/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem zárkózik el a Gyomai út - 
Gyomaendrőd irányába- baloldalán lévő, I. ker. Evangélikus Egyház tulajdonát képező 
ingatlan (temető) melletti útnyitástól, de megvalósítását majd csak a belső telkek kiosztása 
után tartja indokoltnak, ha szükség lesz az útra a közlekedéshez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
175/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 143/2007./IV.23./sz. határozata 
értemében felhatalmazza Harmati László alpolgármestert, Fekete Józsefet a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, Kutas Ferencet a polgármesteri hivatal beruházási 
ügyintézőjét, hogy a Martinovics utcai önkormányzati ingatlanon a feltétlenül szükséges 
javítási munkák legyenek elvégeztetve maximum 3 millió Ft biztosításával, utólagos 
elszámolás mellett. 
Felelős: Harmati László alpolgármester 

Fekete József int. vezető 
Kutas Ferenc ügyintéző 

Határidő: int. azonnal 
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176/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös-Maros Nemzeti Parkért 
Egyesület kérésére a „Kastélyok és kúriák Békésben” című színes kiadvány elkészítéséhez 20 
eFt támogatást nyújt.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
177/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kerékpárutak 
építésének/tervezésének támogatására kiírt UKIG pályázaton, - három települést összekötő 
kerékpárút megvalósításán akkor vesz részt Mezőberény, amennyiben Gyomaendrőd vagy 
Csárdaszállás vállalja a gesztori szerepet, ha nem, akkor önállóan lesz megpályázva a 
települést érintő szakasz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal.  
 
 
178/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerékpárutak 
tervezésének és kivitelezésének támogatására kiírt DARFT pályázaton részt vesz a Kodály 
utca Kinizsi utcai kereszteződésénél lévő kerékpárútnak a Körös gáton lévő kerékpárúttal való 
összekötése érdekében, kb. 4,3 km hosszban kerékpárút megtervezésre és kivitelezésre 
pályázatot nyújt be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
179/2007./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Ligetben lévő felépítmények megóvása érdekében kérjen több 
árajánlatot térkamera rendszerre. A megkért ajánlatokat terjessze a képviselő-testület ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2007.(IV.24.) önkormányzati 
rendelete költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2007.(IV.24.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló többször módosított 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
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180/2007./V.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Kölcsey utcán található városi játszótér felújítására benyújtott HÖF CÉDE pályázatban a 

szükséges saját erő mértékének változtatása.(107/2007./III.19./ sz. hat.) 
2./ Gyomaendrőd-Mezőberény közötti kerékpárút tervezésének rendezése (117/2007./IV.5./sz. 

hat.) 
3./ Kodály Zoltán utca – Kereki (Körös híd) közötti kerékpárút tervezés/kivitelezés 

pályáztatására felhatalmazás (178/2007./IV.23./sz. hat.) /szóbeli/ 
4./ Bejelentések.  
 
 
181/2007./V.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására 
(HÖF CÉDE)” kiírt felhívására pályázatot nyújtott be. Jelen beruházás pályázati úton történő 
megvalósulásához szükséges önerő mértéke a teljes beruházási összköltség 30 %-a. 
 A tervezett felújítás becsült bekerülési értéke: 16.304.174,- Ft 
 Megpályázható támogatás (70 %):   11.412.921,- Ft 
 Szükséges önrész (30 %):      4.891.253,- Ft 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kölcsey utcán 
található városi játszótér felújításához szükséges saját erőt, a beruházás teljes költségeinek  
30 %-át, 4.891.253,- Ft-ot a 2007. évi költségvetés – nevesítve a költségvetés 5. számú 

mellékletének 3. bekezdésében - terhére biztosítja. 
A képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 107/2007./III.19./ sz. határozatot hatályon kívül 
helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: végrehajtásra azonnal 
 
 
 
182/2007./V.10./sz. határozat: 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Mezőberény Város Önkormányzatával és Csárdaszállás 
Község Önkormányzatával közösen, Gyomaendrőd Város gesztorságával pályázatot kíván 
benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak 
építésének/tervezésének támogatására” meghirdetett pályázati felhívásra. 
A beruházás összköltsége (100 %):                               15.217 eFt 
Igényelt támogatás (50 %):  7.608 eFt 
Saját erő (50 %):  7.609 eFt 
Mezőberény Város Önkormányzatára jutó saját erő:  1.453. eFt 
Mezőberény Város Önkormányzata a saját erőt, 1.453 eFt-ot, a 2007. évi költségvetésének 
(3/2007. (II.20.) sz. MÖK rend.) tervezési kiadásokra betervezett előirányzat terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. május 23. 
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183/2007./V.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kodály utca 
Kinizsi utcai kereszteződésénél lévő kerékpárútnak a Körös hídig, a gáton lévő kerékpárúttal 
való összekötése érdekében, 4,3 km hosszban kerékpárút megtervezésére és kivitelezésére a 
DARFT által kiírt pályázat benyújtását a Polgármester készíttesse elő, felhatalmazva arra, 
hogy a tervezésről előzetesen tárgyaljon. A képviselő-testület az előkészületek (költségek) 
ismeretében dönt a pályázathoz szükséges saját erő összegéről és a pályázat részletes 
feltételeiről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
184/2007./V.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Wagner József mezőőr kérelme alapján 
megüresedő mezőőri álláshelyre nem kíván új pályázatot kiírni. Az áprilisi testületi ülésre 
benyújtott pályázatok alapján, az akkor lefolytatott titkos szavazás eredményeként a második 
legtöbb szavazatot kapott pályázó megválasztásáról titkos szavazással a mai ülésen dönt. 
 
 
185/2007./V.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással Rau Zsolt 
Mezőberény, Madarász u. 55. sz. alatti lakost választotta meg mezőőrnek. 
 
 
186/2007./V.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Rau Zsolt Mezőberény, Madarász u. 
55. szám alatti lakost mezőőrnek kinevezi attól az időponttól, ahogy a mezőőri vizsgát leteszi. 
Illetményét a hatályos Kjt. alapján kell megállapítani. A munkaviszony létesítésének kezdő 
időpontja annak függvénye, hogy a munkavállaló a jelenlegi munkaviszonyát milyen 
időponttól tudja megszüntetni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

*** 
 
 
187/2007./V.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi 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 488/2006./XI.20./sz., 489/2006./XI.20./sz., 

504/2006./XI.20./sz., 91/2007./III.19./sz., 169/2007./IV.23./sz., 103/2007./III.19./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A Városi oktatási koncepció felülvizsgálata és kiegészítése (286/2004./VII.2./sz.) 
2/3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata    
4./ A mezőberényi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata     
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5./ A Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata - levéve 
napirendről 

6./ A közoktatási intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata    
7./ Bejelentések 

7/1. A kulturális dolgozók hétéves továbbképzési terve 
7/2. Részvétel a Közkincs pályázaton 
7/3. Közszolgáltató Intézmény liget gondnoki állás létszámigénye 
7/4. Közszolgáltató Intézmény liget gondnoki állás bér és járulék igénylése 
7/5. Kálmán Fürdő 2007. megnyitása és belépőjegyárak jóváhagyása ( + rendeletalkotás) 
7/6. Előterjesztés közterületi táblák pótlására 
7/7.Laposi kerteknél lévő bejárók elnevezése 
7/8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
7/9. Egyéb bejelentések 

8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
8/1.Ajánlattétel a mezőberényi Deák F. u. 5-7. sz. volt iskolaépület bérbevételéhez. 

(172/2007./IV.23./sz. hat.) 
8/2. Martinovics úti iskola felújítása (175/2007./IV.23./sz. hat.) 
8/3. Prémiumévek programban való részvétel 
8/4. Mezőberényi Kálmán Fürdő vízkészletjárulék elmaradása 
8/5. Javaslattétel a "Békés Megyéért " kitüntető díjban részesíteni kívánt személyre 
8/6. Rácz Lajos és Ráczné Burai Sára Mezőberény, Belencéresi u. 13. sz. alatti lakosok 

kérelme kölcsön részbeni elengedése ügyében. 
8/7. Pályázat benyújtás az Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére 
8/8.Pályázat bűnmegelőzési modellprojekt megvalósítására. 
8/9. Bejelentés a Közszolgáltató Intézmény által tett intézkedésekről - Zsibrita Pál 

Mezőberény, Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos levelére válasz 
8/10. LEADER Program keretében működő akciócsoportok számára egyesületi forma 

létrehozásának kezdeményezése. 
8/11.Közbeszerzési Bizottság megbízása egyszerű közbeszerzési eljárás előkészítésére 

(volt DÉMÁSZ székház) 
8/12. Agrolakt Kft. kérelme az önkormányzat tulajdonában lévő 012/5 hrsz-ú út 

tulajdonukba adásáról. 
8/13. Egyéb bejelentések 

 
 
188/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. április 23-i zárt, valamint a 
május 10-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
 
189/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Kelet-Magyarországi Postaigazgatóság illetékeseivel, 
levélben kérve, hogy Mezőberényben legalább egy napi (hétfő) hosszabbított nyitva tartást 
biztosítsanak próbajelleggel a postán. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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190/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
191/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 488/2006./XI.20./sz., 
489/2006./XI.20./sz., 504/2006./XI.20./sz., 91/2007./III.19./sz., 169/2007./IV.23./sz., 
103/2007./III.19./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
192/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény oktatási koncepciója 
2004-2008-ra készült anyag kiegészítését a 2010-ig szóló időszakra elfogadja és elfogadásra 
megküldi Bélmegyer Önkormányzatának is. Ez anyag tartalmazza a koncepció 
felülvizsgálatát és a szükséges átdolgozását is. A képviselő-testület az Oktatási koncepció 
korábbi változatát elfogadó 286/2004.(VII.2.) MÖK sz. határozatát egyidejűleg hatályon kívül 
helyezi. Az Oktatási koncepcióban az általános iskolára vonatkozó részek Bélmegyer 
Képviselő-testületének jóváhagyása után tekinthetők elfogadottnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a MÖK 2007. május 22-i ülése 
 
 
193/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
194/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
195/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat SZMSZ rendelet-
tervezetének 23/A. § (1) bekezdését az alábbiak szerint határozza meg: 
„A képviselő-testület ülésén résztvevő állampolgárnak – a napirendi pont tárgyalásához 
tartozó témában- a polgármester egyszer adhat szót, a képviselő-testület egyszerű többséggel 
hozott szavazata alapján. A hozzászólás időtartama 3 perc. A hozzászóló állampolgárnak egy 
alkalommal viszontválaszra lehetőséget kell adni.” 
 
 
196/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy egy képviselői 
etikai kódex kidolgozásra kerüljön. Az etikai kódex kidolgozásával a képviselő-testület 
megbízza az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságát. 
Felelős: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnöke 
Határidő: 2007. októberi testületi ülés. 
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197/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 214/2006.(V.26.) sz. határozatával 
korábban elfogadott, 2008-ig szóló városi közoktatási intézkedési tervét felülvizsgálta és a 
javasolt kiegészítésekkel elfogadja, egyúttal elküldi a megyei önkormányzathoz, annak 
véleményét kérve, hogy összhangban van-e a megyei közoktatási intézkedési tervvel. A 
közoktatási intézkedési tervben az általános iskolára vonatkozó részek Bélmegyer Képviselő-
testületének jóváhagyása után tekinthetők elfogadottnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
198/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási intézményei pedagógiai 
és nevelési programjainak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A programok 
nyilvános elérhetősége érdekében a 7/2001.(X. 26.) MÖK határozatot kiegészíti azzal, hogy 
mindhárom nevelési-oktatási intézménye a teljes anyagot tegye elérhetővé a városi honlapon 
(helyi tantervekkel együtt) és gondoskodjon azok naprakész állapotban tartásáról is. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Közoktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
 
 
199/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma 
Muzeális Gyűjtemény továbbképzési tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési formákban 
csak az intézmény továbbképzésre jogosult munkatársai vehetnek részt, és az önkormányzat a 
továbbképzéssel felmerülő költségeket a kulturális dolgozók továbbképzésére jogszabályban 
megállapított - és a város részére leosztott- normatív állami támogatás összegének erejéig 
vállalja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos. 
 
 
200/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ továbbképzési tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési formákban 
csak a Művelődési Központ továbbképzésre jogosult munkatársai vehetnek részt, és az 
önkormányzat a továbbképzéssel felmerülő költségeket a kulturális dolgozók továbbképzésére 
jogszabályban megállapított - és a város részére leosztott- normatív állami támogatás 
összegének erejéig vállalja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
201/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Könyvtár 
továbbképzési tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési formákban csak a Könyvtár 
továbbképzésre jogosult munkatársai vehetnek részt és az önkormányzat a továbbképzéssel 
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felmerülő költségeket a kulturális dolgozók továbbképzésére jogszabályban megállapított - és 
a város részére leosztott- normatív állami támogatás összegének erejéig vállalja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
202/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által kiírt, Közművelődési intézmények, közművelődési célú 
közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti 
alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése, Közkincs III. pályázat 
támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
infrastrukturális fejlesztése (a színháztéri hordozható székek és fénytechnika cseréje) 
tárgyában. 
A tervezett fejlesztés bekerülési költsége:   4.937.856 Ft 
A megpályázható támogatás összege:          4.444.070 Ft 
A saját erő, önrész 10%:                                           493.786 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
önrészt, a fejlesztés teljes költségeinek 10 %-át 493.786 Ft-ot a 2007. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat beadására: 2007.május 25. 
 
 
203/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, úgy dönt, amennyiben az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által kiírt, Közművelődési intézmények, közművelődési célú 
közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti 
alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése, Közkincs III. pályázaton 
nyertes lesz a Művelődési Központ, további árajánlatokat kérjen a színháztéri hordozható 
székek kivitelezési munkálataihoz. 
Felelős: Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
204/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény a 
2007. évi költségvetésében 42 fő létszám keretet engedélyez. A létszámváltozást a 2007. évi 
költségvetési rendeleten át kell vezetni a következő módosításkor.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
205/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére a Liget gondnoki állás (2007. május 14.-től) 2007. évi kiadásaira 918 eFt-ot biztosít 
(személyi juttatás: 694 eFt, munkaadókat terhelő járulékok: 224 eFt) a 2007. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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206/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére a Liget fenntartásához szükséges új eszközök beszerzéséhez 408 eFt-ot biztosít a 
2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
207/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény 2007. évben a standbelépő jegyek árát a 2006. évi árakhoz képest 
nem változtatja. 
 
 
208/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Mezőberény Város 
Közlekedési Koncepciója a 2007. szeptemberi testületi ülésen kerüljön felülvizsgálatra és 
ezzel a napirendi ponttal együtt történjen meg a közterületi táblák elhelyezésével, pótlásával 
kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              előterjesztésre ÜJKBiz. elnöke 
Határidő: 2007. szeptemberi képviselőtestületi ülésre 
 
 
209/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Laposi Kertekben lévő bejárókat a 
következőképpen nevezi el:  
Közterület neve: Laposi Kertek 1., Laposi Kertek 2., Laposi Kertek 3., Laposi Kertek .4, 

Laposi Kertek 5., Laposi Kertek 6., Laposi Kertek 7., Laposi Kertek 8., 
Laposi Kertek 9. 

Közterület jellege: kapu. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
210/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mezőberényi Omega 
Gyülekezet részére, a Mezőberény, Deák F. u. 5-7. sz. 1267 hrsz.-ú, 3091 m2 (hasznos 
alapterület: 585m2) alatti ingatlant bérbeadásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
211/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Omega Gyülekezet 
részére a Mezőberény, Deák F. u. 5-7. sz. 1267 hrsz.-ú, 3091 m2 (hasznos alapterület: 585m2) 
alatti, volt iskolaépület – önkormányzati ingatlanra, Közösségi ház – Omega Centrum 
létrehozásához, a szerződés megkötésének napjától 10 évre üzemeltetés és felújítás céljára 
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használati jogot biztosít, mely a szerződés lejártakor a szerződésben meghatározottak alapján 
további 10 évre meghosszabbítható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
212/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martinovics utcai 
iskola épületét felújíttatja, és a munkák elvégzéséhez szükséges összeget, 1.977.625 Ft-ot a 
2007. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződéseket kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Kutas Ferenc beruházási ügyintéző 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
213/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény Város Önkormányzata 
2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.20.) MÖK. számú rendeletének 5§ (2) 
bekezdésével, 2007. évben 3 fő létszám leépítést rendelt el (éves átlagos állományi létszám) a 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolánál – a közoktatási törvényben 
meghatározott pedagógus kötelező óraszám emelése miatt (az intézményi költségvetési 
támogatás csökkentése érdekében). 
A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola részére a Mezőberény Város 
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.20.) MÖK. számú rendelete 6. sz. 
melléklete alapján meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshelyszám: 2007. évi 
éves átlagos állományi létszám: 145 fő /2006. évben, az engedélyezett dolgozói létszám, éves 
átlagos állományi létszám: 148 fő - 4/2007.(III.06.) MÖK. számú rendelet Mezőberény Város 
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről módosítása /6. sz. melléklete alapján/. 
A 2007 évi engedélyezett dolgozói létszám, a 2007. évi átlagos állományi létszám alapján lett 
meghatározva, amelynél a 2007. évi létszámváltozások hatása figyelembevételre került. 
A 2007. évi létszámváltozások, létszámcsökkentések 2007. évet érintő hatása eredeti 
előirányzatként figyelembe véve (Az éves átlagos állományi létszám számításánál a 
változások hatása beépítve, számszerűsítve.) 
A Képviselőtestület megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola dolgozói közül 3 fő részére, hivatkozással a 2004. évi 
CXXII. törvényre: A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról – 
amely alapján ajánlja fel a prémiumévek programban és a különleges foglalkoztatási 
állományban való részvételt. 
A programban való részvétel, igénybevétel kezdete: 

o 2007. augusztus 01.-től 
o 2007. szeptember 15.-től 
o 2007. október 15.-től 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél a 2007. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, a Prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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214/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
vízkészletjárulék-tartozást kiegyenlíti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé, és ennek fedezetét – 1.282.619 Ft-ot – a 
2007. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
215/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Iványi Lászlót és 
Iványiné Dombi Juliannát pedagógus edzőként, kiemelkedő sport edzői tevékenységéért 
javasolja előterjeszteni a „Békés Megyéért” Kitüntető Díj elnyerésére a Megyei Közgyűlés 
felhívására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
216/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Rácz Lajos és Ráczné Burai Sára 
Mezőberény, Belencéresi út 13. sz. alatti lakosok, kölcsöntartozás részbeni elengedése, 
csökkentése iránt benyújtott kérelme megvizsgálása alapján úgy dönt, a 2006.02.10.-i 
keltezésű Adásvételi Szerződésben meghatározott feltételeken nem kíván módosítani, azt nem 
kívánja megváltoztatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
217/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
gondozásában megjelent „Idősbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére pályázati felhívásra. 
A pályázat elkészítésével megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója a pályázat elkészítéséért 
Határidő: a kiírás szerint megadottan. 
 
 
 
218/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium Bűnmegelőzési Osztálya által „Bűnmegelőzési modellprojektek (makro) 
megvalósítására meghirdetett pályázat I. komponensére nem kíván pályázni. 
 
 
219/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az április havi ülésen ismertetett 
Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos levelére a Közszolgáltató 
Intézmény által tett intézkedésekről adott választ elfogadja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
220/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, annak érdekében, hogy 
a 2007- és 2013 közötti LEADER Program keretében a magyarországi akciócsoportok 
számára 2008-tól az egyesületi formában történő működés megvalósuljon, a Körösök Völgye 
Akciócsoport Térségfejlesztő Egyesületben tagként kíván részt venni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
221/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza az önkormányzat 
Közbeszerzési Bizottságát - az SZMSZ alapján -, hogy a Holcim Hungária Alapítványhoz 
benyújtott nyertes pályázat - volt DÉMÁSZ székház átalakítása - értelmében, a kivitelező 
kiválasztására az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását fogalmazza meg, és 
annak Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: T. Wagner Márton a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
Határidő: int. azonnal 
 
 
222/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonát képező, Mezőberény 012/5 hrsz.-ú út forgalomképessé nyilvánításához.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
223/2007./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
forgalomképessé nyilvánított Mezőberény 012/5 hrsz.-ú út művelési ágú ingatlant 100 Ft-ért 
értékesíti az AGROLAKT Tejtermelő és Szolgáltató Kft. Csárdaszállás részére azzal, hogy 
minden járulékos költség a vevőt terheli 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetésről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2007.(V.23.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2007.(V.23.) önkormányzati 
rendelete a mezőberényi Kálmán-fürdő használatának díjairól szóló 17/2006.(V.02.) MÖK 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2007.(V.23.) önkormányzati 
rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
224/2007./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi 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 30/2007./II.19./sz., 72/2007./III.5./az., 

99/2007./III.19./sz., 107/2007./III.19./sz., 110/2007./IV.5./sz., 111/2007./IV.5./sz., 
112/2007./IV.5./sz., 113/2007./IV.5./sz., 114/2007./IV.5./sz., 119/2007./IV.5./sz., 
120/2007./IV.5./sz., 127/2007./IV.23./sz., 128/2007./IV.23./sz., 129/2007./IV.23./sz., 
130/2007./IV.23./sz., 131/2007./IV.23./sz., 133/2007./IV.23./sz., 142/2007./IV.23./sz., 
159/2007./IV.23./sz., 166/2007./IV.23./sz., 170/2007./IV.23./sz., 171/2007./IV.23./sz., 
173/2007./IV.23./sz., 174/2007./IV.23./sz., 176/2007./IV.23./sz., 178/2007./IV.23./sz., 
181/2007./V.10./sz.,  182/2007./V.10./sz., 186/2007./V.10./sz.,  197/2007./V.22./sz., 
202/2007./V.22./sz., 220/2007./V.22./sz., 223/2007./V.22./sz., 54/2007./II.19./sz., 
118/2007./IV.5./., 96/2007./III.19./sz., 164/2007./IV.23./sz., 137/2007./IV.23./sz., 
150/2007./IV.23./sz., 151/2007./IV.23./sz., 152/2007./IV.23./sz., 153/2007./IV.23./sz., 
147/2007./IV.23./sz., 148/2007./IV.23./sz., 149/2007./IV.23./sz., 221/2007./V.22./sz.  
154/2007./IV.23./sz., 155/2007./IV.23./sz., 156/2007./IV.23./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

2/2. 525/2006./XII.18./sz. lejárt határidejű határozat határidő módosítása (önkormányzat  
számlavezetésének megversenyeztetése) 

2/3. 66/2007./II.19./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása - általános iskola látja el az 
óvodák gazdálkodási feladatait - (1 határozat, 2 rendelet) 

2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
3./ Az Összevont Óvodák és a Petőfi Sándor Gimnázium vezetői állásaira kiírt pályázatok 

elbírálása  
      ( 33/2007./II.19./sz., 34/2007./II.19./sz. lejárt hat.) 
4./ Mezőberény város szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata és beszámoló 

a szociális feladatok ellátásáról 
5./ Kistérségi szociális feladatellátás eredményei és jövője 
6./ Bejelentések 

6/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12 db határozat) 
6/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások - intézményi (5 db határozat) 
6/3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló rendelet megalkotása 
6/4.Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 

módosítása 
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6/5. A Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratáról 
szóló rendelet módosítása 

6/6. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása  -gyermekek nyári 
étkeztetése 

6/7. DAREH rendszerhez való csatlakozás lehetőségének ismételt felajánlása 
 
6/8. A Petőfi Sándor Művelődési Központ pótelőirányzat biztosítás iránti kérelme 

(Madarak Háza Látogatóközpont) 
6/9. A Körös Volán Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével 

kapcsolatos igénybejelentés 
6/10.A 60 évvel ezelőtt történt  felvidéki magyar családok kitelepítéséről emléktábla 

állításhoz támogatás kérés. 
6/11.Vállalkozói Telephely Fejlesztési Program Békés megyében programhoz 

csatlakozásra ajánlat. 
6/12. „Főzzön játszóteret” tájékoztató (DELIKÁT 8) 
6/13. Egyéb bejelentés. 

