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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2008. év 

 
1/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el. 
Napirend előtt: kitüntetés átadás 
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 204/2007./V.22./sz., 306/2007./VIII.27./sz., 

309/2007./VIII.27./sz., 310/2007./VIII.27./sz., 311/2007./VIII.27./sz., 
312/2007./VIII.27./sz. 313/2007./VIII.27./sz., 314/2007./VIII.27./sz., 
315/2007./VIII.27./sz., 319/2007./VIII.27./sz. 320/2007./VIII.27./sz., 
324/2007./VIII.27./sz., 327/2007./VIII.27.sz., 348/2007./VIII.27./sz., 
354/2007./VIII.27./sz., 355/2007./VIII.27./sz., 356/2007./VIII.27./sz., 
371/12007./IX.24./sz. 372/2007./IX.24./sz., 373/2007./IX.24./sz., 
374/2007./IX.24./sz.,  375/2007./IX.24./sz., 376/2007./IX.24./sz.,  
377/2007./IX.24./sz., 378/2007./IX.24./sz., 379/2007./IX.24./sz., 380/2007./IX.24./sz., 
381/2007./IX.24./sz., 382/2007./IX.24./sz., 383/2007./IX.24./sz., 384/2007./IX.24./sz., 
385/2007./IX.24./sz., 386/2007./IX.24./sz.,  387/2007./IX.24./sz., 
395/2007./IX.24./sz., 412/2007./X.29./sz., 413/2007./X.29./sz., 414/2007./X.29./sz., 
418/2007./X.29./sz., 421/2007./X.29./sz., 423/2007./X.29./sz., 424/2007./X.29./sz., 
425/2007./X.29./sz., 426/2007./X.29./sz., 427/2007./X.29./sz., 428/2007./X.29./sz., 
429/2007./X.29./sz., 430/2007./X.29./sz., 431/2007./X.29./sz., 433/2007./X.29./sz., 
440/2007./X.29./sz., 444/2007./X.29./sz., 446/2007./X.29./sz., 456/2007./X.29./sz., 
462/2007./X.29./sz., 464/2007.X.29./sz., 466/2007./XI.12./sz., 469/2007./XI.12./sz., 
470/2007./XI.12./sz., 471/2007./XI.12./sz., 472/2007./XI.12./sz., 482/2007./XI.26./sz., 
488/2007./XI.26./sz., 492/2007./XI.26./sz., 509/2007./XI.26./sz., 513/2007./XI.26./sz., 
515/2007./XI.26./sz., 554/2007./XII.17./sz., 555/2007./XII.17./sz., 
562/2007./XII.17./sz., 565/2007./XII.17./sz.,  valamint a 333/2007./VIII.27./sz., 
437/2007./X.29./sz., 438/2007/X.9./sz., 464/2007./X.29./sz., 493/2007./XI.26./sz., 
507/2007./XI.26./sz., 558/2007./XII.17./sz., 563/2007./XII.17./sz. 
564/2007./XII.17./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A városi alapfokú művészetoktatási intézmény minősítése (371/2007./IX.24./sz. hat.) 
2/3. Gronau tájékoztatója (477/2007.XI.26./sz. hat.) 
2/4.  560/2007./XII.17./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása – Városháza 

megvilágítása 
2/5. 276/2007./VI.18./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása (CARLO QUALITY Kft. 

árajánlata) 
2/6.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének előterjesztése      
4./ Mezőberény város munkaügyi helyzete 
5./ Jegyzői pályázatok értékelése, jegyző megválasztása 
6./ Bejelentések 

 6/1. Átcsoportosítások fedezetbiztosítások  (17 db határozat) 
 6/2.  Intézményi átcsoportosítási javaslatok (4 db határozat) 
 6/3. Pályázat közoktatási infrastruktúra fejlesztésére 
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 6/4. Szociális irodára + 1 fő létszámbővítés 
 6/5.  Tour de Hougrie országúti kerékpárverseny 
 6/6.  A Mezőberényi Sakk Egyesület lemondása pályázati támogatásról 
 
6/7.  A Magyar Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Segítő Tanácsadó Egyesületének 

ajánlata a Tiszta Magyarországot mozgalomba való részvételre 
 6/8.  A nyilvános könyvtárak jegyzékén való megjelenés 
 6/9.  Egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról 
6/10. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 
6/11. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása 
6/12. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

(rendelet) 
6/13. Kiáltvány a demokrácia védelméért. 
6/14. A Városi Könyvtár pályázati elszámolása   
6/15. Önkormányzati költségvetési szervek alapító rendeletének hatályon kívül helyezése 
6/16. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
6/17. Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratának módosítása 

6/18. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 
6/19. Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása 
6/20. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium  és Közétkeztetési Központ alapító okiratának 

módosítása 
6/21. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
6/22. Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása 
6/23. Petőfi Sándor nevét viselő középiskolák országos találkozója Mezőberényben 
6/24. Javaslat a 2008. március 9-i népszavazáson közreműködő szavazatszámláló 

bizottságok felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 
6/25. Árpád-sávos történelmi lobogó ünnepélyes átadása (269/2007./VI.18./sz.) 
6/26. A Mezőberényi Hírmondó újsággal kapcsolatos  észrevételek, javaslatok 
6/27. Britannica Hungarica Világenciklopédia sorozat kiadójának ajánlata 
6/28. Szabados György ajánlata  
6/29. Békési Polgári Védelmi Iroda anyagi hozzájárulás kérése 
6/30.  A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumi Tanács „Ivóvíz 3.1.”  munkával 

kapcsolatos javaslata 
6/31. Bélmegyer kötelező óvodai feladatainak ellátása 
6/32. A mezőberényi Kálmán-Fürdő ülőpados medencéjének ügye  
6/33.Békés Mérnök Kft. ajánlata (Kálmán-Fürdő gyógymedence átalakításának 

megvalósítása) 
6/34. A DAOP keretében meghirdetett „A városi örökség megőrzése és korszerűsítése” 

című pályázatban való részvétel (551/2007./XII.17./ sz. lejárt hat.) 
6/35. Egyéb bejelentés 