7./ Zárt ülés 
7/1. 179/2007./IV.23./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása (kamera rendszerre 

árajánlatok) 
7/2. Omega Gyülekezet ingatlan bérleti ügye (210-211/2007./V.22./sz. lejárt hat.) 
7/3. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola pótelőirányzat biztosítás iránti 

kérelme (Körösi M. méltányossági jut.) 
7/4. A Berény-Ép Kft. plusz költség igénye (Városi Liget bérlakás) 
7/5. A Katona és Társa Kft. ajánlata (3722/7 hrsz.-ú terület visszavásárlása vagy 

nyilatkozat a visszavásárlási jog lemondásáról) 
7/6. A Mezőberény, Wenckheim-Fejérváry kastély tetőszerkezetének állapota 
7/7. A PAKSI-TEAM Kft. kérelme a Mezőberény, Wenckheim-Fejérváry kastély 

munkálatainál megnövekedett tervezési feladatokat érintően 
7/8.  A Mezőberény, Wenckheim-Fejérváry kastély tűzfal megerősítésére ajánlat 
7/9. Közkifolyók megszüntetése 
7/10. Sportcsarnok Sportegyesület támogatási kérelme 
7/11. II. kerületi Evangélikus Egyház járdafelújítási kérelme 
7/12. A Jobbik Magyarországért Mozgalom megkeresése 
7/13. Kimutatás a képviselőtestületi üléseken, illetve a bizottsági üléseken történt 

megjelenésről 2006. novembertől 
7/14 Tájékoztató a TAPPE taggyűléséről, és részvényvásárlási ajánlat 
7/15. Kalmár Nagyker Hungary E. C. egyesület munkájához tagsági hozzájárulás kérése 
7/16. A Békés Megyei Vízművek Zrt. előterjesztése a vízterhelési díj áthárításának 

módjáról 
7/17. Mezőberényi FC. kérelme 
7/18. Egyéb bejelentés 

 
 
 
225/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. május 22-i testületi ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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226/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
227/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 30/2007./II.19./sz., 
72/2007./III.5./az., 99/2007./III.19./sz., 107/2007./III.19./sz., 110/2007./IV.5./sz., 
111/2007./IV.5./sz., 112/2007./IV.5./sz., 113/2007./IV.5./sz., 114/2007./IV.5./sz.,  
119/2007./IV.5./sz., 120/2007./IV.5./sz., 127/2007./IV.23./sz., 128/2007./IV.23./sz., 
129/2007./IV.23./sz., 130/2007./IV.23./sz., 131/2007./IV.23./sz., 133/2007./IV.23./sz., 
142/2007./IV.23./sz., 159/2007./IV.23./sz., 166/2007./IV.23./sz., 170/2007./IV.23./sz., 
171/2007./IV.23./sz., 173/2007./IV.23./sz.,  174/2007./IV.23./sz., 176/2007./IV.23./sz., 
178/2007./IV.23./sz., 181/2007./V.10./sz.,  182/2007./V.10./sz., 186/2007./V.10./sz.,  
197/2007./V.22./sz., 202/2007./V.22./sz., 220/2007./V.22./sz., 223/2007./V.22./sz., 
54/2007./II.19./sz., 118/2007./IV.5./., 96/2007./III.19./sz., 164/2007./IV.23./sz., 
137/2007./IV.23./sz., 150/2007./IV.23./sz., 151/2007./IV.23./sz., 152/2007./IV.23./sz., 
153/2007./IV.23./sz., 147/2007./IV.23./sz., 148/2007./IV.23./sz., 149/2007./IV.23./sz., 
221/2007./V.22./sz. 154/2007./IV.23./sz., 155/2007./IV.23./sz., 156/2007./IV.23./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
228/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 525/2006./XII.18./sz. határozatát 
módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2008. január 1-
től történő számlavezető pénzintézet kiválasztása érdekében a 2007.augusztusi testületi ülésre 
kerüljön kidolgozásra az önkormányzat számlavezetésének megversenyeztetése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szekeres Józsefné a Pénzügyi - Gazdasági Bizottság tagja 
Határidő: 2007. augusztusi testületi ülés 
 
 
229/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola és az Összevont Óvodák között előterjesztett együttműködési megállapodás 
tervezetet - melyben 2007. július 1-től kezdődően az Összevont Óvodák gazdálkodási 
feladatait (szakmailag önálló, gazdasági jogkör szerint részben önálló intézmény) az Iskola 
fogja ellátni-, jóváhagyja. 
Az alapító okiratok tartalmának megfelelően intézkedni kell a törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetéshez, valamint az egyéb szükséges (APEH, stb.) bejelentésekről. 
Felelős: Varga Józsefné aljegyző 
             érintett intézmények vezetői 
Határidő: 2007. június 30. 
 
 
230/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
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231/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Összevont 
Óvodák és a Petőfi Sándor Gimnázium vezetői állásaira pályázók közül amennyiben első 
körben nem sikerül a kiírt tisztségre minősített többségű szavazatot a pályázóknak elérni, úgy 
még egy körben történjen titkos szavazás. 
 
 
232/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Összevont 
Óvodák vezető választáshoz jelöltekként Gubis Andrásné és Kissné Wagner Mária pályázók 
neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
233/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium igazgató választáshoz jelöltjeként Szilágyi Tibor pályázó neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
 
 
234/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja, 
megköszönve a szép, gondos, áttekinthető előterjesztést, mely tükrözi az intézmény növekvő 
feladatait és azok teljesítését. 
 
 
235/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának tervezetét elfogadja.  
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a tervezetet terjessze 
a Békés Megyei Szociális Tanács, valamint a Békés Megyei Közgyűlés elé véleményezésre. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2007. június 30. 
 
 
236/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kistérségi szociális feladatellátás 
eredményeiről és jövőjéről szóló előterjesztést elfogadja, azzal hogy a kistérség váltás 
kérdésében történő parlamenti döntés ismeretében visszatér a bentlakásos idősek otthona 
esetleges társulási keretek közötti ellátásának tárgyalására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegytő 
Határidő: értelem szerint 
 
 
237/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a bevétel-kiesés lehetséges megtérítéséről az 
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idősek nappali ellátása kistérségi normatíva elmaradása ügyében az érintett településekkel 
együtt a Békési Kistérségi Tanács ülésén. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
238/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással Szilágyi Tibort a 
Petőfi Sándor gimnázium igazgatójának megválasztotta. 
 
 
239/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással Gubis Andrásnét az 
Összevont óvodák vezetőjének megválasztotta. 
 
 
240/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szilágyi Tibor (Mezőberény, Kereki 
u. 10. szám alatti lakost) a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium igazgatói állására 2007. 
augusztus 1-jétől 2012. július 31-ig kinevezi. 
A képviselőtestület Szilágyi Tibor igazgató garantált illetményét és jogszabály szerinti 
pótlékait a következő részletezés szerint állapítja meg: 
- alapilletmény (Kjt I fizetési osztály, 6. fizetési fokozat) + 
további szakképesítés miatti illetmény százasokra kerekítve 

196.600,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 250 %-a):  49.000,- Ft 
- középfokú idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50 %-
a): 

9.800,- Ft 

Összesen: 255.400,- Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
241/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gubis Andrásné (Mezőberény, Deák 
Ferenc u. 63. szám alatti lakost) a mezőberényi Összevont Óvodák óvodavezetői állására 
2007. augusztus 1-jétől 2012. július 31-ig kinevezi. 
A képviselőtestület Gubis Andrásné óvodavezetői garantált illetményét és jogszabály szerinti 
pótlékait a következő részletezés szerint állapítja meg: 
- alapilletmény (Kjt G fizetési osztály, 12. fizetési fokozat) 

+   további szakképesítés miatti illetmény  
192.200,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 230 %-a):  45.080,- Ft 
Összesen: 237.280,- Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
242/2007./VI.18./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
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              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok))                                     csökkenti „-”210 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                            130 eFt-tal 
                 - VII. Nemzetközi matematika verseny                            130 eFt 
5-2. cím: Városi Könyvtár 
               dologi kiadási előirányzatát                                                                           80 eFt-tal 
                 - Mb-i és testvérvárosi könyvtárosok konferenciája           80 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
243/2007./VI.18./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények)) csökkenti „-”1.016 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                           275 eFt-tal 
                 - Népdaléneklési verseny sajátos nev. igényű tanulóknak 30 eFt 
                 - VIII. Egészségnevelési nap                                              70 eFt 
                 - Kulturális napok 2007.                                                     70 eFt 
                 - Városismereti vetélkedő                                                   35 eFt 
                 - Rajzpályázat                                                                     35 eFt 
                 - Csodálatos természet irodalmi- és rajzpályázat               35 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                                  63 eFt-tal 
                 - Fiatalkorúak egészségnevelése                                        63 eFt 
5-1 cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
               dologi kiadási előirányzatát                                                                       160 eFt-tal 
                 - A Dél-Alföldön található népi hangszerek                       80 eFt 
                 - A téli ünnepkör Adventtől Vízkeresztig                           80 eFt 
5-2 cím: Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát                                               94 eFt-tal 
                 - Kazinczy szép magyar beszéd verseny                           14 eFt 
                 - Könyvtári napok                                                              60 eFt 
                 - Mesetarisznya-Benedek Elek születésnapja                    20 eFt 
5-3 cím: Petőfi Sándor Művelődési Kp. dologi kiadási előirányzatát                       300 eFt-tal 
                 - Fáklyás felvonulás és utcabál                                          50 eFt 
                 - Orgona hangversenyek a II., Evangélikus templomban  60 eFt 
                 - Városi gyermeknap                                                          50 eFt 
                 - Magyar kultúra napja 2008.jan.22.                                  20 eFt 
                 - Kistérségi gyermek és ifjúsági napdaléneklő verseny     40 eFt 
                 - A Dél-Alföld népművészete                                            50 eFt 
                 - Gyermek citeratábor                                                        30 eFt 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             110 eFt-tal 
                 - Idősek karácsonya                                                            60 eFt 
                 - A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése           50 eFt 
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat 
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                dologi kiadási előirányzatát                                                                          14 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                     14 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
244/2007./VI.18./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiad.: Pénzeszközök átadása Működési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása – kiadási előirányzatát                                   megemeli 14 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                            14 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
245/2007./VI.18./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
5-2 cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül, 
              a Személyi juttatások előirányzatát /Kulturális szakemberek 
              képzésére biztosított támogatás maradványának elvonása 
              141069 Ft ~ 141 e Ft/                                                              csökkenti „-”141 eFt-tal 
5-3 cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül, 
              a Személyi juttatások előirányzatát /Kulturális szakemberek 
              képzésére biztosított támogatás maradványának elvonása 
              91866 Ft ~ 92 e Ft/                                                                   csökkenti „-” 92 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-4 cím: PH. igazgatási kiadásai: Kulturális szakemberek 
              szervezett képzésére biztosított támogatás 
              maradványának visszafizetése 232935 Ft ~ 233 eFt 
              Dologi kiadási előirányzatát                                                                      233 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
246/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3. sz. melléklet: 17.2a(2) 
        Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások - 
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        Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 
        /sajátos nevelési igényű tanulók/ előirányzatát                              megemeli 240 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
        Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát                                                         240 eFt-tal 
        /Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása, 
        sajátos nevelési igényű tanulók/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
247/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Központosított előirányzatok: Helyi közlekedés normatív 
        támogatása – bevételi előirányzatát                                           megemeli    570 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5 cím: PH egyéb működési kiad.: Végleges Pénzeszközök átadása Működési célra –  
       Körös Volán részére helyi járatú autóbusz közlekedés biztosítása érdekében 
       + Helyi közlekedés normatív tám. előirányzatának biztosítása 
       kiadási előirányzatát                                                                                        570 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
248/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
      - Támogatás értékű működési célú bevételek: 
      A: MÁK Területi Igazgatósága által végzett ellenőrzés alapján  
           /2005. évet érintő SZJA bevétel biztosítása/ 
           960708Ft~961eFt előirányzatát                                                 megemeli     961 eFt-tal 
      B: Békési Kistérségi Irodától 2006. évi normatív átadás előirányzatát megemeli 528 eFt-
tal 
      C: Bm. Önk. Orsz. és területi kisebbségi választás 
           pénzügyi lebonyolításának fedezetére /23050Ft/    előirányzatát megemeli    23 eFt-tal 
      D: Közig. és Ell. Közsz. Hiv. 
           Ügyfélkapu regisztráció /85950Ft~86eFt/            előirányzatát  megemeli      86 eFt-tal 
      - Támogatásértékű fejlesztési célú bevételek 
         Otthonteremtési támogatás /2681,800Ft~2682eFt/ előirányzatát  megemeli  2682 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
       A-B: 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiad. 
           Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát               1489 eFt-tal 
           /MÁK Területi Igazgatósága által végzett ellenőrzés alapján: 961 eFt 
            Békési Kistérségi Irodától: 528 eFt/ 
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      C: 7-5.cím.PH.egyéb működési kiadásai 751175. szakf. 
           Országgyűlési Képviselőválasztással 
           kapcsolatos feladatok végrehajtása 
           Bm. Önk. Orsz. és Ter. Kisebbségi választás 
           pénzügyi lebonyolítására kiadási előirányzatát                                         23 eFt-tal 
           Személyi juttatások előirányzatát                  18eFt-tal 
           Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2eFt-tal 
           Dologi kiadások előirányzatát                        3eFt-tal 
      D: 7-4.cím PH Igazgatási kiadások: 751153-1 szakf. 
           Dologi kiadási előirányzatát                                                                      86 eFt-tal 
           /Ügyfélkapu regisztráció/ 
      E: 7-5.cím.PH.egyéb működési kiadásai 
           Végleges Pénzeszközátadás Fejlesztési célra  
           Otthonteremtési támogatás  
           (Fejl. célú pe. átadás lakosságnak) kiadási előirányzatát                        2682 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
249/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
A) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”360 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Felhalmozási célú kiadások 
     Városi Ligetben bérlakás építése 
     /gondnoki lakás műszaki ellenőrzés/                                                                    360 eFt-tal 
B) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”106 eFt-tal 
   - Felhalmozási célú kiadások 
tervezési munkálatok fedezetére meghatározott előirányzatát           csökkenti    „-”420 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Felhalmozási célú kiadások 
     HOLCIM HUNGARIA OTTHON ALAPÍTVÁNY 
     bérlakás létesítési pályázat kiadási előirányzatát                                              526 eFt-tal 
     - Engedélyezési terv fedezetére 420eFt 
     - Ajánlattétellel megjelentetés:  106eFt 
C) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”150 eFt-tal 
   - Felhalmozási célú kiadások 
     tervezési munkálatok fedezetére meghatározott előirányzatát       csökkenti   „-”238 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Felújítási kiadások 
     Wenckheim-Fejérvári Kastély felújítása kiadási előirányzatát                            388 eFt-tal 
     - Tetőfelújítási terv fedezetére     238eFt 
     - Szakértői vélemény fedezetére 150 eFt 
D) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”  71 eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Felújítási kiadások 
     PS. Művelődési Központ Vizesblokk felújítási munkálata kiadási előirányzatát 71 eFt-tal 
E) 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai kiadási előirányzatán belül: 
    Végleges Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra 
     Lakosságnak 2006. január-márciusi rendkívüli időjárás miatti 
     nagy mennyiségű csapadék okozta lakossági károk 
     enyhítésére tám. /2006. évről áthúzódó/ kiadási előirányzatát      csökkenti    „-”100 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát                       100 eFt-tal 
F) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”726 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai kiadási előirányzatán belül: 
    Végleges Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra 
    A helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése 
    /2006. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez / kiadási előirányzatát   726 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
250/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”285 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai kiadási előirányzatán belül: 
    A 930910 Fürdő és Strandszolgáltatás szakfeladat dologi kiadási előirányzatát 285 eFt-tal 
    - A Kálmán fürdő B-95 sz. kútjának 
     2006. évi vízkészlet járuléka 253500 Ft 
    - Vízforgatás alatti mentességi kérelem 
     szolgáltatási dija                      31500 Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
251/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
 - 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai kiadási előirányzatán belül: 
    - a 901016-0 szakf. /Szennyvízelvezetés és kezelés/ 
      Belvíz saját forrás dologi kiadási előirányzatát                          csökkenti    „-”886 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - a 701015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
      dologi kiadási előirányzatát                                                                                886 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
252/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”15018 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-  Felhalmozási célú kiadások 
   Mb., Békési út 17. sz. alatt tervezett irodák építési költségének fedezetére 
   15018109Ft~15018eFt biztosítása /összes építési költség: 50415254Ft 
   lakások építési költsége: 35397145Ft/ előirányzatát                                           15018 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
253/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 9-6 cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 
   - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                megemeli          3 eFt-tal 
- 10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 
   - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                 megemeli          5 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 9-6 cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
   - Végleges pénzeszközátadások Működési célra kiadási előirányzatát 
     /II. Ker. Evang. Egyház I. félévi világítás/                                      megemeli        19 eFt-tal 
   - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 csökkenti    „-”16 eFt-tal 
- 10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
   - Végleges pénzeszközátadások Működési célra kiadási előirányzatát 
     /Német Hagyományápoló Egyesület részére 
     2007. évi Tavaszi programjainak megvalósításához/                     megemeli      200 eFt-tal 
   - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                csökkenti  „-”195 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
254/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                 megemeli 1116 eFt-tal 
     - Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 
      (Drogmegelőzési program végrehajtása) 854eFt 
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     - Békés Megyei Munkaügyi Központtól 
      Közhasznú munkaerő fogl. tám.              262eFt 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát 
     Tempus Közalapítványtól (Útravaló Program)                                megemeli   221 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                                         503 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                          5 eFt-tal 
  - Ellátottak juttatása előirányzatát                                                                            58 eFt-tal 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                       771 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
255/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 2.cím Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                    megemeli 8453 eFt-tal 
     - Kamatbevétel:   50 eFt 
     - Phare ÁFA     1983 eFt 
     - ÁFA bevétel  6420 eFt 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                   megemeli   846 eFt-tal 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát          megemeli 1706 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                                           676 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                        216 eFt-tal 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                      8427 eFt-tal 
  - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                   1686 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
256/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 4.cím Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                     megemeli 2194 eFt-tal 
     - Kártérítés:                 17 eFt 
     - ÁFA visszatérítés: 2152 eFt 
     - Kamatbevétel:           25 eFt 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát          megemeli   270 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                     2464 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
257/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 5-3.cím Petőfi Sándor Művelődési Központ bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                   megemeli 2100 eFt-tal 
     - Bérleti díj, tanfolyamdíj többletbevétel:                     800 eFt 
     - Továbbszámlázott Szolg. (Münsingeni utazási díj)  1300 eFt 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                 megemeli   200 eFt-tal 
    NKA pályázati támogatás 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                      2300 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
258/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                    megemeli 2683 eFt-tal 
     - Intézményi ellátási díj:                      1233 eFt 
          - Házi segítségnyújtás:  149 eFt 
          - Nappali ellátás:         1084 eFt 
     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
     - AHT-n belül továbbszámlázott bev.: 1374 eFt 
     - AHT-n kívül továbbszámlázott bev.:     76 eFt 
     /Készülékek beszerzése társtelepülések részére/ 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                  megemeli   231 eFt-tal 
     Közhasznú fogl. tám. 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                                      1408 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                        56 eFt-tal 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    1450 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
259/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
gyermekek nyári étkeztetésére a felmelegíthető ételek beszerzése során a rendeletben 
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meghatározott bruttó 350 Ft/ebéd, összesen 1.837.500 Ft összegben a közbeszerzéstől az 
egyszeri cél szerinti támogatás felhasználása során eltérjen a Petőfi Sándor Gimnázium 
Közétkeztetési Központja.  
Felelős: aljegyző, és a PSG igazgatója 
Határidő: 2007. augusztus 31. a lebonyolításra 
 
 
260/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem változtatja meg a 
438/2005./IX.30./sz. Határozattal és a 134/2006./III.31./sz. Határozattal korábbi döntéseit, 
továbbra sem kíván belépni a Délkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
261/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
2007. évi költségvetésében 11,2 fő ~ 11 fő létszám keretet engedélyez. A létszámváltozást a 
2007. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni a következő módosításkor.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
262/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
részére a Madarak Háza Látogatóközpont gondnoki állás (2007. május 1-től) 2007. évi 
kiadásaira 742 eFt-ot biztosít (személyi juttatás: 559 eFt, munkaadókat terhelő járulékok: 183 
eFt) a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
263/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
részére a Madarak-háza Látogatóközpont fenntartásához szükséges eszközök beszerzéséhez 
(Dologi kiadás) 418.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
264/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az állam 
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX tv. 69/A § 7. 
bekezdése alapján a Körös Volán Zrt. jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Részvénytársaság – a munkavállalói részvényhányadot ide nem értve - kezelésében lévő 
részvénycsomagja teljes egészében a Békés megyei Települési Önkormányzatok és a Békés 
Megye Önkormányzatának meghatározott arányok szerinti tulajdonába kerüljön, térítés 
nélküli vagyonátadással.  
E cél megvalósítása érdekében Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt,  
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˗ hogy Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állam tulajdonában 
lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX tv. 69/A § 7. bekezdése 
foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Körös 
Volán Zrt. megtestesítő részvénycsomagot- a munkavállalói részvénytulajdont ide nem 
értve - a megye lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott 
lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát is) 
kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét 
bejelenti.  

˗ Amennyiben a társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett 
egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli 
vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem 
kívánja, úgy Mezőberény Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés 
nélküli átvételére kötelezettséget vállal. 

˗ a tulajdonjog átruházásával a tevékenységi kör és a jelenlegi foglalkoztatási szint 
fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő biztosíték 
nyújtásával kapcsolatos szerződést Mezőberény Város Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel 
megköti.  

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre 
 
 
265/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1947/48-as magyar-csehszlovák 
lakosságcserének emlékére állítandó emléktábla elkészítési költségéhez 50 eFt-ot biztosít a 
2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére (Római Katolikus Egyházközség 
Mezőberény számlájára). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
266/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Vállalkozói Telephely Fejlesztési Programhoz történő esetleges 
csatlakozás érdekében vegye fel a kapcsolatot a Békés Megyei Képviselő-testület Hivatalának 
ezen ügyben illetékes munkatársával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
267/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel veszi az Unilever 
Magyarország Kft. Delikát8- ”Főzzön Játszóteret” akciójára, pályázatára történő nevezési 
lehetőséget, a lakosságot tájékoztatja az akcióról.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
268/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.)MÖK számú 
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rendelet 4. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak értelmében, a képviselőtestületi üléseken, 
bizottsági üléseken történő részvétel - 2006 novembere és 2007 májusa közötti időszakra 
vonatkozóan - vizsgálatáról készített kimutatást tudomásul vette. 
 
 
269/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Jobbik Magyarország Mozgalom 
megkeresése alapján az Árpád-sávos zászlót elfogadja azzal, hogy a zászló az Orlai Petrics 
Soma Helytörténeti Gyűjteményben kerül elhelyezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
270/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Sportcsarnok 
Sportegyesület azon kérelmét, hogy kiemelkedő eredményükért a női kézilabda (90.000 Ft), 
valamint a női kosárlabda (100.000 Ft) szakosztály részére jutalomként (jutalmazásként) 
többletköltség kerüljön biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
271/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem támogatja a Mezőberényi FC 
kérelmét, a pótköltségvetésként kért 400 eFt-ot nem biztosítja a club részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
272/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
beruházási csoportját, hogy a ligeti bérlakásban garanciális bejárást tartsanak, garanciális 
hibajegyzéket készítsen és ennek eredményétől függően folytasson le egyeztetést a Berény-
Ép Kft. képviselőjével. Az egyeztetés eredményét az augusztusi testületi ülésre terjessze elő. 
Felelős: Kutas Ferenc beruh. ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
273/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3722/7 helyrajzi számú 2 ha 0027nm 
területű 43,46 AK építési telek elnevezésű ingatlan visszavásárlási jogáról lemond, a jelenleg 
megszabott vételáron nem kívánja megvásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
274/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola részére a 2436/2007. ikt számú pótelőirányzat biztosítás iránti kérelme 
alapján Körösi Mihály méltányossági jutalmazásához 786 eFt-ot biztosít (ebből személyi 
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juttatás 596 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok 190 eFt) 2007. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
275/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Omega Gyülekezet 
részére biztosított Mezőberény, Deák F. úti 5.-7. szám alatti ingatlan bérleti díját havi bruttó 
12.000,- Ft összegben állapítja meg. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert és Fekete Józsefet a Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetőjét a bérleti szerződés megkötésével illetve azzal, hogy 10 év után történjen 
meg a beruházás értéknövekedésének beszámítása, elszámolása.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester,  

Dr. Hantos Katalin jegyző,  
Fekete József intézményvezető 

Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
276/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselőtestülete a Ligetben lévő felépítmények 
megóvását szolgáló, térkamerás biztonsági rendszer kiépítése ügyében felkéri a LOP-NIX Bt. 
Biztonságtechnika képviselőjét, Braun Zoltánt, adjon konkrét árajánlatot a ligeti pavilon 
videórendszerrel való felszerelésére, fokozott körültekintéssel arra, hogy miként tudja a 
vezetékelést megoldani a madarak-házától a szabadtéri színpadig (DÉMÁSZ-al egyeztetve). 
A konkrét árajánlatot a Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoportja terjessze elő a Képviselő-
testület következő ülésére. 
Felelős: Kutas Ferenc beruh. ügyintéző 
Határidő: következő testületi ülés 
 
 
277/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dr. Hantos Katalin jegyzőt 
és Valentinyi Károly alpolgármestert, hogy a Wenckheim-Fejérváry kastély déli szárnyának 
tetőszerkezetének felújítására 2007. december 31-ig szóló határidővel a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivataltól – a déli szárny aládúcolásának szükségessége végett – határidő 
módosítást kérjen.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző, Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
278/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Paksi-Team 356-52/2007 ikt. számú 
kérése alapján, részére a tervezési többlet feladatok miatt a Wenckheim-Fejérváry kastélynál a 
talajmechanikai vizsgálatok elvégzéséhez bruttó 360.000,-Ft-ot biztosít a 2007. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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279/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező 
Kft. által adott Wenckheim-Fejérváry kastély tűzfal bontására és újrafalazására tett árajánlat 
költségeinek csökkentése érdekében felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a 
tárgyalásra, maximum bruttó 500 eFt költségvetés elérése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
280/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a II. ker. Evangélikus Egyházközség 
kérelmét - Luther u. 3. sz. alatti parókia és a mellette álló volt magtár épület járda 
burkolatának felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása - elviekben támogatja, 
döntéshozatalra az árkalkuláció pontos ismeretében tud vissza térni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
281/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel veszi a Kalmár Nagyker 
Hungary EC. Egyesület által felkínált lehetőséget, de nem kíván részt venni a 
kezdeményezésben, mivel önkormányzatunk az ezzel kapcsolatos feladatokkal a városi 
rendezési terv felülvizsgálata keretén belül foglalkozik és ezért támogatást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
282/2007./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
közkifolyók megszüntetését kéri a Békés Megyei Vízművek Zrt. Gyomaendrődi 
Üzemmérnökségétől: 
 

Fsz. Közkifolyó helye Fsz. Közkifolyó helye Fsz. Közkifolyó helye 
1. Ady Endre u. 99. 19. József Attila u. 67. 38. Szénáskert u. 71. 
2. Árpád u. 41. 20. Katona J. u. 14. 39. Szent János u. 43. 
3. Bajcsy Zs. E. u. 20. 21. Kodály Zoltán u. 38. 40. Táncsics u. 49. 
4. Bajcsy Zs. E. u. 56. 22. Kölcsey ltp. 6. 41. Tessedik Sámuel tér 6. 
5. Báthory u. 63. 23. Kossuth Lajos tér 9. 42. Thököly Imre u. 83. 
6. Olajfa u. 11. 24. Madár u. 2. 43. Újtelep u. 10. 
7. Budai Nagy Antal u. 13. 25. Madarász u. 83. 44. Várkonyi István u. 20. 
8. Budai Nagy Antal u. 57. 26. Martinovics u. 53. 45. Vasút u. 13. 
9. Dózsa György u. 20. 27. Mátyás király u. 65. 46. Vésztői út 53. 
10. Galilei u. 19. 28. Mónus Illés u. 31. 47. Zrínyi sgt. 51. 
11. Gyomai út 37. 29. Nagymester u. 20. 48. Zsák u. 1. 
12. Gyóni Géza u. 53. 30. Ókert 17. 49. Óvoda köz 8. 
13. Erkel Ferenc u. 22. 31. Ókert 26. 50. Ókert 33. 
14. Hunyadi János u. 1. 32. Ókert 48. 
15. Hunyadi János u. 17. 33. Puskin u. 27.  
16. Hunyadi János u. 43. 34. Rákóczi sgt. 58.  
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17. Jókai Mór u. 25. 35. Röntgen u. 15.  
18. József Attila u. 25. 36. Szarvasi út 30.  
19. József Attila u. 67. 37. Szénáskert u. 43.  