7./ Zárt ülés 
  7/1. Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés (Pataki Jánosné) 
 7/2.  Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés (Petriné Bleyer Márta) 
7/3. 557/2007./XII.17./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása + Csabay Károly 2007. 

december 3-án kelt levele -összeférhetetlenség alóli felmentés kérése 
 7/4. 561/2007./XII.17./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása -kötvénykibocsátás 
 7/5. A Békési u. 1 / 4. hrsz. alatti irodahelyiségre vételi illetve bérlési ajánlat 
 7/6. A művelődési központ intézménynél fennálló vevőtartozások kimutatása 
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7/7. Kamut-Murony alapfokú közoktatási kötelező feladatainak ellátása 
 7/8 . A Békési u. 17. sz. alatti önkormányzati bérlakások első bérlőinek kijelölése (szóbeli) 
 7/9.  Gyaraki Zsófia megkeresése 
 7/10. Mezeiné Bátori Valéria levele 
 7/11. Inkubátorház programról tájékoztatás.   
 7/12. Egyéb bejelentés 

 
 
2/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2007. december 17-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul veszi. 
 
 
3/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
4/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 204/2007./V.22./sz., 
306/2007./VIII.27./sz., 309/2007./VIII.27./sz., 310/2007./VIII.27./sz., 311/2007./VIII.27./sz., 
312/2007./VIII.27./sz. 313/2007./VIII.27./sz., 314/2007./VIII.27./sz., 315/2007./VIII.27./sz., 
319/2007./VIII.27./sz. 320/2007./VIII.27./sz., 324/2007./VIII.27./sz., 327/2007./VIII.27.sz., 
348/2007./VIII.27./sz., 354/2007./VIII.27./sz., 355/2007./VIII.27./sz., 356/2007./VIII.27./sz., 
371/12007./IX.24./sz. 372/2007./IX.24./sz., 373/2007./IX.24./sz., 374/2007./IX.24./sz.,  
375/2007./IX.24./sz., 376/2007./IX.24./sz.,  377/2007./IX.24./sz., 378/2007./IX.24./sz., 
379/2007./IX.24./sz., 380/2007./IX.24./sz., 381/2007./IX.24./sz., 382/2007./IX.24./sz., 
383/2007./IX.24./sz., 384/2007./IX.24./sz., 385/2007./IX.24./sz., 386/2007./IX.24./sz.,  
387/2007./IX.24./sz., 395/2007./IX.24./sz., 412/2007./X.29./sz., 413/2007./X.29./sz., 
414/2007./X.29./sz., 418/2007./X.29./sz., 421/2007./X.29./sz., 423/2007./X.29./sz., 
424/2007./X.29./sz., 425/2007./X.29./sz., 426/2007./X.29./sz., 427/2007./X.29./sz., 
428/2007./X.29./sz., 429/2007./X.29./sz., 430/2007./X.29./sz., 431/2007./X.29./sz., 
433/2007./X.29./sz., 440/2007./X.29./sz., 444/2007./X.29./sz., 446/2007./X.29./sz., 
456/2007./X.29./sz., 462/2007./X.29./sz., 464/2007.X.29./sz., 466/2007./XI.12./sz., 
469/2007./XI.12./sz., 470/2007./XI.12./sz., 471/2007./XI.12./sz., 472/2007./XI.12./sz., 
482/2007./XI.26./sz., 488/2007./XI.26./sz., 492/2007./XI.26./sz., 509/2007./XI.26./sz., 
513/2007./XI.26./sz., 515/2007./XI.26./sz., 554/2007./XII.17./sz., 555/2007./XII.17./sz., 
562/2007./XII.17./sz., 565/2007./XII.17./sz., valamint a 333/2007./VIII.27./sz., 
437/2007./X.29./sz., 438/2007/X.9./sz., 464/2007./X.29./sz., 493/2007./XI.26./sz., 
507/2007./XI.26./sz., 558/2007./XII.17./sz., 563/2007./XII.17./sz. 564/2007./XII.17./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
5/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmények Szakmai Minősítő Testületének 146/ME/2007. iktatószámú 
határozatát arról, hogy a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat a 2007. évi 
minősítési eljárás során elnyerte a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 
címet, mely 5 évre szól. A képviselőtestület köszönetet mond az intézmény vezetőinek és 
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munkatársainak a kiváló címet megalapozó munkájukért és további eredményes működést 
kíván. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
6/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 477/2007.(XI.26.) sz. 
határozatának végrehajtásához kéri a testvérvárosok ismételt megkeresését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Debreczeni Gábor képviselő 
              Csabay Károly igazgató 
Határidő: 2008.02.01-ig. 
 
 
7/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gronaui ifjúsági találkozóra való 
utazás (2008. június 30-július 5.) megszervezésével Szilágyi Tibor gimnázium igazgatóját 
bízza meg. Egyúttal kéri, hogy a kiutazással kapcsolatban felmerülő költségeket illetve a 
kiutazókat terhelő hozzájárulást előzetesen pontosítsa, a szükséges intézkedéseket 
kezdeményezze. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
8/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városháza 
megvilágítását az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetére való tekintettel, nem tudja 
vállalni, de a 2008. év II. felében újratárgyalja az ügyet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Borgula Péter műszaki ügyintéző 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
9/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Madarak Háza 
Látogatóközpontban és területén kialakítandó térmegfigyelő kamera kiépítését az 
Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetére való tekintettel - nem tudja vállalni, de a 2008. 
év II. felében újratárgyalja az ügyet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Borgula Péter műszaki ügyintéző 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
10/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 



5 

11/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 2008. évi 
költségvetésének előterjesztése a Polgármesteri Hivatal és az intézményvezetők egyeztetése 
után, bevételnövelő és kiadás csökkentő javaslatainak, illetve a változások 
figyelembevételével benyújtásra kerüljön a Képviselő-testület 2008. február 12.-i rendkívüli 
ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
12/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Mezőberény város munkaügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
13/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jegyzői 
munkakör betöltésére kiírt felhívásra 3 pályázat érkezett be a megadott határidőn belül, és 
mindhárom pályázat érvényes. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a jegyzőválasztás 
érdekében jelöltként Dr. Baji Mihály, Dr. Hegedűs András, Dr. Répási János neve felkerüljön 
a szavazólapra. 
 
 
14/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jegyzői munkakör betöltésére 
beérkezett pályázatokban titkos szavazással, több fordulóban dönt, amennyiben az első 
fordulóban az egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok minősített többségét – legalább 10 
szavazatot. A második fordulóban a két legtöbb szavazatot elért jelölt kerül fel a szavazólapra. 
Amennyiben a második forduló sem vezet eredményre, a képviselő-testület harmadik fordulót 
tart. Amennyiben egyik forduló sem vezet eredményre, a képviselő-testület a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja, és ismételten kiírja a jegyzői pályázatot.  
 
 
15/2008./I.28.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete titkos szavazással, Dr. Baji Mihályt 
Mezőberény város jegyzőjének megválasztotta. 
 
 
16/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete Dr. Baji Mihályt ( szül: 1974.01.05. 
an: Ilyés Anna) 5630 Békés, Karacs Teréz u. 2/A III/9 szám alatti lakos pályázót kinevezi 
Mezőberény város jegyzőjévé Békés Város Önkormányzatánál fennálló aljegyző, 
közszolgálati jogviszonyának jogszerű megszűnését követő naptól kezdődően  határozatlan 
időre. 
Az állást legkésőbb 2008. április 1-től el kell foglalni. 
Aljegyzői közszolgálati jogviszonyának, lemondással történő megszüntetése esetén a 
Képviselő-testület 6 hónap próbaidőt köt ki.  
Kinevezéssel egyidőben megállapított juttatásai: 
Alapbér                       309.200,-Ft 
Vezetői pótlék               92.760,-Ft 
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Nyelvpótlék                   11.595,-Ft (angol közép „B” 30%) 
Összes munkabér:        413.555,-Ft kerekítve: 413.600,- Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
17/2008./I.28./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 /Prémiumévek Program/ bevételi előirányzatát            megemeli    425 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   kiadási előirányzatán belül, 
        - Személyi juttatások előirányzatát                                                                    321 e Ft-tal 
        - Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                 104 e Ft-tal 
        /Prémiumévek Program/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
18/2008./I.28./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 fejl. feladatok 
     (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.) 
     kiadási előirányzatát                                                                 csökkenti „-”      756 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
     dologi kiadási előirányzatát                                                                                 582 e Ft-tal 
     Általános Iskola: 582 e Ft 
     /Szakmai és informatikai eszközök beszerzése 
     16/2007.(III.14.) OKM rendelet 2§ 2, 3 bek. szerint, 
     ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint. 
     Közoktatás-fejlesztési célok támogatása – 
     szakmai és informatikai fejlesztési feladatok./ 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
     dologi kiadási előirányzatát                                                                                  174 e Ft-tal 
     /Szakmai és informatikai eszközök beszerzése 
     16/2007.(III.14.) OKM rendelet 2§ 2, 3 bek. szerint, 
     ill. a rendelethez kiadott Programtanácsi lista szerint. 
     Közoktatás-fejlesztési célok támogatása – 
     szakmai és informatikai fejlesztési feladatok./ 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
19/2008./I.28./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 bevételi előirányzatán belül, 
  - Intézményi működési bevételek, 
     kamatbevétel bevételi előirányzatát                                            megemeli       3.960 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, intézményi működési 
     bevételek bevételi előirányzatán belül, 
  - Intézményi működési bevételek, 
     Egyéb int. Műk. Bev. (3960 E Ft) bevételi előirányzatát            csökkenti  „-” 3.960 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
20/2008./I.28./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 
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása 
    bevételi előirányzatát (16700 Ft ~ 17 e Ft)                               megemeli               17 e Ft-tal 
B) Központosított előirányzat 
   DARFT-TEUT Települési Önk. 
   szilárd burkolatú belterületi közutak 
   burkolat felújításának támogatása előirányzatát                          megemeli       7.163 e Ft-tal 
   Mb., Vésztői út és Luther tér: 5003445 Ft ~ 5004 eFt 
   Mb., Szent István utca és Kölcsey utca: 2159243 Ft ~ 2159 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások működési célra 
    Végleges Pénzeszközátadások 
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása kiadási előirányzatát                                 17 e Ft-tal 
B) - 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
    - Felújítási kiadások - Városi utak, járdák felújítása: DARFT-TEUT 
    burkolat felújítások 
    /Vésztői út és Luther tér:                 5004 eFt 
     Szent István utca és Kölcsey utca: 2159 eFt 
    előirányzatát                                                                                                       7.163 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 