A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a megszüntetésre vonatkozó 
kérelmet nyújtsa be a Békés Megyei Vízművek Zrt. Gyomaendrődi Üzemmérnöksége részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Kutas Ferenc Polg. Hiv. beruh. ügyint. 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
283/2007./VI.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a TAPPE Szállítási és Feldolgozó 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jegyzőkönyve ismeretében megállapítja, hogy ilyen 
áron nem kívánja értékesíteni az üzletrészét, a következő ülésre kér egy másik ajánlatot, 
valamint kér az augusztusi ülésre tájékoztatást a Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Tappe Mezőberény) működéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Tappe Kft. ügyvezetője 
Határidő: augusztusi testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2007.(VI.19.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2007.(VI.19.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat alapításáról szóló 
28/2005.(V. 27. ) MÖK számú rendelet (módosította és egységes szerkezetbe foglalta a 
23/2006.(VII.03.) MÖK sz. rendelet) – a továbbiakban: Rendelet, módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2007.(VI.19.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2007.(VI.19.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
14/1994./V.2./ MÖK. sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2007.(VI.19.) önkormányzati 
rendelete A Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító 
okiratáról szóló 10/2004.(III.01.) MÖK számú rendeleté módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2007.(VI.19.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú 
rendelete módosításáról 
 
 

*** 
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284/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata és Békés Város Önkormányzata Békés gesztorságával 
közös pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felhívására 
közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének támogatására 231 708 000 Ft elnyerésére. 
A pályázat tárgya a 470-es számú országos közút mentén a két város közötti külterületi 
szakaszon közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építése. 
A támogatás intenzitása az elismerhető költségek 100 %-a. Nem elismerhető, de felmerülő 
költség a nyomvonal kisajátítási költsége. A beruházás bekerülési költsége 244 708 000 Ft, 
ebből elismerhető költség 231 708 000 Ft. 
Mezőberény Város Önkormányzata a kisajátítási eljárásokra a 5 000 000 Ft saját erőt 2008. 
évi költségvetésében biztosítja. 
Mezőberény Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 
kapcsolódó, városközpontig vezető belterületi kerékpárutat önerőből megépíti, illetve hogy 
arra kivitelezői szerződést köt legkésőbb a támogatott kerékpárút műszaki átadás-átvételéig.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázat beadását megelőzően: 2007. július 20. 
 
 
285/2007./VII.24./sz. határozat: 
1.) Békés-Mezőberény közötti közlekedésbiztonsági célú kerékpárútépítés pályázat 
2.) Belvízelvezetés pályázat és csapadékvíz elvezetés  
3.) Békéscsabai Kerékpár Klub kérelme 
4.) Egyéb bejelentés 
     - Játszótér bekerítése 
     - Báthory u. 60. sz. önkormányzati ingatlan értékesítésre kijelölése 
     - Békési u. 3. sz. ingatlan további sorsa 
     - Városháza tetőszerkezetének javítási munkálatai 
     - Polgármesteri Hivatal irattárának elhelyezési ügye 
    - Önkormányzati tulajdonban lévő Boldisháti telkek (083/47, 083/46, 083/45 hrsz.) 

vételárának módosítása 
 
 
286/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előzetes szándéknyilatkozat 
elfogadásával egyetért, felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester annak aláírására és 
továbbítására: 

ELŐZETES SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
a 

„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” 
(Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati 
csatornán I. ütem) című projektben való részvételről  
MEZŐBERÉNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELŐZETESEN KINYILVÁNÍTJA 
SZÁNDÉKÁT, hogy részt kíván venni a BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB 
TELEPÜLÉSEKÉRT (Komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben, mely az előzetes kalkulációk szerint 
2.2 milliárd Ft összköltségű, ebből igényelt támogatás 1.9 milliárd Ft, az önerő 335 millió Ft. 
MEGBÍZZA A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOT, HOGY A TOVÁBBIAKBAN IS 
LÁSSA EL A PROJEKTGAZDA SZEREPÉT. 
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VISSZAVONHATATLAN FIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLAL a belvízprogram 
előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával 
arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. 
Eddig elvégzett projekt előkészítő munkák költsége 7.8 millió Ft, ebből az önkormányzatra 
eső rész 1 millió Ft, 
Projekt nyertesség esetén: 
Mezőberény belterületén végzendő építési munkák költsége 291 millió Ft, ebből támogatás 
248 millió Ft, az önkormányzat saját erő része 43 millió Ft. 
ELŐZETES KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, hogy a projekt nyertessége esetén - a 
partnerség elve alapján - a projektben érintett önkormányzatokkal konzorcionális 
megállapodást köt, amelyben pontosításra és részletes szabályozásra kerülnek a megvalósítás 
költségei, azok forrásai, valamint az, hogy a létrehozott belterületi vízrendezési létesítmények 
az érintett települési önkormányzat tulajdonába kerülnek és üzemeltetésükről is az adott 
települési önkormányzat gondoskodik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
287/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a CSABA BIKE Békéscsabai 
Kerékpár Klub versenytámogatás kérelmét megtárgyalva, a 2007. augusztus 3. napján 
megrendezésre kerülő Európa Tour Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny Mezőberény 
városi szakaszán történő áthaladását örömmel veszi, de jelen körülmények között anyagi 
támogatást nem tud nyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
288/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hősök útjai játszótér bekerítésével 
egyetért és biztosítja a 2007. évi költségvetés tartaléka terhére az 1.859.800 Ft fedezetet a 
munkát elvállaló Hajdú János vállalkozó részére. Az ott lévő garázsok tulajdonosainak 
kérelmét nem tudja támogatni, a játszótéren történő átjárás érdekében a kialakításra kerülő két 
kapuhoz senki részére nem kíván kulcsot biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
289/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Báthory u. 60. szám alatti 
önkormányzati ingatlan értékesítésével egyetért, felhatalmazza a polgármestert annak licitre 
történő meghirdetésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
290/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármester, hogy a Békési u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan esetleges értékesítéséről, 
bérbeadásáról további tárgyalásokat folytasson fizetőképes vevővel. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
291/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Városháza tetőszerkezetének javítására (bádogozás, tetőcserép átrakás, 
stb.) bruttó 3.200 eFt összegben kösse meg az árajánlatot adó Károlyi és Társa Kft.-vel a 
vállalkozási szerződést. A vállalkozási szerződésben a képviselő-testület kiköti, hogy a 
bádogozási munkákra három év garanciát vállaljon, az egyéb elvégzett munkára az általános 
garancia szabályok vonatkoznak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
292/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármesteri 
Hivatal irattárának áthelyezése, kialakítása érdekében a polgármester folytasson tárgyalásokat 
a Városháza udvarán lévő, volt börtön épületnek a felújítására, víztelenítésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
293/2007./VII.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi 083/47, 
083/46, és 083/45 helyrajzi számú, 760 m2-es önkormányzati tulajdonú Boldisháti telkek 
vételárát 500 Ft/m2, azaz 380.000 Ft bruttó vételárban állapítja meg. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, 
melyben a tulajdonosokat nyilatkoztatni kell, aláírásukkal igazolják annak tudomásulvételét, 
hogy a megvásárolt terület nem beépíthető. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
294/2007./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi 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 61/2007./II.19./sz., 64/2007./II.19./sz., 

84/2007./III.19./sz., 100/2007./III.19./sz., 102/2007./III.19./sz., 115/2007./IV.5./sz., 
135/2007./IV.23./sz., 136/2007./IV.23./sz., 138/2007./IV.23./sz., 139/2007./IV.23./sz., 
145/2007./IV.23./sz., 205/2007./V.22./sz., 206/2007./V.22./sz., 209/2007./V.22./sz., 
212/2007./V.22./sz., 216/2007./V.22./sz., 222/2007./V.22./sz., 229/2007./VI.18./sz., 
235/2007./VI.18./sz., 240/2007./VI.18./sz., 241/2007./VI.18./sz., 260/2007./VI.18./sz., 
265/2007./VI.18./sz., 267/2007./VI.18./sz., 270/2007./VI.18./sz., 271/2007./VI.18./sz., 
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273/2007./VI.18./sz., 274/2007./VI.18./sz., 277/2007./VI.18./sz., 278/2007./VI.18./sz., 
280/2007./VI.18./sz., 281/2007./VI.18./sz., 282/2007./VI.18./sz., 283/2007./VI.18./sz., 
284/2007./VII.24./sz., 286/2007./VII.24./sz., 287/2007./VII.24./sz., 
288/2007./VII.24./sz., 289/2007./VII.24./sz., 291/2007./VII.24./sz., 
293/2007./VII.24./sz., 148/2007./IV.23./sz., 149/2007./IV.23./sz., 
158/2007./IV.23./sz., 275/2007./VI.18./sz., 269/2007./VI.18./sz., 279/2007./VI.18./sz., 
289/2007./VII.24./sz., 291/2007./VII.24./sz., 292/2007./VII.14./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A városi kulturális intézmények átszervezése (6/2007./II.19./sz. hat.) 
       -  A Petőfi Sándor Kulturális Központ alapító okiratáról szóló rendelet-tervezet 
2/3. Beszámoló a münsingeni testvérvárosi találkozóról (64/2007./II.19./sz. hat.), az I. ker. 

Evangélikus Egyházközség utazási támogatás kérése 
2/4. A 2007. évi vízterhelési díj díjcsökkentési ügye (165/2007./IV.23./sz. hat.) 
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

3./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
4./ A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2007. évi engedélyezett dolgozói létszám 

módosítása iránti kérelme. 
5./ 3/2007./II.20./ MÖK. számú rendelet „Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi 

költségvetéséről” módosítása 
6./ Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
7./ A Városi Közszolgáltató Intézmény beszámolója tevékenységéről és végzett munkájáról 
8./ Bejelentések 

8/1.   Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrsének kérelme – 
Közlekedésbiztonsági Nap megrendezéséhez önkormányzati támogatás kérése. 

8/2. Intézményi átcsoportosítási határozati javaslat (Petőfi Sándor Gimnázium kérelme). 
8/3. Intézményi átcsoportosítási határozati javaslat (Városi Közszolgáltató Intézmény, 

Ligeti eszközök beszerzéséhez saját erő rendezése) 
8/4.  Mezőberényi FC részére kiegészítő támogatás biztosítás iránti kérelem. 
8/5.  Kerékpárút tervezésre és építésre önkormányzati társulásba belépés. 
8/6.  Mazsorett Varázs Alapítvány támogatási kérelme. 
8/7. Városi Könyvtár pályázati támogatásról való lemondása (Mezőberényi és testvérvárosi 

könyvtárosok konferenciája). 
8/8.Vagyontárgy vagyon nyilvántartására vonatkozó kötelezettségvállalás (Madárfigyelő 

állomás és Madarak Háza Látogatóközpont). 
8/9. A képviselőtestület SZMSZ-ről szóló 12/2004.(III.29.) MÖK sz rendelet módosítása 
8/10. A helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet módosítása 
8/11. Európai Mobilitási Nap és Európai Autómentes napról szóló ajánlat 
8/12. A Hősök úti játszótér bekerítéséhez fedezet kiegészítés 
8/13. A Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésében lévő közösségi busz díjtétel 

változása 
8/14. Szúnyoggyérítési társulás létrehozása a KBC gesztorságával 
8/15. Békés Megyei Temetkezési Vállalat megkeresése 
8/16. A Dél-alföldi Ívóvízminőség-javító Program helyzete 
8/17.  A Békés Megyei Nemzetőrök Egyesülete támogatási kérelme 
8/18.  Közkifolyók megszüntetésével kapcsolatos lakossági kérelmek (2 db) 
8/19. Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete kérelme  
8/20 Felvidéki kitelepítettek és deportáltak VI. országos találkozójára meghívó (2007. 

szeptember 8.) 
8/21.  A Bátszi Motor és a Motorosok Baráti Köre Mezőberény kérelmei 
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8/22. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
8/23 Kapu-Program tovább fejlesztési pályázat önkéntesek kiképzésére 
8/24. CSABA-BIKE Békéscsabai Kerékpár Klub kérelme 
8/25. Békéscsabai 0594/13. hrsz.-ú közművagyon leselejtezése 
8/26. Egyéb bejelentés 

9. Zárt ülés 
9/1. Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés 
9/2. Vételi ajánlat a 4759 hrsz.-ú zártkertre 
9/3.Vételi ajánlat a Szarvasi u. 12. szám alatti ingatlanra 
9/4.  Vételi ajánlat a Mátyás kir. u. 10. sz. alatti ingatlanra 
9/5. A Mezőberény, Luther tér 3. számú ingatlan csapadékvíz elvezetése 

(280/2007./VI.18./sz. hat.) 
9/6. Nyugdíjazás miatti felmentési kérelem 
9/7. Vésztői úti kerékpárút pályáztatása 
9/8. Kálvin utcai tagóvoda felújítási pályázata 
9/9. Petőfi u. 27. sz. alatti ingatlan akadálymentesítése 
9/10. Általános iskola akadálymentesítése 
9/11. Gimnázium akadálymentesítése 
9/12. Belterületi, külterületi utak pályáztatása 
9/13. Kastély Norvég Alap-os pályáztatása (szóbeli) 
9/14. 2008. január 1-től történő számlavezető pénzintézet kiválasztása 

(228/2007./VI.18./sz. hat) - szóbeli bejelentés 
9/15. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez (Győri Zsuzsanna) 
9/16.Mezőberényi Cigányokért Egyesület kérelme közhasznúak foglalkoztatása ügyében 
9/17. Egyéb bejelentés 

 
 
295/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. június 18-i zárt, és a július 24-
i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
296/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
297/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 61/2007./II.19./sz., 
64/2007./II.19./sz., 84/2007./III.19./sz., 100/2007./III.19./sz., 102/2007./III.19./sz., 
115/2007./IV.5./sz., 135/2007./IV.23./sz., 136/2007./IV.23./sz., 138/2007./IV.23./sz., 
139/2007./IV.23./sz., 145/2007./IV.23./sz., 205/2007./V.22./sz., 206/2007./V.22./sz., 
209/2007./V.22./sz., 212/2007./V.22./sz., 216/2007./V.22./sz., 222/2007./V.22./sz., 
229/2007./VI.18./sz., 235/2007./VI.18./sz., 240/2007./VI.18./sz., 241/2007./VI.18./sz., 
260/2007./VI.18./sz., 265/2007./VI.18./sz., 267/2007./VI.18./sz., 270/2007./VI.18./sz., 
271/2007./VI.18./sz., 273/2007./VI.18./sz., 274/2007./VI.18./sz., 277/2007./VI.18./sz., 
278/2007./VI.18./sz., 280/2007./VI.18./sz., 281/2007./VI.18./sz., 282/2007./VI.18./sz., 
283/2007./VI.18./sz., 284/2007./VII.24./sz., 286/2007./VII.24./sz., 287/2007./VII.24./sz., 
288/2007./VII.24./sz., 289/2007./VII.24./sz., 291/2007./VII.24./sz., 293/2007./VII.24./sz., 
148/2007./IV.23./sz., 149/2007./IV.23./sz., 158/2007./IV.23./sz., 275/2007./VI.18./sz., 
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269/2007./VI.18./sz., 279/2007./VI.18./sz., 289/2007./VII.24./sz., 291/2007./VII.24./sz., 
292/2007./VII.14./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
298/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városi kulturális 
intézmények átszervezésével létrejövő új intézmény alapító okiratának tervezetében az 
intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése a következőkkel kerüljön 
kiegészítésre:  
72.30 Adatfeldolgozás 
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás 
 
 
299/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem értett egyet azzal, hogy a városi 
kulturális intézmények átszervezésével létrejövő új intézmény neve Petőfi Sándor Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ legyen. 
 
 
300/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem értett egyet azzal, hogy a városi 
kulturális intézmények átszervezésével létrejövő új intézmény neve Petőfi Sándor Kulturális 
Központ legyen. 
 
 
301/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem értett egyet azzal, hogy a városi 
kulturális intézmények átszervezésével létrejövő új intézmény neve Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ legyen. 
 
 
302/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete ismételt szavazással sem értett egyet 
azzal, hogy a városi kulturális intézmények átszervezésével létrejövő új intézmény neve 
Petőfi Sándor Kulturális Központ legyen. 
 
 
303/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a városi 
kulturális intézmények átszervezésével létrejövő új intézmény neve az alapító okiratának 
tervezetében Orlai Petrics Soma Kulturális Központ legyen. 
 
 
304/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására a következők szerint írja ki a 
pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdető szerv (Pc): 
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    Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
    Mezőberény, Fő út 6. 
    igazgató 
   Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központba integrált jelenlegi intézmények: 
   a.) Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény -     Mezőberény, Fő út 1-3. 
   b.) Petőfi Sándor Művelődési Központ -     Mezőberény, Fő út 6. 
   c.) Városi Könyvtár -     Mezőberény. Fő út 4-6. 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
    szakirányú felsőfokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 22.§ (1)g) 
    szerint (szefv)  
    legalább 5 éves szakmai  gyakorlat (szgy)  
  magyar állampolgárság (má), büntetlen előélet (be), kiemelkedő szakmai vagy tudományos 

tevékenység, 
   előnyt jelent: több – az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelő – kulturális 

jellegű felsőfokú szakképzettség, kulturális területen szerzett szakvizsga, angol vagy német 
nyelvvizsga  

4. Juttatások (Ft), illetmény (ill.), pótlék (p), egyéb 
A pályázat beadásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 
30    nap. 

   A pályázat elbírálásának határideje (Pehi): a benyújtási határidőt követő 30 napon belüli 
képviselő-testületi ülés 

    Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): 2008. január 1. 
    A megbízás 5 évre, 2012. december 31-ig szól.      
    A pályázathoz mellékelni kell: 
      - szakmai önéletrajzot (ön) és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai 
elképzeléseket (vpr) 
      - szakképzettséget (om), esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot 
      - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (b). 
  Illetmény (ill.): a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve megegyezés szerint.     
  vezetői pótlék (vp) és egyéb pótlékok: a Kjt., illetve a vonatkozó jogszabályok szerint:  
  magasabb vezetői pótlék 225 %,  muzeológusi végzettségnél muzeológusi pótlék: 50 %. 
  Bővebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: A pályázat feladására azonnal 
 
 
305/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) 
állására a pályázati hirdetményt sürgősséggel jelentessék meg a Kulturális Közlönyben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: A pályázat feladására azonnal 
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306/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-5 cím: PH egyéb működési kiadások: 
   Végleges pénzeszközátadások működési célra: 
   Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása 
   kiadási előirányzatát                                                                   csökkenti  „-”    152 e Ft-tal 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, 
   Végleges pénzeszközátadások működési célra, 
   I. ker. Evangélikus Egyház Köz. részére tám. 
   /A testvérvárosi kapcsolatok: Münsingeni-Mössingeni programhoz kapcs. tám. 
   (19 fő x 8000 Ft/fő = 152 e Ft) kiadási előirányzatát                  megemeli           152 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
307/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a vízterhelési díj 
kiszámításának és áthárításának módjával, és azt a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére 
alkalmazásra javasolja azzal, hogy amennyiben az áthárítás módszerében változás történik, 
arról a képviselő-testület új döntést kíván hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
308/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
309/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3.sz.mell. 16.7.a.I.(2) sorsz.) 
        Közoktatási kiegészítő hozzájárulások – Nem magyar nyelven folyó 
        nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás – 
        Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, 
        nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi 
        oktatás /4 hónapra/ előirányzatát                                                 csökkenti   „-”60 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
    kiadási előirányzatán belül, 
      - Személyi juttatások előirányzatát                                                 csökkenti   „-”45 eFt-tal 
      - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                              csökkenti   „-”15 eFt-tal 
      /roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás/ 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
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   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3.sz.mell. 16.11.2.2.(2) sorsz.) 
        Közoktatási kiegészítő hozzájárulások – Hozzájárulások egyes 
        közoktatási intézményeket  fenntartó önkormányzatok 
        feladatellátásához – Intézményi társulás óvodájába, 
        általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása – 
        Általános iskolai 1-4. évfolyamokon /Bélmegyeri tagint./ előirányzatát csökkenti „-”30 
eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
    kiadási előirányzatán belül /Bélmegyeri tagint./,  
      - Személyi juttatások előirányzatát                                                  csökkenti   „-”23 eFt-tal 
      - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                               csökkenti   „-”  7 eFt-tal 
        /Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó 
         gyermekek, tanulók támogatása – Általános iskolai 1-4. évfolyamokon/ 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
    - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások: (Kv. tv. 3.sz.mell. 17.2.b. sorsz.) 
        Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, 
        szolgáltatások, Általános hozzájárulás a nappali tanulók 
        tankönyvellátásához /Bélmegyeri tagint./ előirányzatát               csökkenti   „-”  1 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
    kiadási előirányzatán belül /Bélmegyeri tagint./, 
      - Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát                                      csökkenti   „-”  1 eFt-tal 
        /Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
310/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
      - Támogatásértékű bevételek működési célra 
      - Érettségi vizsga lebonyolítására nyújtott támogatás előirányzatát  megemeli  100 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül 
       - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                    76 eFt-tal 
       - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                 24 eFt-tal 
       /Érettségi vizsga lebonyolításával összefüggő 
       tev.-hez kapcsolódó költségek fedezetére/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
311/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
      - Támogatás értékű bevételek működési célra, 
      Közép Mo.-Regionális Közig. Hiv.-tól adatrögzítés 
      ellenértékeként (13300 Ft) előirányzatát                                             megemeli   13 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai 
      -  Adatrögzítés szolg. díjazása 
            - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                 13 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
312/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- A-E) 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül: 
    901 116-0 szakf. /szennyvízelvezetés és kezelés/ Belvíz saját forrás, 
    dologi kiadási előirányzatát                                                          csökkenti    „-”  806 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
A) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
     Felújítási kiadások, Wenckheim-Fejérváry kastélypályázatához... 
     térképmásolat fedezetére: 3 eFt, előirányzatát                             megemeli               3 eFt-tal 
B) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
     Felhalmozási kiadások - a Holcim Hungaria Otthon Alapítvány 
     által meghirdetett önkormányzati bérlakás növelésre – 
     a Békési út 17. szám alatti 44/A/1. hrsz.-ú önkormányzati 
     tulajdonú társasház irodai helyiségek lakássá alakítása...  
     Ajánlattétellel megjelentetés fedezetére előirányzatát               megemeli             39 eFt-tal 
C) 7-5 cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
     853 311 szakf. szociális kifizetések dologi kiadási előirányzatát   megemeli      130 eFt-tal 
D) 7-5 cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
     751 845-6 szakf. Város és Községgazd. szakfeladat – 
     Közhasznú foglalkoztatás 
     - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          megemeli           112 eFt-tal 
     - Dologi kiadások előirányzatát                                                  megemeli             40 eFt-tal 
E) 7-4.cím: PH. igazgatási kiadások - 
     Befizetési kötelezettség teljesítésére, dologi kiadási előirányzatát megemeli      482 eFt-tal 
     - 2006. évi Beszámolóban szerepeltetett visszafiz.:             76801 Ft 
     - 2006. évi Beszámolóban szerepeltetett 
        visszafiz. utáni kamatkiadások:                                       195872 Ft 
     - 2005. évet érintő ÁSZ vizsgálat megállapítása 
        alapján Közműfejlesztési tám. és kamatának visszafiz.: 208899 Ft 
F) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb – Intézményi működési bev – 
     Kamatbevétel előirányzatát                                                         megemeli          389 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    7-5 cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
     751 845-5 szakfeladat Város és Községgazdálkodás - 
     Madarak Háza Látogatóközpont rezsi kiadásainak fedezetére 
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     Dologi kiadási előirányzatát                                                                             389 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
313/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételein belül, 
        - Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                  megemeli        1.070 eFt-tal 
        - Normatív módon elosztott kötött felh. tám. bevételi előirányzatát  csökkenti „-”67.125 
eFt-tal 
   - Önkormányzatok sajátos működési bevételei, 
      bevételi előirányzaton belül: 
        - SZJA bevétel – SZJA norm. módon elosztott része 
          bevételi előirányzatát                                                          megemeli      66.055 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
314/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                        csökkenti  „-”33.699 eFt-tal 
     Lakbérbevétel /16000 eFt/ ill. költségalapon meghatározott 
     lakbérű bérlakások korábbi években keletkezett lakbérbev. /17699 eFt/ 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                           „-”33.699 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
315/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat 2007. évi költségvetésében 92,71 fő ~ 93 fő létszám keretet engedélyez. A létszám 
változást a 2007. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni a következő módosításkor.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
316/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés 
bevételeit  2.755.628 eFt előirányzattal 
                 1.989.399  eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -69.589 E Ft) 
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kiadásait   2.755.628 eFt előirányzattal, 
                 1.838.721 eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -83.753 E Ft) 
az egyenleget 150.678 eFt-tal jóváhagyja, és a 2007. évi költségvetés alapján a 2007. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
317/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
tevékenységéről és végzett munkájáról (2006-03-01-2007.06.30) szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
318/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Békési Rendőrkapitányság 
Mezőberényi Rendőrőrse részére, a 2007. szeptember 22-én megrendezésre kerülő 
Közlekedésbiztonsági Napra 100 eFt támogatást biztosít, a 2007. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére, /7-4.cím. PH. Igazgatási kiadások (751 153 szakf.) dologi kiadások/ 
valamint ingyenes közterület-használatot engedélyez a Mezőberényi Piactér és a 
Vásárcsarnok területére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
319/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát       megemeli    653 eFt-tal 
     BM Közokt. Közalapítványtól eszközbeszerzésre, 
     ill. szakmai továbbképzésre 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                megemeli 1.700 eFt-tal 
     OKM Támogatáskezelő Igazgatóságtól 
     „Útravaló Program” pály. tám. 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                                      1.993 eFt-tal 
  - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                                            360 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
320/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
2007. évi költségvetésében a liget fenntartásához szükséges eszközök beszerzéséhez - az 
intézményi működési többlet bevételek terhére - a felhalmozási kiadásokat megemeli 816 eFt-
al. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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321/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club 
kiegészítő támogatás biztosítás iránt benyújtott kérelméről a szeptemberi testületi ülésen dönt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: szeptemberi testületi ülés 
 
 
322/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Gyomaendrőd 
Város Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint Csárdaszállás Község Önkormányzati 
Képviselőtestülete társulási megállapodást kössön a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény 
településeket összekötő kerékpárút tervezésének, majdan kivitelezésének megvalósítására. A 
képviselő-testület egyetért azzal, hogy Gyomaendrőd gesztorságával történjen a tervezési 
projekt menedzselése, majd a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtása is. A testület 
felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés aláírására, és az önkormányzat 
képviseletére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. szeptember 15. 
 