8 

 
21/2008./I.28./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 
   - Lakossági hozzájárulás /V.S. adomány/  100 e Ft 
   - Átvétel váll-tól /TESCO GLOBAL/     1.600 e Ft 
   - Katolikus Karitász-tól 
   /M.K. és Hné V.K. részére/                      4.000 e Ft 
    bevételi előirányzatát                                                                  megemeli       5.700 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Felújítási kiadások - Városi utak, járdák felújítása kiadási előirányzatát        1.700 e Ft-tal 
    /Lakossági hozzájárulás V.S. adomány; TESCO GLOBAL/ 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
   Végleges Pénzeszközátadások fejlesztési célra 
   Lakosságnak fejlesztési célú pénzeszközátadás 
   /Katolikus Karitász-tól átvett és továbbított/ 
   (Lakás helyreállítási célból) kiadási előirányzatát                                            4.000 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
22/2008./I.28./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 /Többcélú Kistérségi Társulástól/ 
    Békési Kistérségi Irodától, kistérségi kiegészítő normatíva átvétele 
    bevételi előirányzatát                                                                  csökkenti  „-”    100 eFt-tal 
   - Közoktatási feladatok:  
     - Tagintézményi normatíva /Bélmegyer/: - 70 eFt 
     - Kistérségi normatíva /Bélmegyer/:        - 30 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 és egyéb támogatással nem fedezett 
    kiadási többlet fedezetére bevételi előirányzatát                        megemeli          100 eFt-tal 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
   - Támogatásértékű bevételek működési célra /Bélmegyeri Községi Önkormányzattól/ 
    átvétel a várható és egyéb támogatással nem fedezett 
    kiadási többlet fedezetére 
    /a 2005-2006. évi elsz. alapján átvétel: 732.749 Ft ~ 733 e Ft/ 
    bevételi előirányzatát                                                                   megemeli          733 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát megemeli        733 eFt-tal 
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- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
   - Támogatásértékű bevételek működési célra /Bélmegyeri Községi Önkormányzattól/ 
    átvétel a várható és egyéb támogatással nem fedezett 
    kiadási többlet fedezetére 
    /Igazgatási költséghez hozzájárulás/ bevételi előirányzatát           megemeli      1.506 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát megemeli     1.506 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
23/2008./I.28./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, 
 - Támogatásértékű működési bevételek bevételi előirányzatán belül 
  A: Kincstár: Előző évi Kp-i. Ktv. visszatérülés előirányzatát      megemeli             26 eFt-tal 
  B: Tartásdíj megelőlegezés előirányzatát                                     megemeli           315 eFt-tal 
  C: AHB Mozgáskorlátozottak támogatása előirányzatát             csökkenti     „-”  416 eFt-tal 
  D: FM. Hivataltól Agrárterm. tám. /mezőőri őrszolgálat tám./ 
  előirányzatát                                                                                csökkenti     „-”  200 eFt-tal 
 - Támogatásértékű fejlesztési bevételek bevételi előirányzatán belül 
  E: „Körösök lágy ölén” ROP-1.1.1.-2005  05.-0003/34. 
  Támogatási Szerződés szerint… 2007. évben nem teljesített, 
  2008. évre áthúzódó Tám. értékű fejl. célú átvétel előirányzatát  csökkenti „-” 16.570 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
A) - 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát megemeli         26 eFt-tal 
B) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások kiadási 
  kiadási előirányzatán belül, 
  Végleges Pénzeszközátadások működési célra /Társ. szoc./ 
  Tartásdíj megelőlegezése előirányzatát                                         megemeli           315 eFt-tal 
C) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások kiadási 
  kiadási előirányzatán belül, 
  Végleges Pénzeszközátadások működési célra /Társ. szoc./ 
  Mozgáskorlátozottak támogatása előirányzatát                            csökkenti    „-”  416 eFt-tal 
D) - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
  Kisegítő mg. szolg.: Személyi juttatások kiadási előirányzatát   csökkenti    „-”  200 eFt-tal 
E) - 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  Felhalmozási kiadás - Körösök Völgye Naturpark Egyesület 
  PEA pályázathoz  saját forrás biztosítás és 
  pályázati támogatás igénybevétele... kiadási előirányzatát           csökkenti „-”16.570 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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24/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  Végleges Pénzeszközátadások fejlesztési célra 
  - Lakosságnak 2006. január-márciusi rendkívüli időjárás miatti, 
  nagy mennyiségű csapadék okozta lakossági károk enyhítésére tám. 
  /2006. évi pénzmaradvány terhére/ kiadási előirányzatát             csökkenti    „-”  3.922 eFt-tal 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti   „-”  265 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai – Dologi kiadások előirányzatát 
  - 2006. január-márciusi rendkívüli időjárás miatti, 
  nagy mennyiségű csapadék okozta lakossági károk enyhítésére 
  biztosított támogatás igénybe nem vett összegének /3.922 e Ft/ 
  és kamatának /265 e Ft/ visszafizetése: /4.187 e Ft/                                          4.187  eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
25/2008./I.28./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, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások, 
  Elkülönített tartalék kiadási előirányzatát                                csökkenti      „-”  8.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - Felújítási kiadások: A Műemléki és Szakmai Kollégium által kiírt – 
  Műemléki és régészeti célok megvalósításának igénybevételére pályázathoz 
  saját forrás biztosítása: Wenckheim-Fejérváry Kastély felújítása... 
  kiadási előirányzatát                                                                megemeli             8.000 eFt-tal 
  A Műemléki és Szakmai Kollégium által kiírt – 
  Műemléki és régészeti célok megvalósításának igénybevételére: 
  Wenckheim-Fejérváry Kastély főépület tetőszerkezetének felújítására 
  nyert pályázati támogatás 2007. évben nem került folyósításra, 
  a kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
26/2008./I.28./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                                     csökkenti  „-”     1.706 eFt-tal 
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Kv. tv.: 
 -3. sz. melléklet 15.2. (12) sorsz. 
   - Közoktatási alap-hozzájárulások, 
   2007. szeptember 1-jétől 2007. december 31-éig, iskolai oktatás, 
   a 9. évfolyamon, középiskolában, 4 hónapra „-”255 eFt (állami: -255 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 15.2. (14) sorsz. 
   - Közoktatási alap-hozzájárulások, 2007. szeptember 1-jétől 
   2007. december 31-éig, iskolai oktatás, a 10. évfolyamon, 
   középiskolában, 4 hónapra                            „-”255 eFt (állami: -255 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 15.2. (15) sorsz. 
   - Közoktatási alap-hozzájárulások, 2007. szeptember 1-jétől 
   2007. december 31-éig, iskolai oktatás, a 11-13. évfolyamon, 
   4 hónapra                                                       „-”425 eFt (állami: -425 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 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                      -243.333 Ft „-”243 eFt (állami: -243 e Ft) 
 - 3. sz. melléklet 16.8.2. (2) sorsz. 
   - Közoktatási kiegészítő hozzájárulások, két tanítási nyelven szervezett oktatás, 
   4 hónapra                                    -190.667 Ft „-”191 eFt (állami: -191 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 16.8.3. (2) sorsz. 
   - Közoktatási kiegészítő hozzájárulások, nyelvi előkészítő 
   évfolyamon folyó oktatás, 
   4 hónapra                                    -190.667 Ft „-”191 eFt (állami: -191 e Ft) 
 - 3. sz. melléklet 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 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 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                                                         „-”25 eFt  (állami: -25 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 17.2. b sorsz. 
   - Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, 
   szolgáltatások, általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, 
   12 hónapra                                                        „-”11 eFt  (állami: -11 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 17.2. a1 sorsz. 
   - Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, 
   szolgáltatások, nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása, 
   tartósan beteg tanulók, 12 hónapra                  „-”10 eFt  (állami: -10 e Ft) 
 -3. sz. melléklet 17.2. a6 sorsz. 
   - Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, 
   szolgáltatások, nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása, 
   három- vagy többgyermekes 
   családban élő tanulók, 12 hónapra                   „-”20 eFt  (állami: -20 e Ft) 
és ezzel egyidejűleg 
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- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
- Dologi kiadások előirányzatát                                                      csökkenti   „-” 1.706 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
27/2008./I.28./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, 
  - Végleges Pénzeszközátadások működési célra /Társ. Szoc. pol. juttatások/ 
  - Átmeneti kölcsön előirányzatát                                              csökkenti „-”      507 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
  - Végleges Pénzeszközátadások működési célra 
    /Társ. Szoc. pol. juttatások/előirányzatán belül, 
  - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                                             8 e Ft-tal 
  - Rendszeres szoc. segély Szt. 37/A§ 1) bek a) alapján, előirányzatát                  150 e Ft-tal 
  - Köztemetés Szt. 48/A§ al. előirányzatát                                                               60 e Ft-tal 
  - Közműfejlesztési támogatás előirányzatát                                                              2 e Ft-tal 
  - Vizitdíj visszafizetésének támogatása előirányzatát                                             10 e Ft-tal 
  - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
    Gyvt. 21. § helyi megállapítás 
    - Autóbuszbérlet támogatás előirányzatát                                                             265 e Ft-tal 
  - Cukorbeteg, gyógyszer tám.                                                                                   12 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
28/2008./I.28./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: 
         Intézményi működési bevétel:  
         Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n belül 
         (Étkezési utalvány) bevételi előirányzatát                            megemeli             36 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,  
         749914 szakf. Közv. Szolg. bev. AHT-n belül 
         Étkezési ut. továbbszáml. előirányzatát                                                              36 e Ft-tal 
     - 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
         Intézményi működési bevétel:  
         Kamat előirányzatát                                                             megemeli            667 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül: 
        - 751845-05 szakf. Város és Községgazdálkodás 
          - /Medvefejes tó/ dologi kiadási előirányzatát                                                 36 e Ft-tal 
        - 751845-09 szakf. Város és Községgazdálkodás 
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          - /Csatornamű szla./ dologi kiadási előirányzatát                                          288 e Ft-tal 
        - Véglegesen átadott pénzeszközök fejlesztési célra 
          (csatornamű fejlesztéssel kapcs.) 
           lakossági LTP számlákra előirányzatát                                                        144 e Ft-tal 
        - 902113 szakf. Települési hulladék kezelés - 
          /Szemétszállítás, kezelés/ dologi kiadási előirányzatát                                   64 e Ft-tal 
        - 930910 szakf. Fürdő és strandszolgáltatás - 
          /B95. kút mintavétel/ dologi kiadási előirányzatát                                        135 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
29/2008./I.28./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 kiadási előirányzatán belül: 
       - a Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                         csökkenti „-” 105 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
       - Végleges pénzeszközátadások Működési célra előirányzatát                           105 eFt-tal 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
       - a Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                          csökkenti „-”   20 e Ft-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
       - Végleges pénzeszközátadások Működési célra előirányzatát                             20 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
30/2008./I.28./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: 
      Lakossági hozzájárulás Csatornamű Társ. fejlesztéssel kapcs.  
      bevételi előirányzatát                                                            megemeli            306 e Ft-tal 
   - AHT-n kívülről – Mb. Környezetvédelméért Alapítványtól 
     érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társ. fejlesztéssel kapcs.  
     bevételi előirányzatát                                                             megemeli            968 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiad., kiadási előirányzatán belül, - Véglegesen átadott 
pénzeszközök Fejlesztési célra /Felhalm. pénzeszközátadás (csatorna fejlesztéssel kapcs.) 
lakossági LTP számlákra/ előirányzatát                                                              1.274 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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31/2008./I.28./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: 
   - Pénzforgalom nélküli bevételek 
      (Előző évi ei. - és pénzmaradvány igénybevétele) 
      bevételi előirányzatát                                                             megemeli         9.754 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiad., kiadási előirányzatán belül, 
   - Támogatásértékű kiadás működési célra 
     Előző évi, műk. célú pénzmaradvány átadás intézményeknek 
     /2006. évi alul finanszírozás/ kiadási előirányzatát                                         9.754 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
32/2008./I.28./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: 
    - Általános tartalék előirányzatát                                        csökkenti „-”          968 e Ft-tal 
    - Elkülönített tartalék előirányzatát                                    csökkenti „-”     11.500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiad., kiadási előirányzatán belül, 
Véglegesen átadott pénzeszközök fejlesztési célra: 
Mb. Környezetvédelméért Alapítvány rész. tám. 
1090x1470x12: 19227600Ft~19228eFt+968eFt  
kiadási előirányzatát                                                                 megemeli              968 e Ft-tal 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül:- 
Felhalmozási és Tőke jellegű bevételek – 
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése - 
Telek, kert, ingatlan értékesítése bevételi előirányzatát           csökkenti „-”    11.500 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
33/2008./I.28./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        6.350 e Ft-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                               218 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                              69 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát                                                               559 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                            178 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                            1.484 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                            475 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                            1.008 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                            323 e Ft-tal 