 
323/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mazsorett Varázs Alapítvány” 
Szivárvány és Mini-Manó csoportjainak a 2007. szeptember 6-10. között, a lengyelországi 
Opoléban megrendezésre kerülő Mazsorett Európa Bajnokságon való részvételéhez 200.000 
Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
324/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy elmarad a 
Városi Könyvtár könyvtárosi konferenciája, és a támogatásként megítélt és fel nem használt 
80.000 Ft összeggel a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése 
 
 
 
325/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja, hogy a ROP 1.1 Turisztikai 
vonzerők fejlesztése keretében megvalósuló „A Körösök lágy ölén” című, ROP.-1.1.1.2005-
05-0003/34. számú projekt által érintett vagyontárgyat a projekt befejezéséig (az előírt 
utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartja. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete: 
Tudomásul veszi, hogy a fejlesztéssel érintett vagyontárgynak az önkormányzat 
törzsvagyonából történő kikerülése szerződésszegésnek minősül, amely a támogatónak a 
szerződéstől való elállását eredményezi. 
Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy Mezőberény Város Önkormányzata 
nevében a határozatnak megfelelő tartalmú nyilatkozatot tegyen. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
326/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem csatlakozik a szeptember 16-22. 
között megrendezésre kerülő Európai Mobilitás Hét és az Európai Autómentes Nap 
rendezvényeihez, túl azon, hogy támogatja a szeptember 22-én, Mezőberényben 
megrendezésre kerülő Közlekedésbiztonsági napot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
327/2007./VIII.27.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Hősök útjai játszótér bekerítéséhez 
fedezet kiegészítésként 254.386 Ft ~ 254.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
328/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény  
közösségi busz díjtételeinek felülvizsgálatát kimutatás csatolásával együtt kéri a szeptemberi 
testületi ülésre benyújtani. Megbízza a Képviselőtestület az intézmény igazgatóját, hogy 
Hoffmann Dániel képviselő bevonásával, a busz legjobb kihasználhatóságát szem előtt tartva, 
készítsék el számításaikat. 
Felelős: Fekete József igazgató 
             Hoffmann Dániel képviselő 
Határidő: 2007. szeptemberi testületi ülés 
 
 
329/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrőd gesztorságával 
létrejött szúnyoggyérítési társulás tagja, más társulás, így a Közép-Békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás által, közös szúnyoggyérítési feladatok ellátása céllal szervezett 
társulás létrehozásában nem kíván részt venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
330/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a Békés Megyei Temetkezési Vállalat vagyonának rendezése érdekében, a 
megküldött tartalommal megegyező szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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331/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul vette a Békés Megye 
Képviselőtestületének Elnök által megküldött, a Dél-alföldi Ivóvíz-javító Program 
helyzetéről, valamint az elkövetkezendő időszak aktuális feladatairól szóló tájékoztatót. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
332/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Nemzetőrök Országos 
Szövetségének támogatás iránti kérelmét anyagi forrás hiányában nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
333/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Rt. illetékes képviselőjével vegye fel a 
kapcsolatot és egyeztessen arról, hogy a közkifolyók megszüntetése okán közvetlen vízellátás 
nélkül maradó ingatlanok vízbekötési díját mérsékeljék.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
334/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elviekben támogatja a Mécses 
Közösség Szolgáló Egyesülete Mezőberény Deák F. utca 1. szám alatti ingatlan használatba 
vételére vonatkozó kérelmét és felkéri a Mécses Közösség Szolgáló Egyesületet, hogy a 
használatba vételre vonatkozó részletes (forintosított) ajánlatát a Képviselő-testület 2007. évi 
szeptemberi ülésére nyújtsa be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület 2007. évi szeptemberi ülésére 
 
 
335/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gúta polgármesterétől érkezett, a 
Felvidéki kitelepítettek és deportáltak VI. országos találkozójával (2007. szeptember 7-9.) 
kapcsolatos meghívást tudomásul vette, képviselteti magát a város az ünnepségen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
336/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Bátszi Motor és a 
Motorosok Baráti Köre kérelmében foglaltakat a 2007. szeptember 29-én tartandó 
streetfighter rendezvényükhöz, biztosítja  
− a rendezvény lebonyolításához kért közterületek használatát, 
− az áramellátás biztosítását  
− a Városi Közszolgáltató Intézmény segítségével a szemét elhelyezésére szolgáló konténer 

kihelyezését. 



94 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
337/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatósága Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
programhoz való csatlakozás kérdését, további ismeretek birtokában, érdemben a szeptemberi 
testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. szeptemberi testületi ülés 
 
 
338/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatot nyújtson be az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány meghívásos pályázata keretében a Kapu-Program továbbfejlesztésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

  Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
339/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a CSABA BIKE Békéscsabai 
Kerékpár Klub által rendezett augusztus 3-i kerékpárverseny utófinanszírozását nem 
támogatja, anyagi támogatást nem tud nyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
340/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Békéscsaba 0594/13 
hrsz.-ú, Mezőberény Önkormányzatát érintő 4,95% tulajdoni hányad közművagyon – 
kútcsoport - leselejtezéséhez, közművagyonból való kivételéhez, kisajátítás 
engedélyezéséhez, a Békéscsabai 44-es főút elkerülő szakaszának 470-es közúti keresztezési 
csomópontjába tervezett körforgalom kialakítása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
341/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Balogh Csaba Mezőberény, Erkel F. 
u. 2/B. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 2530/2007. ikt. 
szám alatt hozott határozatát helyben hagyja, részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt 
határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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342/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 4759 helyrajzi számú 
1252 m2 alapterületű laposi kertet Jantyik István Attila 5650 Mezőberény, Könyök utca 3. sz. 
alatti lakos részére bruttó 5.000,- Ft vételáron értékesíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
343/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Szarvasi út 12. szám 
alatt található 689 helyrajzi számú Műhelyek elnevezésű ingatlant Tóth János Mezőberény, 
Békési u. 33. szám alatti lakos ajánlatban feltüntetett vételáron nem kívánja értékesíteni. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy az értékesítés ügyében folytasson további tárgyalásokat, a javasolt 
értékesítési ár bruttó 4.800.000,- Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
344/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Mátyás király utca 10. 
szám alatti 1361 helyrajzi számú ingatlant a hozzátartozó telekkel Lukács Antal Mezőberény 
lakos részére értékesíti egy összegben megfizetett bruttó 3.000.000 Ft áron. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
345/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény II. kerületi Evangélikus 
Egyház kérelméhez kapcsolódóan, felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Mezőberény, 
Luther téri csapadékvíz elvezetés és járda helyreállítás problémájának kezelésére olcsóbb 
megoldást keressen a Városi Közszolgáltató Intézménnyel együttműködve, azt terjessze elő a 
képviselő-testület szeptemberi ülésére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző  

Fekete József intézményvezető 
Határidő: 2007. szeptemberi testületi ülés 
 
 
346/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht. által kiírt, Kerékpárút hálózat fejlesztése 2007. évi támogatásának 
igénybevételére pályázatot (DAOP-2007-3.1.2) nyújt be a Mezőberény Kinizsi Pál utca és a 
Vésztői út melletti szakaszon tervezett kerékpárút megépítése tárgyában. 
A tervezett beruházás becsült bekerülési költsége: 179.315.628,- Ft 
Megpályázható támogatás mértéke (90%): 161.384.065,- Ft 
Szükséges minimális önrész (10%): 17.931.563,- Ft 
Mezőberény Város Önkormányzatai Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat elnyerése 
esetén a szükséges önrészt - a beruházás összes költségének 10%-t 17.931.563,- Ft-ot – a 
2007.-2008. évi költségvetésében biztosítja. 
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot készítse el, és 2007. augusztus 31-ig nyújtsa be a DARFT Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht. részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 31. 
 
 
347/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, támogatja a DARFT 
által meghirdetett komplex akadálymentesítésre vonatkozó DAOP-2007-4.3.1 pályázaton való 
részvételt. Felhatalmazza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, készítse 
elő a Petőfi u. 27. sz. alatti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Széchenyi u. 
1. sz. alatti szemészeti rendelő fizikai és infokommunikációs akadálymentesítési pályázatát. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
348/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wenckheim-
Fejérváry kastély Norvég Alap pályázatához szükséges egyedi terv szerinti 600 eFt +ÁFA 
biztosítását vállalja a 2007. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
349/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hozzájárulását adja 
Győri Zsuzsanna Mezőberény, Hősök útja 10/E. I/3. sz. alatti, 3606/1/A/3. hrsz.-ú 
ingatlanának jelzálogjog bejegyzéséhez úgy, hogy a jelzálogjog bejegyzés a Mezőberény 
Város Önkormányzata által bejegyzett hitelt követő rangsorban kerülhet bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
350/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényi Cigány-gyermekekért 
Egyesület kérelmét - a Békéscsabai Regionális Munkaügyi Központtól kapott lehetőségük 
hátrányos roma közhasznú foglalkoztatásra - anyagilag támogatni nem tudja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
351/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz 
csatlakozik, a Deák F. u., valamint a Madách u. Rákóczi sgt. és Árpád u. közötti szakasza 
felújítására pályázatot nyújt be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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352/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, mint fenntartó, támogatja a DARFT 
által meghirdetett DAOP 2007.- 4.2.1/2/F pályázati kiírás megpályáztatását oktatási 
intézményei részére. A képviselő-testület felhatalmazza Öreg Istvánt az általános iskola 
igazgatóját, hogy gesztorként a három intézmény - az Összevont Óvodák, a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, valamint a Petőfi Sándor Gimnázium - által integrált, 
maximum 300 millió Ft-ig terjedő pályázati javaslatot terjesszen elő a szeptemberi testületi 
ülésre. 
Felelős: Öreg István általános iskola igazgató 

Gubis Andrásné óvodavezető 
Szilágyi Tibor gimnázium igazgató 

Határidő: 2007. szeptemberi testületi ülés 
 
 
353/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság elnökét, hogy a javasolt személyekkel közösen szeptember 5-ig állítsák össze azt az 
anyagot amit a bankok rendelkezése bocsáthat a képviselő-testület a 2008. január 1-től történő 
számlavezető pénzintézet kiválasztása érdekében. Alapkövetelményként meg kell határozni, 
hogy csak azok a pénzintézetek pályázhatnak, amelyek vállalják, hogy 2008. január 1-től 
fiókot üzemeltetnek a városban. 
Felelős: T. Wagner Márton Közb. Bíráló Biz. elnöke 
Határidő: értelem szerint, előterjesztésre szeptemberi testületi ülés 
 
 
354/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát megemeli 5.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
355/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti 3.031 eFt-tal, 
ezen belül 

• személyi juttatások előirányzatát 2.296 eFt-tal 
• munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 735 eFt-tal 

közös megegyezéssel történő közszolgálati jogviszony megszüntetés fedezetére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
356/2007./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Hantos Katalin jegyző 
nyugdíjazási kérelmére, bejelentett nyugdíjazási szándékára tekintettel közös megegyezéssel a 
jegyzői és közszolgálati jogviszonyát 2007. december 15. nappal megszünteti, vállalva, hogy 
ugyanezen a napon kifizeti nevezett részére az összes járandóságát. Dr. Hantos Katalint 
megilleti 35 év közszolgálati jogviszony alapján 4 havi jubileumi jutalom, melynek fedezete a 
2007. évi költségvetésben biztosított, továbbá 6 havi illetmény, - mely magába foglalja a ki 
nem vett szabadságának (3 hónapra jutó el nem évült) kifizetését is -, ennek fedezetéről a 
képviselőtestület a 355/2007./VIII.27./sz. határozatában gondoskodott. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a közös megegyezésről szóló 
megállapodást a jegyzővel aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2007.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelete az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2007.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelete 3/2007. (II. 20.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város Önkormányzata 2007. 
évi költségvetéséről” módosítására. 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2007.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2004.(III.29.)MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2007.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 24/2006./VII.03./ MÖK. számú 
rendelettel módosított 11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
357/2007./IX.24./sz. határozat: 
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 125/2007./IV.23./sz., 126/2007./IV.23./sz., 

144/2007./IV.23./sz., 214/2007./V.22./sz., 242/2007/VI.18./sz., 243/2007./VI.18./sz., 
244/2007./VI.18./sz., 245/2007./VI.18./sz., 246/2007./VI.18./sz., 247/2007./VI.18./sz., 
248/2007./VI.18./sz., 249/2007./VI.18./sz., 250/2007./VI.18./sz., 251/2007./VI.18./sz., 
252/2007./VI.18./sz., 253/2007./VI.18./sz., 254/2007./VI.18./sz., 255/2007./VI.18./sz., 
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256/2007./VI.18./sz., 257/2007./VI.18./sz., 258/2007./VI.18./sz., 259/2007./VI.18./sz., 
261/2007./VI.18./sz., 262/2007./VI.18./sz., 263/2007./VI.18./sz., 264/2007./VI.18./sz., 
304/2007./VIII.27./sz., 217/2007./V.22./ lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A város közlekedési koncepciójának felülvizsgálata (208/2007./V.22./sz. hat.) 
2/3. A közösségi busz díjtételeinek felülvizsgálata (328/2007./VIII.27./sz. hat) 
2/4. Sportjutalmazásra tett javaslat - „Mezőberény sportjáért” kitüntetés alapításáról 

rendelet-tervezet (568/2006./XII.18./ sz. hat.) 
2/5. MFC támogatási kérelme (321/2007./VIII.27./sz. Hat.) 
2/6.Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz való csatlakozás 

(337/2007./VIII.27./sz. Hat.) 
2/7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

3./ A sportrendelet felülvizsgálata -rendelet alkotás az önkormányzat testnevelés és sport 
feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásról 

4./ Beszámoló Mezőberény város sportjáról 
5./ Mezőberény város Sportkoncepciója 
6. / Bejelentések 
      6/1. Alapfokú művészetoktatási intézmények minősítésének második fordulója 

6/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12 db hat.) 
6/3. Intézményi átcsoportosítási javaslatok ( 4 db hat.) 
6/4. Mezőberény város Esélyegyenlőségi Programja 
6/5. DAOP-2007-4.2.1./2F pályázat- a közoktatási intézmények infrastruktúrájának 

fejlesztésére (352/2007./VIII.27./sz hat.) 
6/6. Az SSE Kick-box szakosztályának tájékoztatója és kérelme 
6/7. A Békés Megyei Hírlap új kezdeményezése -önkormányzati oldalak megjelenése 
6/8. A Munkácsy Mihály Múzeum támogatás kérése 
6/9. Városi belvízelvezetésre benyújtandó pályázathoz szükséges tervezési díj 

      6/10.Zsibrita Pál Mezőberény, Szénaskert u. 41. sz. alatti lakos levele 
6/11. A Városi Könyvtár kérelme felújítás támogatására 
6/12. Egyéb bejelentés 

7./ Zárt ülés  
7/1.Mécses Szolgáló Közösség Egyesület vállalása a Deák F. u. 1. sz. ingatlan 

használatbavételét érintően (334/2007./VIII.27./sz. hat.) 
7/2. Gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos Tappe Kft. levél ügye. 
7/3. Önkormányzati tulajdonban lévő laposikert megvásárlási kérelem 
7/4. A Szarvasi u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítési ügye (343/2007./VIII.27./sz. hat.) 
7/5. Számlavezető pénzintézet kiválasztására ajánlatkérés -tervezet (353/2007./VIII.27./sz. 

hat.) 
7/6.Városi belvízelvezetésre benyújtandó pályázattal kapcsolatos feladatok 
7/7.Hobbyrasen gyepszőnyegre ajánlat 
7/8. Egyéb bejelentés 

 
 
358/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2007. augusztus 27-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
359/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 



100 

 
360/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 125/2007./IV.23./sz., 
126/2007./IV.23./sz., 144/2007./IV.23./sz., 214/2007./V.22./sz., 242/2007/VI.18./sz., 
243/2007./VI.18./sz., 244/2007./VI.18./sz., 245/2007./VI.18./sz., 246/2007./VI.18./sz., 
247/2007./VI.18./sz., 248/2007./VI.18./sz., 249/2007./VI.18./sz., 250/2007./VI.18./sz.,  
251/2007./VI.18./sz., 252/2007./VI.18./sz., 253/2007./VI.18./sz., 254/2007./VI.18./sz., 
255/2007./VI.18./sz., 256/2007./VI.18./sz., 257/2007./VI.18./sz., 258/2007./VI.18./sz., 
259/2007./VI.18./sz., 261/2007./VI.18./sz., 262/2007./VI.18./sz., 263/2007./VI.18./sz., 
264/2007./VI.18./sz., 304/2007./VIII.27./sz., 217/2007./V.22./ lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
361/2207./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a város 
közlekedési koncepciójának felülvizsgálata a novemberi testületi ülésen kerüljön 
megtárgyalásra, a koncepcióban szereplő adatok aktualizálása ismeretében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: novemberi testületi ülés 
 
 
362/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Városi Közszolgáltató Intézménye 
kezelésében lévő közösségi busz 2007-2008. évre vonatkozó díjszabását 80Ft/km-ben fogadja 
el. Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%kal növekszik. 
A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás 
elhelyezéséről, ellátásáról is köteles gondoskodni. 
Az intézmény a felmerült (lekönyvelt) költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a 
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni a következő díjtételt. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
363/2007./IX.24.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a sportjutalmazásra tett javaslatot, -
”Mezőberény sportjáért” kitüntetés alapításáról előterjesztett rendelet-tervezetet, levette 
napirendről, az októberi testületi ülésen tér vissza megtárgyalására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: októberi testületi ülés 
 
 
364/2007.//IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club részére, 
az őszi 2007-2008. évi bajnokságon való részvételhez 225 E Ft kiegészítő támogatást biztosít 
a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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365/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz nem csatlakozik, a programhoz szükséges elkülönített 
költségvetés nem látszik biztosítottnak. A Képviselőtestület úgy dönt, hogy esetenként a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság saját - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - kerete 
terhére biztosítson támogatást a rendkívüli szociális helyzetben lévő felsőoktatási hallgatók 
számára is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Lászlóné SZEBiz. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
366/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
367/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 
rendelet-tervezet 3. sz. melléklete - sportalap felosztási elve - az októberi testületi ülésre 
kerüljön felülvizsgálatra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László alpolgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidő: októberi testületi ülés 
 
 
368/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város sportjáról (2006-
2007.) szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 
 
 
369/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a módosításokkal együtt elfogadja a 
felülvizsgált és 2010-ig kiterjesztett városi sportkoncepciót és egyidejűleg a korábbi – 2004-
2008 közötti – sportkoncepciót (elfogadva a 288/2004.(VII.2.) MÖK sz. határozattal) 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
370/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Mezőberény 
sportjában tevékenykedők felé, eddig végzett munkájukért. 
 
 
 
371/12007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési díj fizetésének fedezetére 
180.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, 2007. IX.25. 
 
 
372/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül 
       - a Személyi juttatások előirányzatát                                   csökkenti  „-”        76 eFt-tal     
       - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                csökkenti  „-”        24 eFt-tal 
       /Érettségi vizsga lebonyolításával összefüggő 
       tev.-hez kapcsolódó költségek fedezetére/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai 
       -  Dologi kiadások előirányzatát                                                                       100 eFt-tal 
       /Érettségi vizsga lebonyolításával kapcs./ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
373/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb – Intézményi működési bev. - 
   Kamatbevétel előirányzatát /ROP. támogatási előleg kamata/              megemeli     63 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát                           63 eFt-tal 
   /ROP támogatási előleg kamatának elszámolása projekten belül/: 
   Madarak Háza Látogatóközpont kiadásainak fedezetére fordítandó 
   Felhasználás: 206/2007.V.22. MÖK. sz. hat., 262/2007.VI.18. MÖK. sz. hat., 
   263/2007.VI. 18. MÖK. sz. hat. al. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
374/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- A-B) 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti  „-” 978 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felhalmozási kiadások  
   - A) Holcim Hungaria Otthon Alapítvány bérlakás létesítési pályázat 
     kiadási előirányzatát /a Békési út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
     társasház irodai helyiségek lakássá alakítása/                               megemeli        118 eFt-tal 
     - Ajánlattétel megjelentetés fedezetére /Közbeszerzések T./:    29 eFt 
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     - Tervezési kiadás fedezetére /Csabaterv Bt./:                           60 eFt 
     - Közzétételi díj fedezetére /Közbeszerzések T./:                      29 eFt 
 - Felújítási kiadások  
   - B) Wenckheim-Fejérváry Kastély felújítása kiadási előirányzatát megemeli     860 eFt-tal 
     - Műszaki ellenőrzési díj fedezetére /Békés Mérnök Kft./:      360 eFt 
     - Tűzfal átépítése munkálatainak fedezetére:                           500 eFt 
       - Kivitelezés /Borgula Ép. Kft./ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
375/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
 - Felhalmozási kiadások előirányzatán belül, 
   A tervezési munkálatok fedezetére meghatározott előirányzatát    csökkenti „-” 4.826 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Útépítések, járdaépítések /Mb. Kinizsi-Vésztői-Körös Híd kerékpárút/ 
   előirányzatát                                                                                                        4.826 e Ft-tal 
- Hatósági díj /Nemzeti Közlekedési Hatóság/   26,0 eFt 
- Tervdokumentáció /Körös Road/                   4800   eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
376/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
   - Támogatásértékű fejlesztési célú bevételek 
      Otthonteremtési támogatás előirányzatát                                  megemeli        4.612 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai, 
   - Végleges Pénzeszközátadás Fejlesztési célra 
      Otthonteremtési támogatás 
      (Fejlesztési Célú Pénzeszközátadás lakosságnak) kiadási előirányzatát         4.612 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
377/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-5 cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
  - a 901 116-0 szakf. /Szennyvízelvezetés és kezelés/ 
     Belvíz saját forrás dologi kiadási előirányzatát                           csökkenti  „-”  286 e Ft-tal 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - a 701 015 szakf. Saját és bérelt ingatlan hasznosítása 
    dologi kiadási előirányzatát                                                                                  203 e Ft-tal 
  - a 930 910 Fürdő és strandszolgáltatás szakfeladat 
    dologi kiadási előirányzatát /Laboratóriumi vizsgálat B 59 kút/                           83 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
378/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
     Intézményi működési bevétel 
     /VÖK lakossági csatornamű szla kamatbevétel/ előirányzatát         megemeli   766 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai, 
     751 845-9 Város és Községgazdálkodás -  
     /VÖK lakossági csatornamű számla pénzforgalmi kiadásai 
     - dologi kiadási előirányzatát                                                                               766 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
379/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
A) Központosított előirányzat: Lakossági közműfejlesztés támogatása 
bevételi előirányzatát                                                                     megemeli               7 eFt-tal 
B) Normatív kötött felh. tám.: Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 
bevételi előirányzatát                                                                      megemeli        3.807 eFt-tal 
C) Központosított előirányzat: Könyvtári és Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás, Múzeumok szakmai támogatása 
bevételi előirányzatát                                                                      megemeli           230 eFt-tal 
D) Központosított előirányzat: Könyvtári felzárkóztató támogatás 
bevételi előirányzatát                                                                      megemeli           295 eFt-tal 
E) Központosított előirányzat: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
bevételi előirányzatát                                                                       megemeli        5.863 eFt-tal 
F) Egyéb Központi támogatások (Céljellegű decent. tám.) 
Szociális célú gyermekétk. tám. (Nyári gyermekétkeztetés) 
bevételi előirányzatát                                                                      megemeli        1.838 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A) 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai, 
   - Végleges Pénzeszközátadások (Társ. szoc. pol. jutt.) 
   Lakossági közműfejlesztés támogatás kiadási előirányzatát                                      7 eFt-tal 
B) 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadásai Végleges pénzeszköz átadások 
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(Társ. szoc. pol. jutt.) -  Egyszeri gyermekvédelmi támogatás kiadási előirányzatát 3.807 eFt-
tal 
C) 5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül 
   a Dologi kiadások előirányzatát                                                                            230 eFt-tal 
   /Könyvtári érdekeltségnövelő tám. felh./ 
D) 5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül 
   a Dologi kiadások előirányzatát                                                                             295 eFt-tal 
   /Könyvtári felzárkóztató tám. felh./ 
E) 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül 
   Felhalmozási kiadások, Szakmai és informatikai fejl. feladatok 
   (Közoktatás-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.) kiadási előirányzatát      5.863 eFt-tal 
F) 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások előirányzatán belül 
   a Dologi kiadások - Szociális célú gyermekétk. tám. 
   (Céljellegű decent. tám.) felh. kiadási előirányzatát                                            1.838 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
380/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-5 cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
   (működési célú pénzeszközátadás) 
    Hivatalos Városi szintű kapcsolatok finanszírozására                csökkenti „-”    555 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4 cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül 
   - a Dologi kiadások előirányzatát                                                                           555 eFt-tal 
   /A Berényi Napok rendezvényhez kapcs. 
   hivatalos városi szintű kapcs kiadásaira fed. bizt/ szállás, vendéglátás 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
381/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 4.cím Összevont Óvodák bevételi előirányzatát                           csökkenti „-” 81.730 eFt-tal 
ezen belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát         „-”   2.582 eFt-tal 
  - Felügyeleti szervi támogatás bevételi előirányzatát „-” 79.148 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 4.cím Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                            csökkenti „-” 81.730 eFt-tal 
ezen belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                       csökkenti „-” 49.782 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát    csökkenti „-” 16.504 eFt-tal 
  - Dologi kiadások előirányzatát                            csökkenti „-” 16.196 eFt-tal 
  - Támogatásértékű kiadás 
     működési célra előirányzatát                             megemeli           752 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
382/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 2/A.cím Összevont Óvodák bevételi előirányzatát                           megemeli   82.482 eFt-tal 
ezen belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                2.582 eFt-tal 
  - Felügyeleti szervi támogatás bevételi előirányzatát      79.148 eFt-tal 
  - Támogatásértékű bevételek Működési célra 
    bevételi előirányzatát                                                          752 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 2/A.cím Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                          megemeli   82.482 eFt-tal 
ezen belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                  49.782 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát               16.504 eFt-tal 
  - Dologi kiadások előirányzatát                                       16.196 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István 
               Gubis Andrásné 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
383/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatának megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosítást tudomásul 
veszi: 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül, 
   - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát               csökkenti „-” 110 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Véglegesen pénzeszközátadások Működési célra kiadási előirányzatát             110 e Ft-tal 
      - Német Hagyományápoló Egyesület részére 
      program megvalósításához tám.)  100 E Ft 
      - Római Katolikus Egyházközösség részére (1947-48-as magyar-csehszlovák 
      lakosságcserének emlékére, 
      állítható emléktábla elkészítéséhez 10 E Ft 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 
- Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra bevételi előirányzatát   megemeli 15 e Ft-
tal 
   /Mezőberényi Cigány Egyesülettől 15.110 Ft Internet tám./  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül, 
   Dologi kiadások előirányzatát                                                                                  15 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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384/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát      megemeli         97 eFt-tal 
     Békés Megyei Közoktatási Alapítvány Diák Önk. programja pály. tám. 
  - Intézményi működési bevételi előirányzatát                                   megemeli       213 eFt-tal 
    /AJTP végzős tanulók Nosztalgia táborának 
    Nagyszalontai látogatása fedezetére/ 
és ezzel egyidejűleg 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                  csökkenti „-” 293 eFt-tal 
  - Dologi kiadások előirányzatát                                                       megemeli       603 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
385/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 2/B.cím Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                megemeli 5.040 eFt-tal 
     - ÁFA bevétel          2040 eFt 
     - Tankönyvbevétel: 3000 eFt 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát             megemeli   254 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/B.cím Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                                      192 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                     62 eFt-tal 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                5.040 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
386/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 5-3.cím Petőfi Sándor Művelődési Központ bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                           megemeli       1.756 eFt-tal 
     - Berényi Napok (bérleti díj, reklám)                          1500 eFt 
     - Továbbszámlázott Szolg. (Münsingeni utazási díj)    256 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-3.cím Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül: 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                  1.756 eFt-tal 
- 5-3.cím Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül: 
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  /Notebook vásárlás pénzmaradvány felhasználásával/ 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát              csökkenti „-”    140 eFt-tal 
  - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                            megemeli         140 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
387/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                               megemeli 1.232 eFt-tal 
     - Intézményi ellátási díj: 
          - Házi segítségnyújtás:  108 eFt 
          - Nappali ellátás:         1124 eFt 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát             megemeli   351 eFt-tal 
     Közhasznú fogl. tám. 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                                       901 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                    682 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
388/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Esélyegyenlőségi 
Programról készített tájékoztató anyagot, valamint az intézményi programokat tudomásul 
veszi azzal, hogy a közoktatási esélyegyenlőségi felmérés és helyzetelemzés kerüljön 
részletes kidolgozásra az októberi ülésre, az infrastruktúrájuk fejlesztésére kiírt DAOP-2007-
4.2.1/2F kódszámú pályázati kiírás feltételeinek megfelelően. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, októberi testületi ülés 
 
 
389/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a – DARFT által 
meghirdetett, DAOP 2007.- 4.2.1/2/F pályázati kiírás megpályáztatását oktatási intézmények 
részére - 352/2007./VIII.27./sz. határozatát. 
 