5-1. cím: Orlay Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                25 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                               8 e Ft-tal 

5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                78 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                             25 e Ft-tal 

5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                               107 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                              35 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                               768 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                             246 e Ft-tal 

7-4a. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási előirányzatán belül 
     - Személyi juttatások előirányzatát                                                                526 e Ft-tal  
     - Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                             168 e Ft-tal 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 

(Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás) 
- Személyi juttatások előirányzatát                                                                  38 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát                                                                12 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
34/2008./I.28./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 kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                             csökkenti „-”    782 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          csökkenti „-”    407 eFt-tal 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát          csökkenti „-”  1.533 eFt-tal 
  - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                        megemeli       2.722 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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35/2008./I.28./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       565 eFt-tal 
     - OKM „Útravaló program pályázat személyi jutt. telj.-hez: 550 eFt 
     - Regionális Munkaügyi Központtól 
       Közhasznú munkaerő fogl. tám.:                                           15 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatát                                                                    565 eFt-tal 
- - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
    - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát           csökkenti „-”  185 eFt-tal 
    - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                        megemeli       185 eFt-tal 
      (Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére 
      biztosított előirányzat felhasználása) 
  - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Intézményi működési bevételek előirányzatát                          megemeli    1.833 eFt-tal 
      - Szabab kapacitás értékesítéséből 
         - étkeztetési bevétel áfával:           1.300 eFt 
         - Szállás bevétel:                              500 eFt 
         - Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev. 33 eFt 
    - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát              megemeli       162 eFt-tal 
      /ételszállító gépkocsi értékesítése/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
    - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                1.995 eFt-tal 
      /étkezési bev.  - nyersanyag visszaforgatása rezsiköltségre, áfára 
      / egyéb bev.    - szobák, tantermek, egyéb helyiségek festési munkáira 
                             - intézmény komplex érintésvédelmi felülvizsgálatára 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
36/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 5-2.cím Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül: 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát            csökkenti „-”    120 eFt-tal 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                               megemeli          120 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
37/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése: 
- 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
  - Személyi juttatások előirányzatát                                                 csökkenti „-”  2.350 eFt-tal 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                              csökkenti „-”     752 eFt-tal 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát              megemeli        1.625 eFt-tal 
    Bélmegyer nappali ellátás (2007. mód. ei. helyesbítés) 
  - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                           megemeli        1.477 eFt-tal 
    - Igazgatás – fénymásoló vásárlása: 1.008 eFt 
    - Idősek ellátása – rehab betegágy:     469 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
38/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására.”pályázaton, melynek 
kódszáma: TIOP-1.1.1/07/1. 
A pályázatok 2008. február 1-jétől nyújthatóak be 2 hónapig. 
A képviselő-testület a benyújtandó feladat szakmai koordinálását Szilágyi Tibor gimnázium 
igazgatóra bízza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
39/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban 2 fő 
létszám bővítést engedélyez a hozzátartozó személyi juttatások és járulékok biztosítása 
mellett, munkaköri beosztásukról a jegyző rendelkezik. 
Felelős: Mezőberény Város jegyzője 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
40/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. augusztusára tervezett Tour de 
Hongrie országúti kerékpárverseny Békés megyei lebonyolítását anyagilag támogatni nem 
tudja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
41/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy elmarad a 
mezőberényi sakkozók Szovátára tervezett látogatása és a szovátai sakkozóknak a 
Mezőberényi Sakk Egyesület általi fogadása és a programokhoz támogatásként megítélt és fel 
nem használt 45.000,-Ft összeggel a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati alapját 
megemeli. 



18 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése 
 
 
42/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Magyar 
Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Segítő Tanácsadó Egyesületének (1112 Budapest, Kánai 
út 3/A) ajánlatát a Tiszta Magyarországot mozgalomba való részvételre, de nem kíván tagként 
csatlakozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
43/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Könyvtári Intézet 
kezdeményezését az Orali Petrics Soma Kulturális Központ alapító okiratának módosításával 
kapcsolatban, s azon nem kíván változtatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csabay Károly igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
44/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke 
által e-mailben küldött „az egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról” szóló nyílt levelet 
megtárgyalta, csatlakozni kíván a felhíváshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
45/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét 2008. január 1-től kezdődően havi 521.775.- Ft-ban (azaz a köztisztviselői 
illetményalap 38.650 Ft 13,5%-os szorzata szerint) állapítja meg. 
Felelős: Rauné Kovács Magdolna 
Határidő: értelem szerint 
 
 
46/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
költségátalányát az illetményének 24,91 %-ában 130.000,- Ft-ban (azaz százharmincezer 
forint) állapítja meg. 
Felelős: Rauné Kovács Magdolna 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
47/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek tiszteletdíját havi 90.000 Ft-ban (azaz kilencvenezer forint) állapítja meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
48/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni Hagyó Miklós 
országgyűlési képviselő, a főváros Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási főpolgármester-
helyettesének megkeresését a demokrácia védelméért készült kiáltvány támogatásával 
kapcsolatban, a testület nem kíván döntést hozni a kérdésben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. március 10. 
 
 
49/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár módosított 
elszámolását a Mesetarisznya c. rendezvényről - kérelmükre - úgy fogadja el, hogy az 
önkormányzattól kapott 20.000,- Ft támogatásból (arányosítást alkalmazva) 12.000,- Ft 
felhasználását utólag jóváhagyja, s a fennmaradó 8.000,- Ft visszautalását 15 napon belül kéri 
az önkormányzat számlájára és ezzel az összeggel a városi rendezvények 2008. évi pályázati 
alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Csabay Károly igazgató 
Határidő: 2008. február 12.  
 
 
50/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg. 
 
 
51/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint 
határozza meg. 
 
 
52/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint 
határozza meg. 
 
 
53/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Összevont Óvodák alapító okiratát a 
jegyzőkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg. 
 
 
54/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt alapító 
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okmányban foglaltak szerint határozza meg. 
 
 
55/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint 
határozza meg. 
 
 
56/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt alapító okmányban foglaltak szerint határozza meg. 
 
 
57/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a gimnáziumban 2008. április 10-13 
időponttal megrendezésre kerülő Petőfi Sándor nevét viselő középiskolák országos találkozója 
rendezvényre 10 db „Mezőberényi fotóalbumot” az intézmény rendelkezésére bocsájt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
58/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a gimnáziumban 2008. április 10-13 
időponttal megrendezésre kerülő Petőfi Sándor nevét viselő középiskolák országos találkozója 
rendezvény lebonyolításához az intézmény pénzmaradványából 250 eFt-ot engedélyez 
felhasználni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
59/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. március 9. napra kitűzött 
népszavazáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak az alább 
felsorolt választópolgárokat választja meg: 
1 számú szavazókör. Helye: Kinizsi u. 13. Kinizsi úti óvoda 
1. Schäffer Józsefné  Vésztői u. 3o/A 
2. Kmellár Zoltánné  Vörösmarty u 26. 
3. Zubáné Gál Márta Várkonyi u. 5. 
Póttag: Czirbuly Nóra  Erkel F. u. 12.  
2 számú szavazókör Helye: Kodály u. 8. Kodály Zoltán úti óvoda  
I.  Bereczkiné Éber Ildikó                       Korona u 8 
II.  Csirmaz Sándor  Korona u. 3. 
III.  Tóth Lászlóné   Vésztői u. 48/a 
3. számú szavazókör Helye: Jeszenszky u. 21. Idősek Klubja 
  1. Gyurkó Csabáné                                   Jókai utca 58 
  2. Csabay Károly                                       Madarász u 4 
  3. Tormáné Báthori Zsuzsanna               Zrinyi S u 79/a 
4. számú szavazókör Helye: Luther tér 1. 1. szám alatti Iskola 
1.) Pál Imréné  Martinovics u 3. 
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2.) Henger Péter                                          Liget u 1/a 3.em.31 
3.) Savolt Jánosné  Belencéresi u. 10. 
5. számú szavazókör Helye: Tessedik tér 1. Zeneiskola 
1. Andrésiné Daru Ilona   Kereki u. 26. 
2. Balázsné Dankó Hédi Kereki u. 1. 
3. Éber Mihály      Kereki u. 53. 
6 számú szavazókör: Hősök u. 3. Idősek Klubja 
1.   Hajkó Jánosné                                      Kossuth tér 13 
2.   Bartó Róbertné                                     Fő utca 2 A. lh I/12 
3.  Mezeiné Báthory Valéria                      Madarász u. 49/A 
7. számú szavazókör Helye: Kálvin u. 2. Kálvin úti óvoda 
1. Erdei Mihályné   József Attila u. 54. 
2. Grőszer Erzsébet  József Attila u. 14. 
3. Kozma Mária   József Attila u. 55. 
8. számú szavazókör Helye: Petőfi u. 27. Humánsegítő Szolgálat 
1. Rajnai Mártonné  Petőfi u. 35. 
2. Kis Sándorné        Áchim u. 45.  
3. Vígh Sándorné   Csabai u. 38. 
9. sz. szavazók. Helye: Luther u. 9. Széchenyi István Német tagóvoda 

• Gubis Andrásné  Deák F. u.   63. 
• Marton Mihály  Deák F u. 48/A 

3. Turbucz Józsefné                                  Budai Nagy Antal u. 25. 
10. sz. szavazókör. Helye: Mátyás király u. 2. Mátyás király úti óvoda  
1. Benyó Istvánné  Oltványkert u. 44. 
2. Dombi Éva  Ókert 16. 
3. Winter László Józsefné                       Szabó Árpád u 7/2 
Valamint további póttagként:  
1.) Tóthné Guba Ágnes                             Belentai u. 24. 
2.) Beregi Lajosné                                    Nagymester 10/A 
Képviselő-testület felhatalmazza  az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a 
szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: : Rauné Kovács Magdolna aljegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
60/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, tájékozódjon, hogy a Jobbik Magyarország Mozgalom az Árpád-sávos 
történelmi lobogó ajándékozása alkalmából (időpontja: 2008. február 15.) milyen rendezvényt 
kíván lebonyolítani, annak ismeretében döntsön arról, hogy a zászlót hol kívánja átvenni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
61/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó városi 
kiadvány felelős szerkesztőjének megbízza Karakasné Ágoston Anikót. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester,  
              Csabay Károly igazgató 
Határidő: 2008. február 12.  
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62/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó című 
kiadványt  érintő észrevételeket, javaslatokat, bevonva a munkába az OPS Kulturális 
Központot is, előkészítés után, a február 25-i testületi  ülésen tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Csabay Károly igazgató 
Határidő: 2008. februári testületi ülés 
 
 
63/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Britannica Hungarica 
Világenciklopédia sorozat kiadójának ajánlatát köszönettel vette, de nem kíván a szolgáltatás 
igénybevételével élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
64/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szabados és Tsa. Kft. 1-6/2008 
iktatószámú ajánlatát köszönettel vette, de nem kíván a szolgáltatás igénybevételével élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
65/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Iroda 648/2008. iktatószámú támogatás biztosítás iránti 
kérelmét anyagi források hiányában támogatni nem tudja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
66/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, 
Tanácsadási és Befektetési Ztr. által vezetett tervezői konzorcium részére megbízást adjon, 
illetve annak ellátásához a szükséges „Meghatalmazás és Megbízólevél” című dokumentumot 
írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
67/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bélmegyer kötelező óvodai 
feladatainak ellátására további tárgyalásokkal bízza meg Cservenák Pál Miklós polgármestert 
és Gubis Andrásné óvodavezetőt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Gubis Andrásné óvodavezető  
Határidő: 2008. március 
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68/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indokoltnak tartja a 
Mezőberény Kálmán fürdő ülőpados medencéjének felújítását, melynek fedezetét – 
előzetesen kalkulált költség bruttó: 24.852.000,- a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. 
Továbbá felhatalmazza a Polgármester urat a tárgyalások megkezdésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: Intézkedésre azonnal  
 