 
390/2007./IX.24../sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kft. által kiírt, „Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és a 
gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztésére” 2007. évi támogatásának igénybevételére 
pályázatot  (DAOP 2007.- 4.2.1/2/F) nyújt be. 
       A tervezett beruházás becsült bekerülési költsége:           500.000.000,- Ft 
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       Megpályázható támogatás mértéke (90%): 450.000.000,- Ft 
       Szükséges minimális önrész (10%):   50.000.000,- Ft 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat elnyerése 
esetén a szükséges önrészt - a beruházás összes költségének 10%-át 50.000.000,- Ft - a 
beruházás időtartama alatt aktuális költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
391/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-2007-4.2.1/2F kódszámú,az 
„Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és a gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” 
pályázathoz kapcsolódó, szükséges szerződéseket (hozzákapcsolódó fedezetekkel) kösse meg, 
utólagos beszámolás mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
392/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kick-box szakosztály 
részére, 2 mezőberényi versenyzőnek, a 2007. november 6-11. között Portugáliában 
megrendezésre kerülő Utánpótlás Kick-box Európa Bajnokságon való részvételhez 200.000,- 
Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
393/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Hírlap települési 
oldalak készítésével kapcsolatos akciós ajánlatával 2007. évben nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
394/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete „A Munkácsyt a Munkácsyba” 
akcióba lehetséges támogatót ajánlani nem tud ,és pénzügyi fedezet hiányában nem tud részt 
vállalni a kezdeményezés megvalósításában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
395/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ERBO-Plan Szolgáltató Kft. 
részére, a Mezőberény város belterületi csapadékvíz elvezetése, elvi vízjogi létesítési 
engedélyezési terv elkészítésének fedezetére 240.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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396/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zsibrita Pál mezőberényi lakos 
kérelmének megfelelően, felkéri a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának munkatársait, 
hogy a felvetett probléma megoldásának (laposikertek végében lévő árkok mélyítése) anyagi 
vonzatát és megvalósításának lehetőségeit vizsgálják meg, és nyújtsanak be javaslatot a soron 
következő képviselőtestületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             P.H.műszaki osztálya 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
397/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár részére - a 
könyvtárépület kapualj részének festési munkálatainak fedezetére - bruttó 100.000 Ft-ot 
biztosít, dologi kiadási előirányzatként, a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
398/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mécses Szolgáló Közösség 
Egyesülete javára az 1257 hrsz.-ú 5650 Mezőberény, Deák Ferenc u. 1. szám alatti, 1765 m2 
összterületű (ebből a főépület alapterülete 255,45 m2, a melléképület alapterülete 131,44 m2), 
egykor iskolaként hasznosított, nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanban 
„Pszichiátriai betegek nappali otthona kialakítására, valamint fogyatékkal élő emberek 
rendszeres szakmaképzésének megoldására szerződés megkötésének napjától, azaz 2007. 
október hó 1-től 10 évre, üzemeltetés és felújítás céljára használati jogot biztosít, mely a 
szerződés lejártakor, a szerződésben meghatározottak alapján további 10 évre 
meghosszabbítható. A Bérlő gondoskodik a használat ideje alatt az épület megjelölt célú 
átalakításáról, felújításáról, karbantartásáról. 
Amennyiben a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete – a megállapodás aláírásától számított 
3 éven belül – olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy az ingatlant meg tudja vásárolni, úgy a 
felek az ingatlan vételárát kölcsönösen kialkudva nettó 15 millió (azaz nettó tizenötmillió) 
forintban fogadják el és állapítják meg. 
Az ingatlan havi bérleti díját 20.000.-Ft + Áfa, azaz bruttó 24.000.- Ft (bruttó huszonnégyezer 
–forint) összegben határozza meg, a bérleti díj 2009. január 1. napjától a KSH által 
hivatalosan kiadott infláció mértékével növekszik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
399/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a gyepmesteri 
feladatokkal kapcsolatos TAPPE Kft. levél ügye, további információk birtokában, októberben 
kerül megtárgyalásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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400/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi 5600 
helyrajzi számú, 3171 m2-es önkormányzati tulajdonú laposi kertet Mertz Gabriella részére 
20.000,- Ft értékesíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
401/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Szarvasi út 12. szám 
alatt található 689 helyrajzi számú Műhelyek elnevezésű ingatlant az ajánlatban feltüntetett 
vételáron nem kívánja értékesíteni. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 
343/2007./VIII.27./sz. határozatában foglaltakat fenntartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
402/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Békés megye 
17 településének belterületi vízrendezési programja „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért” néven meghirdetett pályázat eredményessége érdekében a létesítési 
engedéllyel kapcsolatos feltételrendszerhez a „B” variánst elvi vízjogi engedélyes szinten ki 
kell dolgozni. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy 620 eFt (Hatszázhúszezer forint) összegben kössön megbízási szerződést 
Wiand Ferenccel annak érdekében, hogy elkészítse az „A” variáns belvízelvezető csatornák 
vonatkozásában a beruházási költségkalkulációt . 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
403/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
353/2007./VIII.27./sz. határozatát, a 2008. január 1-től történő számlavezető pénzintézet 
kiválasztásánál nem kívánja alapkövetelményként meghatározni, hogy csak azok a 
pénzintézetek pályázhatnak, amelyek vállalják, hogy 2008. január 1-től fiókot üzemeltetnek a 
városban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
404/2007./IX.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a következők szerint írja ki 
ajánlatkérését számlavezető pénzintézet kiválasztására: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ajánlattételre hívja fel – 2008. január 1 
napjától – az alábbi pénzintézeteket az önkormányzat és intézményei számlavezetésének 
elnyerése érdekében: 
1.) Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
2.) Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 
3.) Magyarországi Volksbank Zrt. 
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4.) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. 
Ajánlatokat az a pénzintézet adhat, melynek Mezőberény városban pénzintézeti kirendeltsége 
működik, illetve vállalja, hogy legkésőbb 2008. március 1 napjáig a helyi kirendeltséget 
megnyitja. Az ajánlattevőnek vállalnia kell , a számlavezetés elnyerésével egyidejűleg 
minimum 1 db pénzkiadó automata (ATM) városban történő elhelyezését, előnyt jelent több 
ATM kihelyezése. 
A nyertes pénzintézetnek vállalnia kell az önkormányzat és intézményei részére minimum 7 
db ügyfélterminál kihelyezését. 
Az önkormányzat elvárja az ajánlatot tevő pénzintézettől, a teljes körű banki szolgáltatás ( 
valuta- deviza forgalmazást is beleértve) nyújtását a helyi fiókjában. 
Az ajánlattétel tárgya: az önkormányzat és intézményei számlavezetési és pénzintézeti 
szolgáltatásának biztosítása 
Az eljárás módja: tárgyalásos eljárás, melynek első szakaszában a pénzintézetek az alább 
megnevezett szempontokra azonos feltételek mellett adnak ajánlatot, majd az írásban 
benyújtott ajánlatok alapján folyik a tárgyalás az egyes résszempontok, vagy a teljes ajánlat 
tekintetében. 
Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2007. október 31 
Az ajánlatok benyújtásának címzettje: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete, Cservenák Pál Miklós, polgármester 5650. Mezőberény, Kossuth tér 1 
A számlavezetéssel kapcsolatos kérdéseket, a benyújtás határideje előtti 5. napig írásban lehet 
benyújtani a fent megjelölt címen, Cservenák Pál Miklós polgármesterhez. 
Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére egy alkalommal személyes konzultációs 
lehetőséget biztosít az ajánlat benyújtása előtt. 
A számlavezető kiválasztásáról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007 
november havi ülésén dönt.  
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a számára nem kedvező ajánlatok 
esetén – eltekint az új számlavezető kiválasztásától. 
A Képviselő-testület az alábbi szempontokra kéri az ajánlattevők ajánlatát: 
1.)A számlavezetés kondíciói: 

• fő és alcímű számlák kamatai 
• forgalmi jutalék bankon belüli átutalás 
• forgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés 
• számlanyitás költsége 
• számlafenntartás költsége 
• zárlati díjak 
• pénztári kifizetések díjai 
• bankon kívüli utalások díjai 
• bankba érkező jóváírások díjai 
• bankszámla terhelés jóváírási díjai 
• bankjegy kiadó automata (ATM) száma 
• önkormányzat és intézményei számára ügyfélterminálok biztosítása- ennek feltételei  
• önkormányzati és intézményi dolgozók számlanyitásának kondíciói- bankkártya 

biztosítás feltételei 
• önkormányzati dolgozók számlavezetési költségei, pénzfelvétel díja (ennek 

költségmentességre minimalizálási lehetőségei) 
2.)Pénzforgalom: 

• munkabár átutalás átfutása 
• kiskincstári rendszer működtetése és díjtételei 
• utalások fogadása, időigénye 
• postai közreműködési díj mértéke, átvállalása 
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• postai költségek felszámolása 
• pénzforgalom nagyságától függő esetleges kedvezmények 

3.)Hitelezés: 
• folyószámlahitel: ezen belül: 
kamat 

rendelkezésre tartási jutalék 
folyósítási jutalék 

igényelt fedezet, biztosítékok 
hitelkeret megállapítás 
hitelszerződés módosítási díj 
• munkabér hitel ,- ezen belül: 

elbírálás időigénye 
kamat 
kamatfizetési periódus 
kezelési költség 

• rövid és hosszú lejáratú hitelek, ezen belül: (külön- külön kérjük az ajánlatot 
mindegyikre !!!) 
elbírálás időigénye 
kamat 
kamatfizetési periódus 
rendelkezésre tartási jutalék 
kezelési költség 
folyósítási jutalék 
igényelt fedezet, biztosítékok 
hitelszerződés módosítási díj 
előtörlesztés lehetősége 

• bankgarancia nyújtás feltételei: 
12 hónapon belüli 
12 hónapon túli 
óvadék, fedezet esetén garantált összeg 
garancia hosszabbítás díja 
garancia ígérvény díja 

4.) Önkormányzati szabad pénzeszközök elhelyezése: 
• értékpapír számla nyitása 
• értékpapír számla megszüntetése 
• értékpapír számla számlavezetési díja 
• átmenetileg lekötött pénzeszközök, ezen belül: (kamatai és számlavezetési díjai) 

- rugalmasan kezelhető, mozgatható lekötések: 
-1 hónapnál rövidebb idejű lekötések (napi, heti) 
-1 hónapot meghaladó lekötések 
- hosszabb távú lekötések 

5.) Egyéb: 
. ajánlat az ügyfélbarát ügyintézésre és nyitva-tartásra 
Az önkormányzat elvárja az ajánlatot tevő pénzintézettől a teljes körű banki szolgáltatás 
nyújtását a helyi fiókjában. 
Az ajánlattevőtől elvárja az ajánlatkérő néhány referencia megjelölését, azt hogy hány 
önkormányzat számlavezetője.  
Az önkormányzat a kiválasztott pénzintézettel kötendő szerződésben kiköti, hogy a tárgyalás 
során kialkudott – és a pénzintézet által vállalt kondíciókon a pénzintézet egy évig nem 
változtathat azaz, az önkormányzat számára hátrányosabb kondíciókat nem alkalmazhat. Egy 
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év után, amennyiben a pénzintézet a vállalt kondícióin változtatni kíván és az önkormányzat 
számára hátrányosabb a korábbinál, azt két hónappal a változtatás előtt köteles a 
Polgármesternél írásban bejelenteni. 
Az önkormányzat, a számlavezető pénzintézettel kötendő szerződésben kiköti, hogy 
amennyiben a pénzintézet a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve azokat nem 
teljesíti, jogosult az önkormányzat a szerződést felmondani, egy hónap határidővel, és a 
számlavezetőnek ez esetben vállalnia kell a felmondással együttjáró valamennyi költség 
viselését és az önkormányzatnak ebből eredő kára megtérítését. 
Tájékoztatóként: 
Az önkormányzat éves költségvetése: 3 milliárd forint  
A bankszámlák számáról Hidasi Zoltán, pénzügyi irodavezető ad tájékoztatást (66/515-515) 
Jelen ajánlati felhívást Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. 
szeptember hó 24.-i ülésén 404/2007.(IX.24) számú határozatával jóváhagyta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2007.(IX.25.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról 
 
 

*** 
 
 
405/2007./X.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Közmeghallgatás: 
Mezőberény város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 
Képviselő-testületi ülés napirendje: 
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  414/2006./IX.22./sz., 531/2006./XII.18./sz., 

116/2007./IV.5./sz., 157/2007./IV.23./sz., 189/2007./V.22./sz., 213/2007./V.22./sz., 
236/2007./VI.18./sz., 237/2007./VI.18./sz., 266/2007./VI.18./sz., 272/2007./VII.24./sz., 
290/2007./VII.24./sz., 305/2007./VIII.27./sz., 307/2007./VIII.27./sz, 
318/2007./VIII.27./sz., 322/2007./VIII.27.6sz., 323/2007./VIII.27./sz., 
326/2007./VIII.27./sz., 329/2007./VIII.27./sz.,  330/2007./VIII.27./sz., 
331/2007./VIII.27./sz., 332/2007./VIII.27./sz., 335/2007./VIII.27./sz., 
339/2007./VIII.27./sz., 340/2007./VIII.27./sz., 342/2007./VIII.27./sz., 
346/2007./VIII.27./sz., 349/2007./VIII.27./sz., 350/2007./VIII.27./sz., 
364/2007./IX.24./sz., 393/2007./IX.24./sz., 394/2007./IX.24./sz., 400/2007./IX.24./sz., 
401/2007./IX.24./sz., 336/2007./VIII.27./sz., lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Mezőberény közoktatási esélyegyenlőségi felmérése, helyzetelemzése és programja 
(388/2007./IX.24./sz. hat.) 

2/3. A 2008. évi városi nagy-rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.) 
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2/4. A Berényi Napok 2007. rendezvénysorozat és a városi nagy-rendezvények elszámolása 
(82/2007./III.19./sz. hat.) 

2/5. A Széchenyi u. 1. szám alatti szemészeti rendelő akadálymentesítésének pályáztatási 
ügye (347/2007./VIII.27./sz. hat.) 

2/6. „Mezőberény önkormányzatának kitüntető oklevele” díj alapítása (363/2007./IX.24./sz. 
hat.) 

2/7. A Laposi kertek végében lévő illegálisan betemetett árkok helyreállítási munkálataira 
árajánlat (396/2007./IX.24./sz. hat.) 

2/8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
3./ Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése 
4./ Tájékoztató a nemzetiségi egyesületek munkájáról 
5./ Bejelentések  
5/1. A Városi Közszolgáltató Intézmény 190/2007. ikt. számú levele: Személyi juttatások és 

Munkaadókat terhelő járulékok rendezése (előirányzat átcsoportosítási javaslat). 
5/2.  Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (8 db határozat) 
5/3.  Városi Közszolgáltató Intézmény határozati javaslata előirányzata módosítására. 
5/4.  Sziget Produkciós Kft. ajánlata, film készítése a városról. 
5/5.  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 3756/2007. ikt. számú levele, pótelőirányzat 

biztosítás kérelme (Mb., Puskin utcai idősek Otthona lapos tető szigetelés felújítása). 
5/6.  A  XX/81-5/2007. sz. Közmunkaprogramban részvétel esetében pályázati saját erő 

biztosítása. 
5/7.  Magyar Közútkezelő Kht. pályázat beadásához támogató nyilatkozat kérése 
5/8.  Nemzetközi kapcsolatok koncepciója /2007-2010/. 
5/9. Doboz nagyközség Békési Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 

hozzájárulás iránti kérelme. 
5/10. A köztemetőről és temetkezés rendjéről rendelet tervezet, és díj megállapítás 
5/11. Nyugdíjazás miatt megüresedő jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása. 
5/12.  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület lemondása pályázati támogatásról. 
5/13. Önkormányzati képviselő delegálása az MFC. elnökségébe. 
5/14. Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

16/2007.(VI.19.) MÖK. sz. rendelet módosítása 
5/15. Kérelem /Dolgozóknak biztosítandó étkezési hozzájárulás kiegészítése 500 Ft/hó 

összeggel/. 
5/16. Békéscsaba Megyei jogú Várostól 3547/2007. ikt. számú levél: Tűzoltójárművek 

beszerzése pályázathoz pályázati saját forrás biztosításának kérése. 
5/17. A Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ-ének módosítása 
5/18. Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása  
5/19. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
5/20. A Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása 
5/21. Vis maior támogatás visszafizetése 
5/22. A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez csatlakozás 
5/23. Előterjesztés a 2008. évi piaci és vásári helypénzek emelésére (I. fordulós tárgyalás). 
5/24. Előterjesztés a 2008. évi közterület használati díjak emelésére (I. fordulós tárgyalás). 
5/25. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. évi víz és szennyvíz díj megállapítási kérelme 
5/26. Előterjesztés a 2008. évi lakbérek mértékének emelésére (I. fordulós tárgyalás). 
5/27. Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata. I. forduló 
5/28. A Mezőberény-Békés közötti kerékpárút  megbízási szerződése 
5/29.Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi 

közutak fejlesztésére pályázati felhívás  
5/30. „Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra” pályázati kiírás 
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5/31. A Megyei Múzeum ismételt kérelme Munkácsy-festmény vásárláshoz 
5/32. Egyéb bejelentés 
6./ Zárt ülés 
6/1. Önkormányzati tulajdonban lévő Mezőberény, Szent J. u. 20. sz. alatti ingatlan 

megvásárlási kérelme (Karácsony Ádám) 
6/2. Luther téri csapadékvíz elvezetés és járda helyreállítási munkálatokhoz árajánlat 

(345/2007./VIII.27./sz. hat.) 
6/3. Mezőberény, Liget u. 1/A. társasház közterület helyreállítási kérelme 
6/4. Körösi Mihály kutatómunkájának elvégzéséhez támogatás kérés 
6/5. A Városháza irattárának /volt börtönépület/ pótmunkái (szóbeli) 
6/6. A Városi Könyvtár épületének homlokzat felújítása (szóbeli) 
6/7. 2008 évi szemétszállítási díj 
6/8. Mezőberény város  gyepmesteri telep ügye. (399/2007./IX.24./ sz. hat.) 
6/9. Aljegyzői munkakör  (szóbeli) 
6/10. Egyéb bejelentés 
        -Mezőberényi Református Idősek Otthona kérelme -Gerle Margit által készített kerámia 

kút elhelyezése udvarukon 
         -Testvérvárosi kapcsolatok kiszélesítéséről állásfoglalás (kanadai településről 

megkeresés) 
 
406/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a módosításokkal és kiegészítésekkel 
Mezőberény város Környezetvédelmi Programját elfogadja. A módosításokat a programban át 
kell vezetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Végrehajtási határidő: folyamatos 
Felülvizsgálat: 2011 évben 
 
 
407/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. szeptember 24-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
408/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
409/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 414/2006./IX.22./sz., 
531/2006./XII.18./sz., 116/2007./IV.5./sz., 157/2007./IV.23./sz., 189/2007./V.22./sz., 
213/2007./V.22./sz., 236/2007./VI.18./sz., 237/2007./VI.18./sz., 266/2007./VI.18./sz., 
272/2007./VII.24./sz., 290/2007./VII.24./sz., 305/2007./VIII.27./sz., 307/2007./VIII.27./sz, 
318/2007./VIII.27./sz., 322/2007./VIII.27.6sz., 323/2007./VIII.27./sz., 326/2007./VIII.27./sz., 
329/2007./VIII.27./sz.,  330/2007./VIII.27./sz., 331/2007./VIII.27./sz., 332/2007./VIII.27./sz., 
335/2007./VIII.27./sz., 339/2007./VIII.27./sz., 340/2007./VIII.27./sz., 342/2007./VIII.27./sz., 
346/2007./VIII.27./sz., 349/2007./VIII.27./sz., 350/2007./VIII.27./sz., 364/2007./IX.24./sz., 
393/2007./IX.24./sz., 394/2007./IX.24./sz., 400/2007./IX.24./sz., 401/2007./IX.24./sz., 



117 

336/2007./VIII.27./sz., lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
410/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény közoktatási 
esélyegyenlőségi felmérése, helyzetelemzése és programja c. anyagot a módosításokkal, 
pontosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadja. Ezen anyag mellékletét képezi a 3 városi 
közoktatási intézmény helyzetelemzése is. 
 
 
411/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Öreg Istvánt, a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatóját, hogy a Mezőberény közoktatási 
esélyegyenlőségi felmérése, helyzetelemzése és programja c. anyag szakértői vizsgálata 
érdekében vegye fel a kapcsolatot az OKM által kijelölt szakértővel, tekintettel arra, hogy az 
oktatási intézményekben óvodai, illetve tanulói jogviszonyban lévők között a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 40%-ot és ez megköveteli a speciális 
szakértő igénybevételét. 
Felelős: Öreg István igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
412/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008-ban a három nemzeti ünnephez 
(március 15., augusztus 20. és október 23.) és a május 1-jéhez kapcsolódó rendezvényeket 
tekinti „nagy rendezvényeknek”. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
413/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. augusztus 20-ához 
kapcsolódóan az Európai Bizottság által meghirdetett testvérvárosi pályázatot úgy kéri 
előkészíteni, hogy sikeres pályázat esetén 4 napos rendezvénysorozat  (augusztus 20-23) 
készüljön.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szűcsné Sziklai Éva, a PSMK igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
414/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-23-a közötti 
időszakot irányozta elő a 2008. évi Berényi Napok megrendezésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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415/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Napok 2007. 
rendezvénysorozat és városi nagy-rendezvények pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolóját 
elfogadta.  
 
 
416/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 347/2007./VIII.27./sz. határozatával 
támogatott - a DARFT által meghirdetett komplex akadálymentesítésre vonatkozó DAOP-
2007-4.3.1 pályázaton - Széchenyi u. 1. sz. alatti szemészeti rendelő fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítéséről a szakhatósági döntést tudomásul veszi, mely 
szerint a beruházás nem kivitelezhető. A megvalósítására más forrást kell találni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Humáns. és Szoc. Szolg. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
417/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény önkormányzatának 
kitüntető oklevele tárgyú előterjesztés tárgyalását levette a napirendről. 
 
 
418/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Laposi kertek végében lévő 
illegálisan betemetett árkok helyreállítási munkálatai fedezetére 27.000,- Ft-t biztosít a 
901116/0 szakfeladat (szennyvíz elvezetés és kezelés) dologi kiadási előirányzata terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal  
 
 
419/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
420/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városban működő civil 
szervezetekről készült előterjesztést megtárgyalta, és elismerve ezen szervezetek munkáját, 
köszönetét fejezi ki közösségi célú tevékenységükért. 
A Képviselőtestület a jó együttműködés fenntartását fontosnak tartja, de a szervezetek 
kéréseit, elvárásait a jövőben is csak költségvetési lehetőségei függvényében tudja támogatni. 
 
 
421/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városi 
rendezvényterv készítésekor az illetékesek tájékozódjanak, kérjék meg a civil szervezeteket, 
milyen szerepet tudnak vállalni különböző rendezvények munkáinak végzésében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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422/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette Mezei Tibor írásos 
tájékoztatóját a Mezőberényi Cigányokért Egyesület munkájáról, Wagner Márton 
tájékoztatóját a Német Hagyományápoló Egyesület munkájáról, Borgula Györgyné 
tájékoztatóját a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének munkájáról. 
 
 
423/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül, 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                              csökkenti  „-” 6.300 e Ft-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                           csökkenti  „-” 2.016 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát                    8.316 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
424/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Felhalmozási kiadások, Szakmai és informatikai 
   fejlesztési feladatok (Közoktatás – fejlesztési célok 
   támogatása – tám. felh.) kiadási előirányzatát                          csökkenti „-”     1.105 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/A. cím Összevont Óvodák dologi kiadási előirányzatát                                      512 eFt-tal 
   (512400 Ft~512 e Ft) 
   Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére 
   /16/2007.(III.14.) OKM. sz. rendelet 2§ 2, 3 bek. 
   szerint, ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint/ 
   /Közoktatás – fejlesztési célok támogatása – 
   Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/ 
- 2/B.cím Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   dologi kiadási előirányzatát                                                                                     593 eFt-tal 
   - Általános Iskola (1-4. évf.) 450.000 Ft ~ 450 eFt 
   - Alapfokú műv. int.              142.400 Ft ~ 143 eFt 
   Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére 
   /16/2007.(III.14.) OKM. sz. rendelet 2§ 2, 3 bek. 
   szerint, ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint/ 
   /Közoktatás – fejlesztési célok támogatása – 
   Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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425/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, 
   bevételi előirányzatán belül, 
  A.) Központosított előirányzat: Kiegészítő támogatás – 
      Nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz – 
      Nemzetiségi tankönyvek tám. bevételi előirányzatát                    megemeli   1.077 e Ft-tal 
      (1.077.383 Ft ~ 1.077 e Ft) 
  B.) Központosított előirányzat: 
      Vizitdíj visszafizetésének támogatása bevételi előirányzatát        megemeli          1 e Ft-tal 
      (900 Ft ~ 1 e Ft) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  A.) 2/B. cím Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
      kiadási előirányzatán belül, 
      - Dologi kiadások előirányzatát                                                                        1.077 eFt-tal 
  B.) 7-5. cím PH. egyéb működési kiadásai 
      Végleges pénzeszközátadások /Társ. szoc. pol. jutt./ 
       Vizitdíj visszafizetésének támogatása kiadási előirányzatát                                   1 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
426/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
     Átengedett SZJA.: SZJA. normatív módon elosztott része 
     (Kv.tv. 3. sz. mell. 8. sorsz.) Üdülőhelyi feladatok előirányzatát megemeli      1.070 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
  - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
     Egyéb sajátos működési bevételek 
     /Egyéb idegenforg. bev. helyett/ előirányzatát                               csökkenti „-”1.070 eFt-tal 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
     SZJA. jövedelemkülönbség mérséklésére előirányzatát               csökkenti „-”7.590 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát  csökkenti „-”7.590 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
427/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                           megemeli      371 eFt-tal 
   Kv. tv.: 
 - 3.sz.mell. 15.2. (6) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások, 
     2007. szeptember 1-jétől 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás, 
     a 2-3. évfolyamon, 4 hónapra. „-” 255 e Ft (állami: - 255 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 15.2. (10) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások, 
     2007. szeptember 1-jétől 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás, 
     a 7-8. évfolyamon, 4 hónapra. „-” 170 e Ft (állami: - 170 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 16.4.1. d (8) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, 
     oktatása, Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, 
     oktatás az óvodában és az iskolában, Beszéd- és az enyhe 
     értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, 
     tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek, tanulók, 
     Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt (a közoktatási 
     törvény 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 2 főként 
     számítva), Általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók, 
     4 hónapra. 832 eFt (állami: 832 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 16.4.1. d  (9) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, Sajátos nevelési igényű gyermekek, 
     tanulók nevelése, oktatása,  Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) 
     nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában, Beszéd- és 
     az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt 
     a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek, 
     tanulók, Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
     (a közoktatási törvény 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 
     2 főként számítva), általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók, 
     4 hónapra. 64 eFt (állami: 64 eFt). 
 - 3.sz.mell. 16.4.1. e  (9) sorsz. - Közoktatási kiegészítő hozzájárulások, 
     Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 
     Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában 
     és az iskolában, Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés 
     fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan 
     akadályozott gyermekek, tanulók, Külön szervezett csoportban, 
     osztályban (a közoktatási törvény 3. számú melléklete II/3. pontja 
     szerint 2 főként számítva) általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók, 
     4 hónapra. „-” 64 e Ft (állami: - 64 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 16.7. a .1. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítő hozzájárulások, 
     Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma 
     kisebbségi oktatás, Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, 
     iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, 
     kiegészítő kisebbségi oktatás, 4 hónapra. „-” 45 e Ft (állami: - 45 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 16.11.2. 3. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 
     fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Intézményi társulás 
     óvodájába, általános  iskolájába járó gyermekek, tanulók 
     támogatása, általános iskolai 5-8. évfolyamokon, 
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     4 hónapra. 15 eFt (állami: 15 eFt) 
 - 3.sz.mell. 17.2.  b sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel 
     összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások, Általános 
     hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, 
     12 hónapra. „-” 6 e Ft (állami: - 6 e Ft) 
és ezzel egyidejűleg 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   kiadási előirányzatán belül, 
      - Személyi juttatások előirányzatát                                              megemeli      285 eFt-tal 
      - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                           megemeli         92 eFt-tal 
      - Dologi kiadások előirányzatát                                                   csökkenti      „-”6 eFt-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                          megemeli   4.004 eFt-tal 
   Kv. tv.: 
 - 3.sz.mell. 15.2. (12) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások, 
     2007. szeptember 1-jétől 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás, 
     a 9. évfolyamon, középiskolában, 4 hónapra. „-” 255 e Ft 
     (állami: - 255 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 15.2. (14) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások, 
     2007. szeptember 1-jétől 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás, 
     a 10. évfolyamon, középiskolában, 4 hónapra. 
     510 eFt (állami: 510 eFt) 
 - 3.sz.mell. 15.2. (15) sorsz. - Közoktatási alap-hozzájárulások, 
     2007. szeptember 1-jétől 2007. december 31-éig, Iskolai oktatás, 
     a 11-13. évfolyamon, 4 hónapra. „-” 85 e Ft (állami: - 85 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 16.3.1. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, 
     externátusi nevelés, ellátás, 4 hónapra. 848 eFt (állami: 848 eFt) 
 - 3.sz.mell. 16.3.2. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, kollégiumok közoktatási feladatai, 
     Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
     Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, 
     ellátása, 4 hónapra. 243 eFt (állami: 243 eFt) 
 - 3.sz.mell. 16.8.  3. (1) sorsz. - Közoktatási kiegészítő hozzájárulások, 
     Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás, 8 hónapra. 
     „-” 286 e Ft (állami: - 286 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 16.8. 2. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, Két tanítási nyelven szervezett oktatás, 
     4 hónapra. 143 eFt (állami: 143 eFt) 
 - 3.sz.mell. 16.10. b  (1) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, egyes pedagógiai programok támogatása, 
     Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
     Programjában részt vevő tanulók nevelése, oktatása, 
     4 hónapra. 80 eFt (állami: 80 eFt) 
 - 3.sz.mell. 16.11.1. a.  1. (1) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, Hozzájárulások egyes közoktatási 
     intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, 
     Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása, 
     Középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon, 
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     8 hónapra. 1.130 eFt (állami: 1.130 eFt) 
 - 3.sz.mell. 16.11.1. a.  1. (2) sorsz. - Közoktatási kiegészítő 
     hozzájárulások, Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 
     fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Középfokú oktatási 
     intézménybe bejáró tanulók ellátása, Középiskolai 9-13., 
     szakiskolai 9-10. évfolyamokon, 4 hónapra. 75 eFt (állami: 75 eFt) 
 - 3.sz.mell. 17.2.  b sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel 
     összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások, Általános hozzájárulás 
     a nappali tanulók tankönyvellátásához, 12 hónapra. 1 eFt (állami: 1 eFt) 
 - 3.sz.mell. 17.2.  a(4) sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel 
     összefüggő szociális juttatások, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása, 
     rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók, 
     12 hónapra. 490 eFt (állami: 490 eFt) 
 - 3.sz.mell. 17.2.  a(6) sorsz. - Gyermek- és ifjúságvédelemmel 
     összefüggő szociális juttatások, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása, 
     három- vagy többgyermekes családban élő tanulók, 
     12 hónapra. 1.110 eFt (állami: 1.110 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
   kiadási előirányzatán belül, 
      - Személyi juttatások előirányzatát                                              megemeli      430 eFt-tal 
      - Dologi kiadások előirányzatát                                                   megemeli   2.185 eFt-tal 
      - Ellátottak juttatása előirányzatát                                               megemeli   1.389 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
428/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
  Normatív hozzájárulások előirányzatát                                              megemeli 10.624 eFt-tal 
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
  Átengedett SZJA.: SZJA. normatív módon elosztott része előirányzatát megemeli 7.728 eFt-
tal 
Kv. tv.: 
 - 3.sz.mell. 11. d  (1) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti 
     alapszolgáltatás feladatai, Házi segítségnyújtás, 2006. december 
     hónapban is részesült hozzájárulásban. „-” 223 e Ft 
     (állami: - 129 e Ft; SZJA: - 94 e Ft) 
 - 3.sz.mell. 11. d  (2) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti 
     alapszolgáltatás feladatai, Házi segítségnyújtás, 
     Új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) 
     pontja szerint. 1.115 eFt (állami: 645 eFt; SZJA: 470 eFt) 
 - 3.sz.mell. 11. ea sorsz. - Szociális és gyermekjóléti 
     alapszolgáltatás feladatai, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
     2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban. 
     „-” 240 e Ft (állami: - 139 e Ft; SZJA: - 101 e Ft) 
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 - 3.sz.mell. 11. eb sorsz. - Szociális és gyermekjóléti 
     alapszolgáltatás feladatai, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
     Új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
     5. B) pontja szerint. 460 eFt (állami: 266 eFt; SZJA: 194 eFt) 
 - 3.sz.mell. 11. j sorsz. - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 
     feladatai, Időskorúak nappali intézményi ellátása. 450 E Ft 
     (állami: 261 eFt; SZJA: 189 eFt) 
 - 3.sz.mell. 11. d  (1) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti 
     alapszolgáltatás feladatai, Házi segítségnyújtás, 
     2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban. 
     /Intézményi átvétel/ 2.899 E Ft 
     (állami: 1.678 eFt; SZJA: 1.221 eFt) 
 - 3.sz.mell. 11. j sorsz. - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 
     feladatai, Időskorúak nappali intézményi ellátása. 
     /Intézményi átvétel/ 12.000 eFt (állami: 6.947 eFt; SZJA: 5.053 eFt) 
 - 3.sz.mell. 11. ab  (1) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti 
     alapszolgáltatás feladatai, általános feladatok, 70 001 fő alatti településen, 
     működési engedéllyel, családsegítés /Intézményi átvétel/ 
     1.468 eFt (állami: 850 eFt; SZJA: 618 eFt) 
 - 3.sz.mell. 11. ab  (2) sorsz. - Szociális és gyermekjóléti 
     alapszolgáltatás feladatai, általános feladatok, 70 001 fő alatti településen, 
     működési engedéllyel, gyermekjóléti szolgálat 
     /Intézményi átvétel/ 423 eFt (állami: 245 eFt; SZJA: 178 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
   kiadási előirányzatán belül, 
      - Személyi juttatások előirányzatát                                              megemeli   9.461 eFt-tal 
      - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                           megemeli    3.069 eFt-tal 
      - Dologi kiadások előirányzatát                                                   megemeli    5.822 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
429/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-5. cím PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - a 901 116-0. szakf. (Szennyvízelvezetés és kezelés) 
     Belvíz saját forrás dologi kiadási előirányzatát                         csökkenti   „-”    596 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Felhalmozási kiadások: 
     A Városi Strand fejlesztésénél 
     jelentkező többletmunkálatok: Gyógyvízzé minősítés 
     kiadási előirányzatát                                                                                             257 e Ft-tal 
     Orsz. Tisztiorvosi Hiv.: 72 eFt 
     Orsz. Körny. Eü. Int.: 185 eFt 
   - Felhalmozási kiadások: Wenckheim-Fejérvári Kastély 
     Hagyományőrző és Művészeti Központ /költségbecslés/ 
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     kiadási előirányzatát                                                                                             24 e Ft-tal 
   - Felújítási kiadások: 
     Városi játszótér felújítása kialakítása kiadási előirányzatát                              175 e Ft-tal 
    /Tervezési és pályázati díj/ 
   - Martinovics utcai iskolaépület felújítása, fedezet kiegészítés kiadási előirányzatát 70 e Ft-
tal 
- 7-5. cím PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - a 751 845-06. Város és Községgazdálkodás szakfeladat 
     /Közhasznú foglalkoztatás/ munkaadókat terhelő járulékok 
     kiadási előirányzatát                                                                   megemeli            70 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
430/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Felújítási kiadások: -  Wenckheim-Fejérvári Kastély 
     felújítása kiadási előirányzatát                                                  csökkenti   „-” 3.936 e Ft-tal 
     - Engedélyes tervek és költségvetési kiírás: 2760 e Ft 
     - Kertépítészeti tervek:                                   462 e Ft 
     - Falkép kutatás:                                             500 e Ft 
     - Faldiagnosztikai vizsgálat:                           214 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Felhalmozási kiadások: Wenckheim-Fejérvári Kastély 
     Hagyományőrző és Művészeti Központ kiadási előirányzatát                     3.936 e Ft-tal 
     - Engedélyes tervek és költségvetési kiírás: 2760 e Ft 
     - Kertépítészeti tervek:                                   462 e Ft 
     - Falkép kutatás:                                             500 e Ft 
     - Faldiagnosztikai vizsgálat:                           214 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
431/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra /Többcélú kistérségi társulástól/ 
     Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva átvétele 
     bevételi előirányzatát                                                               megemeli        9.921 e Ft-tal 
    - Közoktatási feladatokra:                                               3.005 eFt 
        - Tagintézményi normatíva /Bélmegyer/:      2.609 eFt 
        - Kistelepülési normatíva /Bélmegyer/:            396 eFt 
    - Szociális és gyermekjóléti feladatokra:                        6.916 eFt 
        - Családsegítési norm.:                                  1.217 eFt 
        - Házi segítségnyújtás norm.:                        1.311 eFt 
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        - Jelzőrendszeres házi segítségnyújt. norm.:    396 eFt 
        - Nappali ellátás:                                           3.251 eFt 
        - Gyermekjóléti ellátás:                                    741 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra /Bélmegyeri Községi Önkormányzattól/ 
     átvétel a várható, a normatív és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére 
     bevételi előirányzatát                                                                 csökkenti  „-” 3.005 e Ft-tal 
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül, 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                              megemeli       3.286 e Ft-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          megemeli        1.644 e Ft-tal 
  - Dologi kiadások előirányzatát                                                  megemeli        1.986 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
432/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Felhalmozási kiadások, Mezőberény Város belterületi vízrendezése 
      megvalósítása érdekében pályázati lehetőségek felkutatása 
      kiadási előirányzatát                                                                csökkenti „-”   7000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát                     7000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
433/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
− 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
                 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát      csökkenti             300.000 Ft-tal 
                 Felhalmozási kiadások előirányzatát                    megemeli             300.000 Ft-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
434/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ismételten megköszöni a Sziget 
Produkciós Stúdió Kft ajánlatát, de továbbra sem változtatja meg a 90/2007.(III. 19.) és 
142/2007.(IV.23.) számú határozatait ezzel kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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435/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat részére, a Puskin utcai Idősek Otthona lapos tető szigetelésének felújítása fedezetére 
887 e Ft-ot biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2007. évi költségvetése általános tartaléka 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
436/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”1.429 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - Támogatásértékű kiadások működési célra: 
    Békési Kistérségi Iroda részére, XX/81-5/2007. sz. 
    Közmunkaprogram pályázat saját forrás biztosítása: 70423 Ft ~ 71 e Ft 
    kiadási előirányzatát                                                                     megemeli          71 e Ft-tal 
- 7-5. cím PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   751 845 Város és Községgazdálkodás – Közmunka program 
   Dologi kiadási előirányzatát                                                         megemeli     1.358 e Ft-tal 
   - Géphasználati költség:      914 e Ft 
   - Hulladékkezelési költség: 444 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
437/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Magyar Közút Kht. Békéscsabai Igazgatósága célkitűzésében szereplő Mezőberény 
belterületén lévő 47. sz. főút ~108+680-108+330 kmsz. közötti meglévő útszakasz 
felújítására benyújtani kívánt pályázatuk érdekében a támogató nyilatkozatot aláírja, valamint 
a pályázat összeállításához szükséges további adatokat megküldje. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
438/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyar Közút 
Kht. Békéscsaba Igazgatósága részére megfogalmazásra kerüljön olyan igény, hogy a Petőfi 
úton, a Városháza előtti gyalogátkelőhelyen lévő akadályt okozó útgyűrődés megszüntetésre 
kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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439/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város nemzetközi 
kapcsolatainak koncepciója 2007-2010 c. anyagot a módosításokkal, pontosításokkal és 
kiegészítésekkel együtt elfogadja és a koncepció korábbi változatát (az elfogadó határozattal 
együtt) hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
440/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján Doboz 
Nagyközség Békési Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
441/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jegyzői munkakör betöltésére 
hirdetett pályázatban az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság azon javaslatát, hogy „-
legalább 4 éves közigazgatási gyakorlat” legyen a pályázati feltétel, elvetette, az idevonatkozó 
törvény rendelkezése alapján a 2 év meghatározásával értett egyet.  
 
 
442/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a pályázati 
hirdetményben kitételként szerepeljen, hogy „A nyertes pályázónak vállalnia kell, a 
kinevezést követő egy éven belül a Mezőberényben  történő letelepedést”.  
 
 
443/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) 
pályázatot hirdet nyugdíjazás miatt megüresedő jegyzői munkakör betöltésére. 
Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 36.§.(1) bekezdése, valamint a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv 8.§. (1) bekezdése alapján kerül 
meghirdetésre. 
A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. 
Pályázati feltételek: 
- igazgatásszervezői, vagy állam –és jogtudományi doktori képesítés 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat  
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga megléte 
- magyar állampolgárság  
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 
- összeférhetetlenség hiánya 
Ezek tényét igazolni kell. 
A nyertes pályázónak vállalnia kell, a kinevezést követő egy éven belül a Mezőberényben 
történő letelepedést.  
Előnyt jelent: 
- jegyzői, aljegyzői gyakorlat, vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább 5 éves 

gyakorlat 
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- német vagy angol nyelv legalább társalgási szintű ismerete 
- felhasználói szintű számítógépes ismeret 
A pályázathoz mellékelni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot 
- a végzettséget igazoló okiratok másolatát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- a jegyzői munkakör betöltésére irányuló szakmai programot 
Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv szerint. Az önkormányzat, a kinevezett jegyző részére 
szükség esetén önkormányzati bérlakást biztosít. 
A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 30. nap. 
A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek címezve, 5650.Mezőberény, Kossuth tér 
1 szám alá kell benyújtani. 
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását követő rendes képviselő-testületi ülés 
Az állás betöltésének kezdete: a kinevezést követően azonnal. 
A pályázók további információt kérhetnek Cservenák Pál Miklós polgármestertől a 66/515-
515 telefonszámon hivatali idő alatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
444/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy elmarad a 
gronaui tűzoltók idei Mezőberénybe történő látogatása, és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
a vendégül látáshoz támogatásként megítélt és fel nem használt 30.000 Ft összeggel a 2008. 
évi nemzetközi kapcsolatok pályázati alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése 
 
 
445/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az MFC elnökségének ajánlatát 
elfogadva, - önkormányzat képviseletében elnökségi tag delegálása - megbízza Harmati 
László alpolgármestert a további egyeztetésre. 
Felelős: Harmati László alpolgármester 
Határidő: 2007. novemberi testületi ülés 
 
 
 
446/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzat intézményeinek dolgozói 2007. évre a személyi jövedelemadó törvényben 
meghatározott 5.000 Ft/hó összegű étkezési hozzájárulásban részesüljenek, részükre 6.000 
Ft/fő összeg kifizetésével egyetért, melynek fedezete az intézményi költségvetésekben 
rendelkezésre áll. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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447/2007./X.29./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság technikai eszközeinek korszerűsítésére benyújtott pályázat sikeressége esetén, 
a 30 millió Ft önrészhez 250.000,- Ft-tal hozzájárul. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
448/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Szervezet 
és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja, elfogadva, hogy a módosításokhoz 
költségvetési többlettámogatásra az intézmény nem nyújtott be igényt. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
449/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”2.461 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai - Dologi kiadások előirányzatát                       2.461 eFt-tal 
   - 2006. évi tavaszi belvízvédekezés költségeinek 
    támogatására igénybe vett vis maior támogatásból 
    jogtalanul igénybe vett összeg és kamat visszafizetése:      1.072 eFt 
   - 2005. augusztusi belvíz elleni védekezés költségeinek 
    támogatására jogtalanul igénybe vett 
    összeg és kamat visszafizetése /1.389.089 Ft/:                    1.389 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
450/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel veszi a csatlakozási 
felhívást a Magyar Önkormányzatok Szövetségétől, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
451/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évre vonatkozó piaci és vásári 
helypénzek megállapításánál a jelenlegi díjak 5%-os emelésével ért egyet. 
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452/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évre vonatkozó közterület-
használati díjak megállapításánál a jelenlegi díjak 7,5%-os emelésével ért egyet. 
 
 
453/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
kezdeményezésére elfogadja, hogy a Mezőberényben 2007. évre alkalmazott szolgáltatási 
díjak 2008. február 29. napjáig érvényben maradjanak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
454/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodási terv 
felülvizsgálatára a város szemétszállításának, valamint gyepmesteri telep ügyének rendezése 
után tér vissza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
455/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a DARFT által 
meghirdetett önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz 
csatlakozzon és pályázatot nyújtson  be az önkormányzat a következő utcák tekintetében: 
− A Deák F. u., valamint a Madách u. Rákóczi sgt. és Árpád u. közötti szakasza felújítása, 
− Óvoda köz, Hattyú utca, Sas utca burkolatépítés 
− Mátyás kir. u. /Oltványkert utcától/, Zrínyi M. utca, Vásártér u. (Vasút utcáig) szélesítése 
− Puskin u. felújítása, szélesítése 
− Laposikert u, Zsák u. aszfaltborítása 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a szükséges önerőt a beruházás 
megvalósításához 2007. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal.  
 
 
456/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett „Pályázat 
közlekedésbiztonsági beavatkozásra” című felhívására pályázatot nyújt be, melynek 
megvalósításához szükséges önerőt - 1.267.920,- Ft-ot – a 2007. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
457/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A Munkácsyt a Munkácsyba” 
akcióval kapcsolatban a korábbi, 394/2007.(IX.24.) sz. önkormányzati határozatát fenntartja. 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnali 
 
 
458/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény 2710 
helyrajzi számú, 1066 m2-es önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíti, a vételárat ~ 328 
Ft/m2, azaz 300.000 Ft+ÁFA (bruttó 360.000,- Ft) állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
 
 
459/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a II. ker. Evangélikus Egyház épülete 
előtti csapadékvíz elvezetés, járda helyreállítására 1.384 eFt-t biztosít  
- Felhalmozási kiadások között szereplő Mezőberény Város belterületi vízrendezése 
megvalósítása érdekében pályázati lehetőségek felkutatására 
biztosított kiadási előirányzatának terhére  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
460/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Liget út 1/A. sz. alatti társasház 
közterület helyreállítási kérelmét műszaki adatokkal és árajánlattal, költségbecsléssel 
alátámasztva, az érintett terület közterületi arányának (önkormányzatot terhelő rész nagysága) 
feltüntetésével kéri előterjeszteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
461/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elviekben és erkölcsileg támogatja 
Körösi Mihály kutatómunkáját az 1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásaival 
kapcsolatban. A kutatómunka közzétételével, valamint az emlékhely kialakításáról további – 
részletesebb – tájékoztatást kér a megalapozott döntéshez. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
462/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városháza irattárának /volt 
börtönépület/ pótmunkáira 260.000 Ft-ot, valamint 350.000Ft-ot biztosít a kerítés 
helyreállítására 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal  
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463/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi Könyvtár épületének 
homlokzat felújítási munkálatai fedezetére 460 eFt-t biztosít a 2007. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal  
 
 
464/2007./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a megyei önkormányzat 
gesztorságával, a Békés megye 17 települését érintő, „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért” című belterületi belvízrendezési program érintettje, felhatalmazza Cservenák 
Pál Miklós polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, vállalva az abban 
kimutatott, beruházáshoz szükséges települési önkormányzat saját forrásának, 44.872 eFt-nak 
a biztosítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2007.(X.30.) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2007.(X.30.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. ( VI.19.)MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2007.(X.30.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2007.(X.30.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapításáról szóló 
28/2005.(V. 27.) MÖK számú rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2007.(X.30.) önkormányzati 
rendelete A Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító 
okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2007.(X.30.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2007.(X.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásáról szóló 
31/1994./X.31./MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
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465/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
− A Békés Megyei Rendőrkapitányság megkeresése - rendőrőrs parancsnok kinevezése 
− A Békés-Mezőberény közötti kerékpárút megbízási szerződése 
− Békési Kistérség Téli-tavaszi közmunka programban való részvétel 
− A DARFT által meghirdetett önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint 

önkormányzati külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívásokhoz 
csatlakozás (3 db) 

− Városháza belső, udvar felőli részén új nyílászárók /ablak/ cseréje, valamint a belső, 
udvari falfelület felújítása /festése/ 

− Egyéb bejelentés 
 
 
466/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért és támogatja a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőjének azon elhatározását, hogy Jakusovszki Zoltán rendőrőrnagy 
urat bízza meg a Mezőberényi Rendőrőrs őrsparancsnoki feladatainak ellátásával 2007. 
december 01-jei hatállyal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
467/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a SUBCON Szolgáltatói és Tanácsadói Kft.-el a Békés-Mezőberény 
közötti kerékpárút pályázattal kapcsolatos megbízási szerződést írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
468/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt vesz a Békési Kistérség Téli-
tavaszi közmunka program pályázaton, 12 fő három hónapig történő foglalkoztatásával, 
amely 2008. január 14-én indul. A képviselő-testület vállalja a 2008. évi költségvetésében 
biztosítani a közmunkában résztvevők részére megvásárlásra kerülő eszközök ÁFA-ját, és 
felhatalmazza a Képviselőtestület Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat lássa el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
469/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz 
csatlakozik és pályázatot nyújt be a következő utcák aszfaltburkolattal történő ellátása 
tárgyában: 

- Óvoda köz 
- Hattyú utca 
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- Sas utca 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szükséges önerőt - 1.347.322,- Ft-t - 
a beruházás megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
470/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz 
csatlakozik és pályázatot nyújt be a következő utcák felújítása, korszerűsítése tárgyában: 

- Deák-Madách utcák 
- Puskin-Madách utcák 
- Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Madách utcák 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szükséges önerőt - 7.661.493,- Ft-t - 
a beruházás megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
471/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhíváshoz 
csatlakozik és pályázatot nyújt be a következő utcák, utak felújítása és korszerűsítése 
tárgyában: 

- 0366-0381 hrsz.-ú út 
- 0387-0383 hrsz.-ú út 
- 0295-0301 hrsz.-ú út 
- Sport utca 
- Illyés utca 
- 030 hrsz.-ú út 
- Belentai utca 
- 0337 hrsz.-ú út 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szükséges önerőt - 10.354.260,- Ft -t 
- a beruházás megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
472/2007./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Városháza belső, udvar 
felőli részén új nyílászárók /ablak/ cseréjével, valamint a belső, udvari falfelület  felújításával, 
meszelésével 11.000.000 Ft+ ÁFA összeg erejéig, melyre elrendeli a közbeszerzési eljárás 
megindítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
473/2007./XI.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi 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 203/2007./V.22./sz., 215/2007./V.22./sz., 

325/2007./VIII.27./sz., 392/2007./IX.24./sz., 397/2007/IX.24./sz., 
411/2007./X.29./sz., 420/2007./X.29./sz., 422/2007./X.29./sz., 434/2007./X.29./sz., 
447/2007./X.29./sz., 338/2007./VIII.27./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

2/2. Az Európai Bizottság testvérvárosi pályázatán való részvétel (163/2007./IV.23./sz. 
hat.) 

2/3. Önkormányzati képviselet az MFC elnökségében (445/2007./X.29./sz. hat.) 
2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
2/5.  Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgató választás (304/2007./VIII.27./sz. 

hat.) 
3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
4./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves költségvetéséről szóló 

beszámoló 
5/ Mezőberény város 2008. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
6./ A 2008. évi ellenőrzési terv elfogadása  
7./ Bejelentések 

7/1.Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak 
megállapításának szabályairól szóló 33/2005. (VI.27.) MÖK számú rendelet 
módosítása 

7/2. Élelmezési Központ 2008. évi nyersanyagnorma, rezsi költség 2007. évi 
kimutatásának indoklása. 

7/3. Intézményi átcsoportosítási határozati javaslat. 
7/4. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása 
7/5. Pályázat kiírása a 2008. évi városi rendezvények, illetve a nemzetközi kapcsolatok 

támogatására  
7/6. A Körösök mentén lévő települések összefogása egy közös vízitúra útvonal 

kialakítására  
7/7. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
7/8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006./V.29./sz. rendelet módosítása 
7/9. Fiatalok Tábora 2008. Gronau szervezésében 
7/10 A Békési Kistérségi Társulás alapító okirat módosításának elfogadása 
7/11 Előterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv jelenleg ismert pályázati 

lehetőségeiről Mezőberény vonatkozásában 
7/12 A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület lemondása pályázati 

támogatásról. 
7/13 Hozzájáruló nyilatkozat hulladék elhelyezése ügyében  
7/14 Békés Megyei Vízművek hozzájárulás kérése 
7/15. Egyéb bejelentés  

8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
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8/1. 2008. január 1-től történő számlavezető pénzintézet kiválasztása (404/2007.(IX.24.) 
sz. hat.) 

8/2.Pályázat az OKM Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre. 

8/3. Önkormányzati tulajdonban lévő laposi kert megvásárlási kérelme (Mertz Gabriella) 
8/4. Siklósi István közoktatási szakértő ajánlata (tájékoztató anyag) 
8/5. Szemétszállítás díjának megállapítása 
8/6.Gyepmesteri feladatok 
8/7. Aljegyzői kérelemben állásfoglalás 
8/8. Csapadékvíz-elvezetés -DAOP pályázat 
8/9. Fürdő beruházás -medence tervezés 
8/10 Egyéb bejelentés 

 
 
474/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. október 29-i zárt testületi 
ülésen, valamint a november 12-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
475/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
 
476/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 203/2007./V.22./sz., 
215/2007./V.22./sz., 325/2007./VIII.27./sz., 392/2007./IX.24./sz., 397/2007/IX.24./sz., 
411/2007./X.29./sz., 420/2007./X.29./sz., 422/2007./X.29./sz., 434/2007./X.29./sz., 
447/2007./X.29./sz., 338/2007./VIII.27./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
 
477/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Európai Bizottság 
testvérvárosi pályázatán való részvétellel kapcsolatban a pályázati esély növelés érdekében 
minél előbb fel kell venni ez ügyben a kapcsolatot az 5 testvérvárosunkkal, jelezve: 
- pályázati szándékunkat az Európai Bizottsághoz (kérve, hogy erre az időpontra ők ne 

adjanak be pályázatot ebben a témában) 
- meghívásunkat (időtartam, dátum, létszám) 
- kérve együttműködésüket és javaslataikat a pályázat bírálati szempontjainak, ezen belül az 
ún. minőségi kritériumainak optimalizáláshoz (publicitás, csoportok összetétele, közös 
munka, stb. 
Felelős: Debreczeni Gábor  
              Szűcsné Sziklai Éva 
Határidő: 2007. december 15. 
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478/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
479/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ igazgató választásnál a kinevezett igazgatói bérek az alábbiak 
szerint kerül meghatározásra, annak függvényében, hogy melyik pályázó kerül 
megválasztásra: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Csabay Károly (Mezőberény, 

Madarász u. 4. szám alatti lakost) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói 
állására 2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig kinevezi. 
A Képviselőtestület Csabay Károly igazgató garantált illetményét és jogszabály szerinti 
pótlékait a következő részletezés szerint állapítja meg: 
- garantált illetmény (Kjt „I” fizetési osztály, 10. fizetési fokozat) 
+ további szakképesítés miatti illetmény (7%)                                              226.600,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225 %-a):                                     44.100,- Ft 
- középfokú idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50%-a                                 9.800,- Ft 
  Összesen:                                                                                                         280.500,- Ft 

2./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Szűcsné Sziklai Éva (Mezőberény, 
Jókai u. 42/44. szám alatti lakost) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói 
állására 2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig kinevezi. 
A Képviselőtestület Szűcsné Sziklai Éva igazgató garantált illetményét és jogszabály 
szerinti pótlékait a következő részletezés szerint állapítja meg: 
- garantált illetmény (Kjt „G” fizetési osztály, 12. fizetési fokozat) 

        + további szakképesítések miatti illetmény (8%)                                    197.600,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225 %-a):                                      44.100,- Ft 
- határozott időre szóló keresetkiegészítés 2008.12.31-ig:                           2.050,- Ft 
   Összesen:                                                                                              243.750,- Ft 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
480/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ igazgató jelöltjeként Csabay Károly és Szűcsné Sziklai Éva 
pályázók neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
481/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, Csabay Károlyt az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatójának megválasztotta. 
 
 
482/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csabay Károly (Mezőberény, 
Madarász u. 4. szám alatti lakost) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói állására 
2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig kinevezi. 
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A Képviselőtestület Csabay Károly igazgató garantált illetményét és jogszabály szerinti 
pótlékait a következő részletezés szerint állapítja meg: 
- garantált illetmény (Kjt „I” fizetési osztály, 10. fizetési fokozat) 
  + további szakképesítés miatti illetmény (7%)                                          226.600,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225 %-a):                                             44.100,- Ft 
- középfokú idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50%-a                                 9.800,- Ft 
  Összesen:                                                                                                     280.500,- Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
483/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2007. évi költségvetés 

bevételeit 2.814.119  eFt előirányzattal 
                2.865.497 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -63.693 eFt) 
kiadásait  2.814.119 eFt előirányzattal, 
                2.664.632 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -101.809 eFt) 

az egyenleget 200.865 eFt-tal jóváhagyja, és a 2007 évi költségvetés alapján a 2007 I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
484/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény 
Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepcióban a működés területén kitűzött 
főbb feladatok megoldása 5 bekezdésében (21 oldal) beépítésre kerüljön, hogy A 
városüzemeltetés és gazdálkodás területén a Közszolgáltató Intézmény tevékenységi körének 
bővülésével lehet számolni „az állati hulladék kérdésében, szilárd-hulladékkal való bánás és a 
környezetvédelmi udvar megvalósításával”. 
 
 
485/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2008. évi 
költségvetési koncepcióját a kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
 
486/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2008. évi éves ellenőrzési tervét elfogadta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos, beszámolásra 2008. évi zárszámadás időpontja. 
 
 
487/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium Élelmezési Központban az élelmezési norma, illetve rezsi költség emelését 
várhatóan 2008. szeptember 1-ig az intézmény nem kívánja módosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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488/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
  A.J.T.P. szakfeladat: 
       - Személyi juttatások előirányzatát                                            csökkenti „-”  3.500 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                         csökkenti „-”  1.100 eFt-tal 
       - Dologi kiadások előirányzatát                                                 csökkenti „-”     400 eFt-tal 
       - Felújítási kiadások előirányzatát                                            csökkenti „-”  4.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
       - Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát                                megemeli        9.000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
489/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok 
támogatására kiírt pályázatot, valamint a 2008. évi városi rendezvények és kulturális értékek 
teremtésének támogatására kiírt pályázati kiírást jóváhagyja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Onody Gyuláné, az Oktatási és kulturális bizottság elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
490/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván Békés Város 
felhívására, a Körösök mentén lévő települések közös vízitúra útvonal kialakítására vonatkozó 
programhoz, a kapcsolattartó személy kérdésében a döntést a polgármesterre bízza.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
491/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Gronau 
polgármesterének a 2008. június 30 - július 5. közötti megrendezésre kerülő ifjúsági 
táborukba való meghívásért. Tájékoztatjuk a meghívót arról, hogy önkormányzatunk 
pályázatot kíván benyújtani az Európai Bizottsághoz a 2008. augusztus 20-23. között 
Mezőberényben rendezésre kerülő testvérvárosi találkozóra. Kérjük tájékoztatásukat arról, 
hogy a jelzett időszakban testvérvárosokkal kapcsolatos témában az Európai Bizottságtól 
kívánnak-e támogatást igénybe venni.  
Felelősök: Debreczeni Gábor képviselő 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
492/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulási Tanács 
68/2007.//XI.20./sz. határozatával elfogadott Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról a 
módosításokkal egységes szerkezete foglalt megállapodást elfogadja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
493/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel vette a Mezőberény 
vonatkozásában, az Új Magyarország Fejlesztési Terv jelenleg ismert pályázati lehetőségeiről 
készített előterjesztést. A képviselő-testület a Kistérségi Cselekvési Program és a december 
10-ig leadott javaslatok ismeretében egy elképzelt fejlesztési programterv összeállításáról - 
elkövetkező beruházásokról, fejlesztésekről -, a decemberi ülésen dönt. Kéri a 
képviselőtestület az intézményvezetőket, valamint az önkormányzati képviselőket arra, hogy a 
javaslataikkal segítsék a fejlesztési tervet kialakítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. decemberi testületi ülés 
 
 
494/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Mezőberényi 
Városszépítő és Városvédő Egyesület elnökségének 2007. november 20-án kelt bejelentését a 
ligeti bejárati kapu újjáépítésére kapott támogatás lemondásáról, és a fel nem használt 
47.000,- Ft összeggel a 2008. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének 
pályázati alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése 
 
 
495/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 7/13. sz. 
bejelentés - Hozzájáruló nyilatkozat hulladék elhelyezése ügyében - zárt ülésen kerül 
megtárgyalásra. 
 
 
496/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Békéscsaba Megyei Jogú 
Város területére tervezett szennyvízberuházás keretében, a Mezőberény város tulajdonát 
képező 4 db ivóvízkút -(18618/2 hrsz.; 18651 hrsz.; 0220 hrsz.; 0522/9 hrsz.) 4,96%, 75146,- 
Ft tulajdoni hányadban érintett - területekre tervezett szennyvízátemelők létesítéséhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
497/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Dombi Erika Boglárka 8.e, osztályos tanuló (anyja neve: Braun 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 a kiválasztott 
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. december 10. 
 
 
498/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Horváth Zsanett 8.d 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 a kiválasztott 
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. december 10. 
 
 
499/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Kaszányi Magdolna 8.e osztályos tanuló (anyja neve: Lénárd Magdolna) 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 a kiválasztott 
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. december 10. 
 
 
 
500/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Klement János 8.f osztályos tanuló (anyja neve: Bíró Gabriella) 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 a kiválasztott 
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. december 10. 
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501/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Kruzics Adrienn 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Komlódi Judit) 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 a kiválasztott 
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. december 10. 
 
 
502/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Morvai Kinga 8.d osztályos tanuló (anyja neve: Komódi Andrea) 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 a kiválasztott 
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. december 10. 
 
 
503/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő valamennyi laposi kertet értékesítésre meghirdeti, a vevő kiválasztása 
licitáláson történjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
504/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi Istvánnak (közoktatási 
szakértőként) az általános iskola jövőbeni működtetésére tett ajánlatát később tárgyalja, és 
ahhoz az ajánlat benyújtójától kér írásban részletesebb információkat, 15-20 éves távlatban, 
költségkimutatással. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
505/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. évre (2008. január 1-től 2008. 
december 31-ig) a lakossági szemét szállítási díjat 10.400 Ft-ban kívánja meghatározni, 
egyidejűleg felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a köztisztaság fenntartásáról és az egyes 
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közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítás tervezetét, a nem 
lakossági díj javaslatokkal együtt, a következő ülésre terjessze be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2007. decemberi testületi ülés 
 
 
506/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a MÉHES és FIA Tervező és Szolgáltató Kft.-vel (Pécs), fürdő beruházás 
tárgyában a szükséges szerződéseket kösse meg, annak érdekében, hogy az ülőpados medence 
felújítása minél hamarabb beinduljon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
507/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy nyilatkozatot adjon ki arról a Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági 
és Szolgáltató Kft.-nek, mint a Békéscsabai Hulladékkezelő-mű üzemeltetőjének, hogy az 
önkormányzati rendeletben, közszolgáltatási illetve egyéb szerződéseiben előírt feltételekkel a 
Békéscsabára történő szállítás nem ellentétes. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
508/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A Dél-alföldi Operatív 
Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-
2007-5.2.1/A pályázatban részt vesz.  
A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 172.277.088,- Ft  
Megpályázható maximális támogatás (85%): 146.435.524,- Ft  
Szükséges minimális önrész (15%): 25.841.563,- Ft  
Ebből: 
A tervezés, műszaki ellenőrzés: 8.000.000,- Ft 
A közbeszerzés 3.000.000,- Ft 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a szükséges önerőt -25.841.563,- Ft-ot- 
a beruházás megvalósításához a 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
509/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Varga Józsefné aljegyző 
rokkantságának megállapításával kapcsolatos bejelentésére és kérelmére, közös 
megegyezéssel, a következő határozatot hozta: 
a.) Varga Józsefné aljegyző munkakörére megállapított heti 40 óra munkaidőt rokkantságára 

tekintettel 2007. december 28. napjától heti 30 órára csökkenti, és ezzel egyidőben havi 
bruttó jövedelmét 312.900 Ft-ról havi bruttó 187.900 Ft-ra csökkenti. 
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b.) Képviselő-testület Varga Józsefné aljegyző részére 2007. december 27-i kifizetéssel bruttó 
három havi illetményének megfelelő összeget biztosít, melynek fedezete a 2008. évi 
költségvetés. 

c. Varga Józsefné aljegyzői és közszolgálati jogviszonya legkésőbb 2008. június 30. 
nappal közös megegyezéssel megszűnik. Ennél korábban is megszüntethető közös 
megegyezéssel. 

d.) Varga Józsefné aljegyzőt utolsó munkában töltött napján megilleti a 40. év közszolgálati 
jogviszony alapján 5 havi jubileumi jutalom melynek fedezetét a 2008. évi költségvetésben 
biztosítja a Képviselő-testület. 

Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a közös megegyezésről szóló 
megállapodást az aljegyzővel kösse meg és aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
510/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2008. január 1-
től történő számlavezető pénzintézet kiválasztására történő titkos szavazásnál a 
Magyarországi Volksbank neve nem kerül fel a szavazólapra jelöltként, mivel a pályázati 
kiírás feltételei szerint teljes körűen nem adott ajánlatot, illetve az írásban benyújtott ajánlatát 
nem egészítette ki. 
 
 
511/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2008. január 1-
től történő számlavezető pénzintézet kiválasztására történő titkos szavazásnál az Endrőd és 
Vidéke Takarékszövetkezet, a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt., az OTP Bank Nyrt. pályázók 
neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
512/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2008. január 1-
től történő számlavezető pénzintézet kiválasztására történő titkos szavazás II. fordulójánál az 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. neve 
kerül fel a szavazólapra. 
 
 
513/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként, 
2008. január 1-től a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.-ét választotta meg az önkormányzat 
számlavezető pénzintézetének. Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a 
számlavezetéssel kapcsolatos szerződés aláírására. Felkéri a képviselőtestület a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a bankválasztással összefüggő adminisztrációs és technikai feladatokat végezze 
el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határdiő: intézkedésre azonnal. 
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514/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
- Felújítási kiadások, 
Városi utak, járdák felújítása előirányzatát csökkenti „-” 3.200 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadások, 
A Városi Strandon létesülő gyógymedence – 
Közfürdő korszerűsítésének támogatása pályázathoz – 
pályázati saját erő biztosítása kialakításához előirányzatát csökkenti „-” 10.000 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
- Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát 13.200 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
515/2007./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat intézményei részére 
2007. decemberében, amennyiben van az érintett intézménynek bérmegtakarítása, az egy havi 
bértömeg 30%-áig, 1 dolgozónál maximum a havi bére 70%-át engedélyezi jutalomként 
kifizetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
önkormányzat intézményvezetői 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2007.(XI.27.) önkormányzati 
rendelete módosított 3/2007. (II. 20.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről” módosítására. 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2007.(XI.27.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) MÖK számú rendelet 
módosításáról. 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2007.(XI.27.) önkormányzati 
rendelete az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003./XI.24./ MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2007.(XI.27.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2007.(XI.27.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
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*** 

 
 
516/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy sürgősséggel 
megtárgyalásra kerüljön 2/3. napirendként, a Mezőberény-Bélmegyer Társulási Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programjáról szóló beszámoló. 
 
 
517/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
445/2007./X.29./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról Harmati László alpolgármester 
a 2/1. napirendnél szóban beszámoljon. 
 
 
518/2007./XII.17./sz. határozat: 
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 395/2007./IX.24./sz., 440/2007.X.29./sz., 

448/2007.X.29./sz., 450/2007.X.29./sz., 453/2007.X.29./sz., 463/2007.X.29./sz., 
477/2007./XI.26./sz., 490/2007./XI.26./sz., 491/2007./XI.26./sz., 496/2007./XI.26./sz., 
497/2007./XI.26./sz., 498/2007./XI.26./sz., 499/2007./XI.26./sz., 500/2007./XI.26./sz., 
501/2007./XI.26./sz., 502/2007./XI.26./sz., 397/2007./IX.24./sz. és a 
445/2007./X.29./sz (szóbeli beszámolás)lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

     2/2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
2/3.Mezőberény-Bélmegyer Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja (410-

411/2007./X.29./sz. Hat.) 
3./ A képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadása    
4./ Mezőberény város 2008. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
5./ A 2008. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek módosítása: 

a. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló rendelet módosítása 

b. Helyi adórendeletek módosítása: 
 - Helyi iparűzési adó 
 - Gépjárműadó 
 - Magánszemélyek kommunális adója 
 - Vállalkozók kommunális adója 
 - Idegenforgalmi adó 
 - Építményadó 
 - Telekadó 

6./ Bejelentések 
         6/1. A 2007. évi intézményi gyermekélelmezés, intézményi elszámolásai alapján 

előirányzat rendezések 
          6/2. Átcsoportosítások,f edezetbiztosítások (13 db) 
          6/3. Intézményi átcsoportosítási javaslatok (4db) 
          6/4. Folyószámla hitel felvételéhez, rendelkezésre tartásához jóváhagyás és 

kötelezettség.vállalás a hitel és kamatainak visszafizetésére 
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          6/5. 459/2007.X.29. MÖK. sz. határozatban biztosított fedezet kiegészítése / II. ker. 
….................Evangélikus Egyház épülete előtt csapadékvíz elvezetése és járda helyreállítása 
          6/6. DAOP-2007. 31 1/B. Pályázat pályázati saját forrásának módosítása 
          6/7. DAOP A városi örökség megőrzése és korszerűsítése című pályázatban részvétel 

    6/8. Mezőberényi honvédek és nemzetőrök 1848-1849 (munkacímet viselő)könyv 
...megjelentetésével kapcsolatos támogatási igény 

          6/9. Az Európai Bizottság Fiatalok lendületben című programjához csatlakozás 
          6/10. Siklósi István közoktatási szakértő levele 504/2007.XI.26. MÖK. sz. hat. 
          6/11. Őszi lomtalanítás időpontjára javaslattétel 
          6/12. Szűcsné Sziklai Éva közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme 
          6/13. Egyéb bejelentés 

- Dr. Hantos Katalin jegyző elköszönése 
7./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 

7/1. Összeférhetetlenség alóli felmentés iránti kérelem 
     7/2. Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti 

kérelem..pénzügyi feltételeinek tárgyalása 
      7/3. A polgármester jutalmazására javaslattétel 
      7/4. Egyéb bejelentés 

− Kötvénykibocsátás lehetősége 
− Városháza díszkivilágításának leszerelése 
− Belügyminisztériumhoz jegyző felterjesztése közszolgálati érdeméremre 
− Vállalkozók év végi megvendégelése 
− Dr. Hantos Katalin felkérése szakmai segítségnyújtásra az új jegyző 

megválasztásáig 
 
 
519/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. november 26-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
520/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
521/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2 percben felszólalást biztosított az 
önkormányzat SZMSZ 23/A § (2) bek. alapján Patai Mária részére, a 95 aláírással a mai 
napon benyújtott  bejelentésének ismertetésére. 
 
 
522/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 395/2007./IX.24./sz., 
440/2007.X.29./sz., 448/2007.X.29./sz., 450/2007.X.29./sz., 453/2007.X.29./sz., 
463/2007.X.29./sz., 477/2007./XI.26./sz., 490/2007./XI.26./sz., 491/2007./XI.26./sz., 
496/2007./XI.26./sz., 497/2007./XI.26./sz., 498/2007./XI.26./sz., 499/2007./XI.26./sz., 
500/2007./XI.26./sz., 501/2007./XI.26./sz., 502/2007./XI.26./sz., 397/2007./IX.24./sz. és a 
445/2007./X.29./sz (szóbeli beszámolás)lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
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523/2007./XII.17./sz. Határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
524/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény közoktatási 
esélyegyenlőségi felmérése, helyzetelemzése és programja c. anyag szakértői vizsgálatát a 
410/2007./X.29./sz., valamint a 411/2007./X.29./sz. határozat kiegészítéseként tudomásul 
veszi. 
 
 
525/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január 28.: 
   1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének előterjesztése 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   2./ Mezőberény város munkaügyi helyzete 
        Előadó: Harmati László alpolgármester 
                     Rauné Kovács Magdolna aljegyző 
   3./ Jegyzői pályázatok értékelése, jegyző megválasztása 
        Előadó: Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Február 25.: 
   1./ Mezőberény Város 2008. évi költségvetésének elfogadása 
        Elődadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   2./ Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola működésének eddigi tapasztalatai 
        Előadó: Öreg István igazgató  
   3./ Az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata 
        Előadó: Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Március 31.: 
   1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
        Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok 
   2./ Tájékoztató a Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról 
        Előadó: Szota Róbert elnök 
   3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
        Előadó: Halász József elnök 
Április 28.: 
   1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   2./ Beszámoló a 2007. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
        Előadó: Bereczki Ivett belső ellenőr 
   3./  A Kálmán Fürdő fejlesztésének lehetőségei 
         Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester 
Május 26.: 
   1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi               
…....munkáról 
        Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője 
                      Lakatos Erzsébet gyámhivatali főtanácsos 
   2./ A gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
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        Előadó: Fekete József képviselő 
   3./ Az állattartási rendelet hatályosulásának tapasztalatai 
        Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester 
Június 30.: 
    Közmeghallgatás az orvosi ellátásról és a közlekedési koncepcióról 
   1./ Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről 
        Előadó: Kovács Lászlóné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
                      Rauné Kovács Magdolna aljegyző 
   2./ Közlekedési koncepció előterjesztése 
        Előadó: Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
                      Adamik Jánosné műszaki főtanácsos 
Augusztus 25.: 
   1./ Beszámoló Mezőberény Város 2008. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   2./ A hulladékgazdálkodás feladatai és a települési szilárd hulladék szállításának jövőbeni 
helyzete 
        Előadó: Harmati László alpolgármester 
                     Gyurkó Csaba a Tappe Kft. ügyvezetője 
Szeptember 29.: 
   1./ A Közszolgáltató Intézmény beszámolója munkájáról 
        Előadó: Fekete József intézményvezető 
   2./ A csapadékvíz elvezetésének helyzete 
        Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester 
   3./ Mezőberény Település Esélyegyenlőségi Terve 
        Előadó: Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Október 27.: 
   1./ Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tevékenységéről beszámolója 
        Előadó: Csabay Károly igazgató 
                     Harmati László alpolgármester 
 2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata, ingatlanadó     

.bevezetésének helyzete 
        Előadó: Balta Ádámné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
                      Czirbuly Zoltánné adóügyi főtanácsos 
November 24.: 
   1./ Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   2./ Mezőberény Város 2009. évi költségvetési koncepciója 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   3./ 2009. évi ellenőrzési terv elfogadása 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
December 22.: 
   1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 
        Előadó: jegyző 
   2./ Mezőberény Város 2009. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   3./ A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadása 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Állandó napirendi pontok: 
− Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két ülés között történt 

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

− Bejelentések 
− Interpelláció 
 
 
526/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzata 
2008. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt első fordulós tárgyalásra 
alkalmasnak találta, a pontokba szedett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadta: 
1.)A Képviselő-testület a költségvetési tervezet során jelentkező hiány csökkentése érdekében 

elrendeli az intézményeknél látens módon jelentkező bevételi lehetőségek és kiadás 
csökkentést eredményező lehetőségek feltárását. 
Ennek érdekében felkéri a Pénzügyi-Gazdasági Bizottságot, valamint Harmati László 
alpolgármestert, hogy az intézmények által benyújtott költségvetési munkaanyagot a fenti 
kritériumok szerint vizsgálja meg, és az egyeztetett előterjesztést nyújtsa be a 2008. január 
havi képviselő-testületi ülésre. 

2.)A Képviselő-testület 2008. évben is a korábbi évekhez hasonlóan – a gépjármű adóból 
származó bevételét út, kerékpárút és járdaépítésre, parkoló kialakításra, valamint e célú 
felújításokra kívánja fordítani. 

3.) A képviselő-testület 2008. évben megtartva a magánszemélyek kommunális adóját, az 
ebből származó bevételeket kommunális célra fordítja, de elrendeli, hogy év közben 
vizsgálja meg a Polgármesteri Hivatal a szemétszállítás lakosság általi közvetlen 
átvállalásának feltételeit. 

4.)A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények létszám keretét nem kívánja bővíteni, 
de elrendeli az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ feladathoz igazított 
létszámvizsgálatát, valamint egyes feladatok áthelyezésének ésszerűségi vizsgálatát másik 
önkormányzati szervhez. 
Megbízza a Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságát, hogy a feni vizsgálatot 
végezze el, és vizsgálata eredményét a testület 2008. január havi ülésére terjessze be. 

5.)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szociális feladatellátása 2008. évi növekedése 
miatt felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottságát, hogy vizsgálja meg a feladatellátás 
személyi követelményeit és feltételeit és tegye meg javaslatát az esetleges 1 fő 
létszámbővítéssel kapcsolatban a testület 2008. január havi ülésére. 

6.)A Képviselő-testület 2008. évben nem kíván lemondani a fejlesztési igények 
érvényesítéséről, elrendeli, hogy a 2008. január havi ülésre legyen benyújtva a pályázati- 
fejlesztési stratégia, ami tartalmazza a testület által reálisan megvalósítható fejlesztéseket, 
valamint pályázati lehetőségeket. Ezzel egyidejűleg el kell készíteni az indokolt és 
szükséges felújítási igények jegyzékét is. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
527/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 505/2007./XI.26./sz. határozatát 
annyiban módosítja, hogy a lakossági kommunális hulladékszállítási díjaként megállapított 
10.400 Ft-nak az ÁFA miatti pontos összege 10.404 Ft (8.670,-Ft + ÁFA/lakás/év). 
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528/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi gyepmesteri tevékenység 
végzésére a Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. ajánlatát elfogadja, vállalja a 190.000 Ft + 
ÁFA/hónap díj megfizetését, valamint az önkormányzat vállalja az ATEV-nál történő 
ártalmatlanítási költség megfizetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
529/2007./XII.17./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2007. 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) 109 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2007. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az 
alábbiak szerint: Petőfi Sándor Gimnázium 109 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
530/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évi gyermekélelmezés 
intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált 
előirányzatok különbözetét: 2761 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított 
előirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés), 
A Dologi kiadási előirányzatok csökkentésével egyidejűleg, a 2007. évi költségvetés  
Általános tartalékának állománya növelésre kerül: 
az alábbi megbontás szerint: 
Összevont Óvodák 
   Dologi kiadási előirányzat csökkentése -381 eFt-tal 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   Dologi kiadási előirányzat csökkentése -2380 eFt-tal 
7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatának megemelése 2761 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
531/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 

- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, 
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát 
     /Fejlesztési célú hozzájárulás a Mb. Vésztői utca és Luther tér 
     útburkolat felújításához/                                                              megemeli 1.200 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   - a Felújítási kiadások: - Városi utak, járdák felújítása 
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     ( Vésztői utca és Luther tér útburkolat felújítása) előirányzatát                   1.200 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
532/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
A) - - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
- Támogatásértékű bevételek fejlesztési célra 
- A Városháza épületében működő Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítása: 
Polgármesteri Hivatal utcafronton található nyílászáróinak cseréje, 
a 2006. évben megítélt TEKI pályázati támogatásának 
megfelelő összeg „beállítása” előirányzatát                              csökkenti „-”    4.775 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei: 
Egyéb Központi tám., 2007. évi Céljellegű Decent. támogatási előirányzatát   4.775 e Ft-tal 
TEKI támogatás: Városháza épületében működő 
Polgármesteri Hivatal utcafronton található nyílászáróinak cseréje 
/2006. évi megállapítás 2006. évi ütem: +4775 e Ft/ 
B) - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
- Támogatásértékű bevételek működési célra 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát      csökkenti „-”      71 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei: 
   Normatív kötött felhasználású állami tám. - 
   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát                  „-”         22 e Ft-tal 
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei, 
   Átengedett SZJA normatív módon elosztott része 
   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát                   „-”          49 e Ft-tal 
C) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
  - Pénzeszközök átadása működési célra 
  Kisebbségi Önkormányzatok részére 
  Városi rendezvény tám. ei. bizt. kiadási előirányzatát                csökkenti „-”        14 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Támogatásértékű kiadás működési célra 
  Kisebbségi Önkormányzatok részére 
  Városi rendezvény tám. ei. bizt. kiadási előirányzatát                                               14 e Ft-tal 
D) - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül, 
  Végleges pénzeszközátadások működési célra kiadási előirányzatát csökkenti „-” 15 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  Dologi kiadások kiadási előirányzatát                                                                       15 e Ft-tal 
E) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
  Támogatásértékű kiadás Fejlesztési célra kiadási előirányzatát     csökkenti „-” 4.612 e Ft-tal 
  /Otthonteremtési tám./ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  Végleges pénzeszközátadás Fejlesztési célra 
  Otthonteremtési támogatás 
  (Fejlesztési célú pénzeszközátadás lakosságnak) kiadási előirányzatát              4.612 e Ft-tal 
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F) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
  - Végleges pénzeszközátadások működési célra 
  Sporttámogatás kiadási kiadási előirányzatán belül 
  - A sportalap tartalék kiadási előirányzatát                                 csökkenti „-”      150 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. DSE részére a támogatási előirányzatot     50 e Ft-tal 
- Petőfi Sándor Gimnázium DSE részére a támogatási előirányzatot                         30 e Ft-tal 
- Mb. Sportcsarnok SE részére a támogatási előirányzatot                                         70 e Ft-tal 
  /női kosárlabda és kézilabda szakoszt. részére/ 
G) Vizitdíj visszafizetésének támogatása: 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadás: 
Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra Társ. Szoc. 
előirányzatát                                                                                    csökkenti  „-”        1 e Ft-tal 
Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra Egyéb 
kiadási előirányzatát                                                                       megemeli  „+”        1e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
533/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - Felhalmozási kiadások - Szakmai és Informatikai fejl. feladatok 
     (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.) 
     kiadási előirányzatát                                                                csökkenti „-”   3.108 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
      802 144 Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf. dologi kiadási előirányzatát 1.965 e Ft-tal 
      801 214 Nappali általános műveltséget megalapozó dologi kiadási előirányzatát 1.143 e 
Ft-tal 
      (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
534/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
- Felhalmozási kiadások: 
    - Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása érdekében pályázati 
lehetőségek 
     felkutatása, sikeres pályázat esetén, pályázati saját forrásként biztosítása 
     kiadási előirányzatát                                                                 csökkenti „-”   2.313 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát               2.313 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadások: 
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    - Wenckheim-Fejérvári Kastély Hagyományőrző és Művészeti Központ, 
    Magyar Pályázatkészítő Iroda – Tanácsadási szolg. fedezetére 
    480 e Ft biztosítása kiadási előirányzatát                                 megemeli           480 e Ft-tal 
    - Akadálymentesítési pályázatok készítésével kapcs. 
    felmerülő egyéb kiadások /Térképmásolatok/ 
    fedezetére 14 e Ft biztosítása kiadási előirányzatát                   megemeli             14 e Ft-tal 
    - a Holcim Hungaria Otthon Alapítvány bérlakás növelés pályázathoz 
    kapcs. saját forrás kiegészítése:  
       - A pályázott és ténylegesen biztosított támogatás különbözete:                  99 e Ft 
       17699-17600 
       - Műszaki ellenőrzési feladat fedezetére Br. 720 e Ft fedezet biztosítása: 720 e Ft 
    kiadási előirányzatát                                                                   megemeli           819 e Ft-tal 
- Felújítási kiadások: 
    - A Városháza tetőszerkezetének javítási munkái fedezetére 
    (Bádogozás, tetőcserép átrakása) kiegészítő fedezet bizt.: +1 e Ft 
    kiadási előirányzatát                                                                    megemeli               1 e Ft-tal 
    - Irattár kialakítás, berendezés, iratselejtezés 
    felújítási kiadási előirányzatát                                                    csökkenti „-”   2.117 e Ft-tal 
    /Iratselejtezés + irattári dobozok vás./ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - a 7-4.cím: PH igazgatási kiadások Dologi kiadási előirányzatát                      2.117 e Ft-tal 
    /Irattár selejtezési munkálatok + irattári dobozok vás. fedezetére/ 
    - A Műemléki és Szakmai Kollégium által kiírt – Műemléki 
    és régészeti célok megvalósításának igénybevételére pályázathoz 
    saját forrás kiegészítése: - Wenckheim-Fejérváry Kastély felújítása 
    A kivitelezési munkálatok tényleges teljesítési vállalási összege, 
    az e célra tervezetten rendelkezésre álló összeget 2000 E Ft-tal 
    meghaladta saját forrás fedezet kiegészítéseként 2000 E Ft biztosítása 
    kiadási előirányzatát                                                                  megemeli        2.000 e Ft-tal 
    - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 3.314 e 
Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
535/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, Intézményi működési bevételek 
    előirányzatán belül:  
    - Intézményi működési bevételek AHT-n belüli Intézményi 
    vegyes közüzemi díj továbbszámlázás bevételi előirányzatát      megemeli       300 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
   749 914-1 Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 
   - AHT-n belül, Intézmények  részére vegyes közüzemi díj továbbszámlázása 
   Dologi kiadási előirányzatát                                                                                   300 e Ft-tal 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, Intézményi működési bevételek 
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    előirányzatán belül: 
    Hirdetés, egyéb bevételek - Családi iroda bevételi előirányzatát     megemeli       70 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4. cím: PH igazgatási kiadásai kiadási előirányzatán belül 
   751 153 szakf. Dologi kiadási előirányzatát                                                             70 e Ft-tal 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 906 e Ft-
tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
   701 015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadási előirányzatát 450 e Ft-
tal 
   749914 szakf Máshova nem sorolt gazd. tev. + segítő szolg. 
   AHT-n kívül Telefon továbbszámlázás Mezőőri őrszolgálat + egyéb 
   továbbszámlázás kiadási előirányzatát                                                                 430 e Ft-tal 
- Végleges Pénzeszközátadások Fejlesztési célra 
   Tarhos Közhasznú Egy. részére Információs táblák 
   kihelyezéséhez kiadási előirányzatát                                                                      26 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
536/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
    Támogatásértékű fejlesztési célú bevételek /Otthonteremtési támogatás/ 
    előirányzatát                                                                              megemeli      1.628 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadás fejlesztési célra 
    Otthonteremtési támogatás Fejlesztési célú pénzeszközátadás lakosságnak 
    kiadási előirányzatát                                                                                        1.628 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
537/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
A) Központosított előirányzat 
    Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát       megemeli         3 e Ft-tal 
B) Központosított előirányzat 
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása bevételi előirányzatát         megemeli          5 e Ft-tal 
    (5400Ft~5eFt) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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A) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát                                             3 e Ft-tal 
B) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások működési célra 
    Végleges Pénzeszközátadások  
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása kiadási előirányzatát                                    5 e Ft-tal 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
   Önkormányzatok költségvetési támogatása 
   Normatív módon elosztott kötött felh. Közp. tám. előirányzatán belül: 
   - Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék előirányzatát                       megemeli           244 e Ft-tal 
   - Rendszeres szociális segély előirányzatát                                 megemeli        2.103 e Ft-tal 
   - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                 megemeli        1.156 e Ft-tal 
   - Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                 megemeli            871 e Ft-tal 
   - Közcélú foglalkoztatás előirányzatát                                       megemeli           212 e Ft-tal 
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
   SZJA Normatív módon elosztott része előirányzatát                 megemeli        9.969 e Ft-tal 
   ebből: 
   - Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék előirányzata        531 e Ft 
   - Rendszeres szociális segély előirányzata               4.573 e Ft 
   - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzata 2.512 e Ft 
   - Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 1.892 e Ft 
   - Közcélú foglalkoztatás előirányzata                          461 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát 
    - Ápolási díj előirányzatát                                                                                   461 e Ft-tal 
    - Rendszeres szociális segély előirányzatát                                                     6.676 e Ft-tal 
    - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                                      3.668 e Ft-tal 
    - Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                                      2.763 e Ft-tal 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
  751 845-7 Város és Községgazdálkodás szakf. Közcélú foglalkoztatás             673 e Ft-tal 
  ebből: 
     Személyi juttatások előirányzatát               502 e Ft-tal 
     Munkaadókat terh.jár előirányzatát            161 e Ft-tal 
     Dologi  kiadások előirányzatát                     10 e Ft-tal 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
     Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                  314 e Ft-tal 
     /Ápolási díj/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
538/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 

- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
       - Személyi juttatások előirányzatát                                               csökkenti „-”   30 e Ft-tal 
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  - Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                            csökkenti „-”   12 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
       - a Dologi kiadások előirányzatát                                                megemeli          42 eFt-tal 

- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Véglegesen átvett pénzeszköz működési célra 
                                           bevételi előirányzatát                             megemeli        130 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
       - a Dologi kiadások előirányzatát                                                                      130 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
539/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
- Támogatásértékű bevételek működési célra 
  az Országos Széchenyi Könyvtártól Kulturális szakemberek 
  képzésének támogatása /2007. évi felhasználás 2007. évben/ 
  bevételi előirányzatát                                                                      megemeli          72 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-1. cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
  Személyi juttatási kiadási előirányzatát                                                                     16 eFt-tal 
  /Kulturális szakemberek képzésének támogatása/ 
- 5-2. cím: Városi Könyvtár 
  Személyi juttatási kiadási előirányzatát                                                                    56 eFt-tal 
  /Kulturális szakemberek képzésének támogatása/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
540/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
   - Ápolási díj /SzT. 41§ (1) bek. helyi megállapítás előirányzatát csökkenti „-”1.124 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát 
    - Ápolási díj előirányzatát                                                                                      40 e Ft-tal 
    - Rendszeres szociális segély előirányzatát                                                         742 e Ft-tal 
    - Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                                           307 e Ft-tal 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát                                                                    35 e Ft-tal 
      /Ápolási díj/  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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541/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása, Központosított előirányzat 
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
Helyi önkormányzati fenntartási költségvetési szervek által 
foglalkoztatottak részére folyósított 13. havi illetmény finanszírozása 
bevételi előirányzatát                                                                     megemeli      31.450 e Ft-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 

- Személyi juttatások előirányzatát                                                                   1.080 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                  345 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                    2.732 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                   875 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                   7.512 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                2.404 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                   4.943 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                               1.582 e Ft-tal 

5-1. cím: Orlay Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                      124 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                   40 e Ft-tal 

5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                       356 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                   114 e Ft-tal 

5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                     525 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                  167 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                   3.788 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                1.212 e Ft-tal 

7-4a. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási előirányzatán belül 
 - Személyi juttatások előirányzatát                                                                     2.602 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                      833 e Ft-tal 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 

(Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás) 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                    164 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                   52 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
542/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                      csökkenti „-”348 eFt-tal  
ezen belül: 
                 Személyi juttatás:                                    -264 eFt 
                 Munkaadókat terhelő járulék:                   -84 eFt 
ezzel egyidejűleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                                                   348 eFt-tal 
Dologi kiadások 348 eFt 
Az Összevont Óvodák Kálvin úti Tagóvoda részére, játékvásárlásra és egyéb karbantartási, 
korszerűsítési kiadásokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
543/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 

- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások – 
   Kötelező céltartalék kiadási előirányzatát                    csökkenti „-”       3.940 e Ft-tal 

és ezzel egyidejűleg 
    - 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül 
       a Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli             3.940 eFt-tal 
      AVOP-LEADER + program keretében nyert pályázati támogatás 
      Berényi Napok a Térség jegyében/ 
      2007. évben nem került folyósításra, a kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás 
      A támogatás folyósításakor a támogatás az önkormányzatot illeti meg 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
544/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát        megemeli       201 eFt-tal 
        - Békés Megyei Munkaügyi Hivataltól 
        Közhasznú munkaerő fogl. tám.:                         190 e Ft 
        - Önkormányzattól tanulók tankönyvtámogatása: 11 e Ft 
    - Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát  megemeli       132 eFt-tal 
        - HBLF-ROMASTER Program keretében tanuló 
        továbbtanulásának támogatására: 132 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                    144 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                  46 eFt-tal 
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     - Ellátottak juttatása előirányzatát                                                                         143 eFt-tal 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                             megemeli    2.100 eFt-tal 
       - Szabad kapacitás értékesítésből 
         - étkezési bevétel:    900 eFt 
         - szállás bevétel:   1.200 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                  900 eFt-tal 
     - a Felújítási kiadások előirányzatát                                                                  1.200 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
545/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 2/A.cím: Összevont Óvodák 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát          megemeli       457 eFt-tal 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát   megemeli       225 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 2/A.cím: Összevont Óvodák 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                             megemeli        375 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          megemeli        62 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát          megemeli      245 eFt-tal 
- 2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                            megemeli    1.600 eFt-tal 
     - Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát        megemeli       170 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                             megemeli       128 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                           megemeli        42 eFt-tal 
     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                        megemeli    1.600 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója 
              Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
546/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                              megemeli    1.150 eFt-tal 
     /Bérleti díj bevétel, Kamat, ÁFA visszatérítés/ 
     - Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát          megemeli       300 eFt-tal 
     /NKA pályázat/ 
és ezzel egyidejűleg 
- 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát          megemeli    1.450 eFt-tal 
- 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          csökkenti  „-”300 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát           megemeli       300 eFt-tal 
- 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                             megemeli       158 eFt-tal 
     /ÁFA visszatérülés/ 
és ezzel egyidejűleg 
- 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                              megemeli       100 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát            megemeli         58 eFt-tal 
- 5-2.cím: Városi Könyvtár 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                             megemeli       629 eFt-tal 
     /Továbbszáml., szolgáltatás, ÁFA visszatérülés/ 
     - Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát         megemeli       578 eFt-tal 
     /NKA pályázat, közhasznú támogatás/ 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra előirányzatát   megemeli       160 eFt-tal 
     Támogatás eszközbeszerzésre 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-2.cím: Városi Könyvtár 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát            megemeli    1.367 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
               Pallagi Mária a Városi Könyvtár igazgatója 
               Csete Gyula az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
547/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                             megemeli    1.536 eFt-tal 
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       - Egyéb sajátos bevétel:    310 eFt 
       - Intézményi ellátási díj: 
         - Házi segítségnyújtás     108 eFt 
         - Nappali ellátás           1.118 eFt 
     - Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát         megemeli    1.718 eFt-tal 
       - közhasznú foglalkoztatás tám.:                271 eFt 
       - HEFOP pályázat /Fejezeti kezelésű ei./ 1447 eFt 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát  megemeli       479 eFt-tal 
       /AHT-n kívülről/ 
és ezzel egyidejűleg 
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                               megemeli       271 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát             megemeli   2.673 eFt-tal 
     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                         megemeli       789 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
548/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, és jóváhagyja, hogy a 
K&H Bank Nyrt., a Városi Önkormányzat részére, 50 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet 
rendelkezésre bocsájtson 2008. január 15-től. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, amennyiben a rendelkezésre tartott 
hitelkereten belül folyószámla hitel felvételével él, kötelezettséget vállal a hitel és kamatainak 
visszafizetésére, a hitel fedezete Mezőberény Város mindenkori éves költségvetése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
549/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a II. ker. Evangélikus Egyház épülete 
előtti csapadékvíz elvezetése és járda helyreállítására (1.383.817,- Ft) biztosított fedezetet 
180.000,- Ft-tal kiegészíti. 
   - Felhalmozási kiadások között szereplő Mezőberény Város belterületi vízrendezése 
      megvalósítása érdekében pályázati lehetőségek felkutatására 
      biztosított kiadási előirányzatának terhére  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
 
550/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó DAOP-2007-3.1.1/B. pályázati felhívására 
benyújtott  „Belterületi városrész összefüggő úthálózatának felújítása, korszerűsítése” című 
pályázatban versenyeztetett beruházáshoz a szükséges önerőt 6.686.829,- Ft-ot a beruházás 
megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
551/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön 
benyújtásra a DAOP-2007-5 1.2/B városközpont rehabilitációra kiírt programra. Felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt árajánlatok beszerzésére, és ennek ismeretében a tényleges pályázati 
cél meghatározására a 2008. január havi testületi ülésen kerül sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Rauné Kovács Magdolna aljegyző 
Határidő: 2008. januári testületi ülés 
 
 
552/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szakmailag támogatásra méltónak ítéli 
meg Körösi Mihály: „Mezőberényi honvédek és nemzetőrök 1848-1849” könyve 
megjelenését és a 2008. február havi Képviselő-testületi ülésén az egyéb forrásokból meg nem 
térülő összeg támogatásként való biztosítására visszatér, az aktuális adatokat tartalmazó 
kérelem benyújtását követően. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, 2008. februári testületi ülés 
 
 
553/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Szilágyi Tibort, a Petőfi 
Sándor Gimnázium igazgatóját, hogy az Európai Bizottság „Fiatalok lendületben” elnevezésű 
programban való részvételre egy fő mezőberényi lakos – középiskolás - delegálásáról 
gondoskodjon, és a kiutazáshoz a PSG anyagi lehetőségei függvényében nyújtson támogatást. 
Felelős: Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
554/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Siklósi István közoktatási szakértő 
ajánlatára az alábbi döntést hozta: az önkormányzat kötelező feladatát - az alapfokú oktatás és 
nevelés ellátását a jövőben is saját maga által alapított és fenntartott intézményekkel kívánja 
biztosítani, és nem áll szándékában alapítványi működtetésbe ezen feladatokat átadni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
555/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberényi Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a TAPPE Kft-t, hogy 2008. 
évtől az őszi lomtalanítás időpontját november hónap elejére hirdesse meg, és végezze el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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556/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2007. évben végzett munkája elismeréseként 2 havi bruttó illetményének 
megfelelő mértékű 993.600 Ft (Kilencszázkilencvenháromezer-hatszáz forint) jutalmat állapít 
meg. 
Felelős: Rauné Kovács Magdolna aljegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
557/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapította, hogy Csabay Károly, 
akit a Képviselő-testület 2007. november 26-i ülésén a 482/2007./XI.26./ számú határozatával 
2008. január 1-től az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatójává megválasztott, a 
150/1992.(XI.20.) Korm. számú rendelet 6. § (1) bekezdésében, valamint a 10. § (1) és (3) 
bekezdésében foglalt összeférhetetlenség alá esik. Összeférhetetlenség megszüntetési 
kötelezettség a Ptk. 685. § b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókra is vonatkozik. 
Felkéri a képviselőtestület az aljegyzőt, vegyen fel jegyzőkönyvet Csabay Károllyal arról, 
hogy az összes, a vezetői kinevezésével összefüggő gazdasági összeférhetetlenséget 2007. 
december 31-ig megszünteti. 
Felelős: Rauné Kovács Magdolna aljegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
558/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Dr. Hantos Katalin jegyző 
felterjesztését Közszolgálati Érdemérem Arany fokozatára, a közigazgatásban eltöltött közel 
35 év elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából. A képviselőtestület megbízza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
559/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városháza 
homlokzatán lévő hiányos kontúrvilágítás kerüljön leszerelésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
560/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városháza megvilágítása /oldal vagy 
felső megvilágítás/ érdekében egyetért azzal, hogy árajánlatok ismeretében történjen döntés a 
kivitelezés lehetőségéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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561/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, kérjen ajánlatot több pénzintézettől a kötvény kibocsátás megfontolása 
érdekében. Az ajánlott kondíciókról számoljon be a képviselő-testület januári ülésen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. januári testületi ülés  
 
 
562/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szűcsné Sziklai Éva, a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ igazgatója kérésére, közalkalmazotti jogviszonyának 2007. december 
31-el, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez abban az esetben tud hozzájárulni, 
amennyiben a szabadság-megváltás tekintetében a Mt. 1992. évi XXII. törvény 11. § (2) 
bekezdése és a Polgármesteri Hivatal titkárságán vezetett szabadság-nyilvántartás szerinti el 
nem évült 95 nap szabadság (amennyiben nem vesz ki több szabadságot 2007. év végéig) 
megváltására jogosultságát fogadja el, az egyéb – kérelmében megjelölt, törvényes 
járandósága biztosítása mellett.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
563/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2007. december 
29-én vállalkozói találkozó megtartására kerüljön sor a Városházán. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint.  
 
 
564/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Gyomai u. 1/B. 
I. em. 9. szám alatti, 2424/A/9 hrsz.-ú, 81 m2-es, 2+1 fél szobás, komfortos önkormányzati 
lakást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
565/2007./XII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság ülésein Dr. Hantos Katalin nyugdíjas jegyző - a testület által 
kinevezett új jegyző munkába lépéséig - szakértőként részt vegyen, tapasztalataival és 
tudásával segítse a bizottság munkáját illetmény juttatások nélkül. 
Felelős: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. Elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2007.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2007.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete a  helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2007.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete a  vállalkozók kommunális  adójáról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2007.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az  építményadóról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2007.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete a  telek  adóról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 42/2007.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 
 