 
69/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kálmán fürdő 
ülőpados medence átalakításának műszaki ellenőrzésével és az eljárás lefolytatásával a Békés 
Mérnök Kft. ügyvezetőjét, Mochnács Pál urat bízza meg, az ajánlatában szereplő 2. számú 
alternatíva (lebonyolítás:100 ezer Ft + Áfa, Műszaki ellenőrzés: 300 ezer Ft + Áfa) 
elfogadásával. 
Továbbá felhatalmazza a Polgármester urat a szerződés megkötésre.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
70/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program keretében meghirdetett „A városi örökség megőrzése és korszerűsítése” című 
pályázatban részt kíván venni, melynek fedezetét – Önrész (10%) 4.200.000,- Ft - 2008. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
Továbbá felhatalmazza a Polgármester urat a vállalkozási szerződések megkötésére, a beadási 
határidő rövidsége végett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Borgula Péter műszaki ügyintéző 
Határidő: Intézkedésre azonnal  
 
 
71/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kamut – Murony alapfokú 
közoktatási kötelező feladatainak ellátására további tárgyalásokkal bízza meg Cservenák Pál 
Miklós polgármestert és Öreg István igazgatót, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésen 
végleges döntés születhessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: 2008. márciusi képviselő-testületi ülés 
 
 
72/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Pataki Jánosné Mezőberény, Mátyás 
kir. u. 10. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 3696-2/2007. 
ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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73/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Petriné Bleyer Márta Mezőberény, 
Malom u. 1. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 3990-2/2007. 
ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
74/2007./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy  folytasson további tárgyalásokat Gyaraki Zsófiával a SPAR áruház előtt, 
terasz kialakítására tett ajánlatáról annak ismeretében, hogy az önkormányzat részt kíván 
venni „A városi örökség megőrzése és korszerűsítése” című pályázatában. A pályázat 
nyertessége esetén a Testület visszatér az ügyre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
75/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, vizsgálja meg a Kossuth tér 2. számú ingatlan előtti területen lévő újságos 
pavilon tulajdon, bérleti jogát, valamint elmozdításának, esetlegesen esztétikai átalakításának 
lehetőségét. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
76/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési út 1/4. hrsz. alatti 
irodahelyiséget a PolarNet Kft. ajánlatában szereplő vételáron nem kívánja értékesíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
77/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felmentést ad arra, hogy Pallagi Mária 
könyvtáros, Csabay Károly kulturális központ igazgató felesége, továbbra is az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ alkalmazottja legyen. Egyúttal kötelezi Csabay Károly igazgatót, 
hogy Pallagi Máriával kapcsolatos munkáltatói jogokat az intézmény más vezetőbeosztásban 
lévő dolgozóra ruházza át. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Csabay Károly igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
78/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Pallagi Mária könyvtáros -Csabay 
Károly kulturális központ igazgató feleségének- osztályvezetővé kinevezéséhez, a személyi 
összeférhetetlenség alól felmentést nem ad. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
79/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 561/2007./XII.17./sz. lejárt 
határidejű határozat végrehajtásaként a kötvénykibocsátás lehetőségéről, további információk 
birtokában,  a következő testületi ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. februári testületi ülés 
 
 
80/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
4093-5/2007. dec. 28. ikt. számú levele alapján történt bejelentést tudomásul vette, hozzájárul 
a vevőtartozások eltörléséhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
81/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete „A Megyei Önkormányzat Vállalkozói 
Telephely Programjáról” kapott tájékoztató (inkubátorház program) megtárgyalását a február 
25-i  testületi ülésére elnapolta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. februári testületi ülés 
 
 
82/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 17/B. sz. alatti 6 db 
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból az 1. sz. lakást (44,32 m2) Bene Doszpoly 
László Mezőberény, Kinizsi u 23. sz. alatti lakos részére biztosítja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
83/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 17/B. sz. alatti 6 db 
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból a 4. sz. lakást (27,55 m2) Szabó Zsolt 
Mezőberény, Röntgen u. 3. sz. alatti lakos részére biztosítja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
84/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 17/B. sz. alatti 6 db 
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból a 6. sz. lakást (55,16 m2) Fekete Zsoltné 
Mezőberény, Erkel F. u. 44. sz. alatti lakos részére biztosítja. 



26 

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
85/2008./I.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 17/B. sz. alatti 6 db 
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból (2. sz. 51,23 m2; 3. sz. 29,55 m2; 5. sz. 
41,36 m2) Koczka Lászlóné Mezőberény., Zrínyi sgt. 6. sz., Olsák Péter 5622 Köröstarcsa, 
Kálvin u. 7/6. sz., Dvoreczki György Mezőberény, Bajcsy u. 14. sz. alatti lakosok részére 
lakásokat biztosít.  
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződéseket kösse 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2008.(I.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2008.(I.29.) önkormányzati 

rendelete Önkormányzati költségvetési szervek alapító rendeletének hatályon kívül 
helyezéséről 
 
 

*** 
 
 
86/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja 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 199/2007./V.22./sz., 200/2007./V.22./sz., 

201/2007./V.22./sz., 341/2007./VIII.27./sz., 40/2008./I.28./sz., 42/2008./I.28./sz., 
390/2007./IX.24./sz., 391/2007./IX.24./sz., 489/2007./XI.26./sz., 460/2007./X.29./sz., 
494/2007./XI.26./sz., 526/2007./XII.17./sz., 528/2007./XII.17./sz., 
549/2007./XII.17./sz., 550/2007./XII.17./sz., 556/2007./XII.17./sz.,  
41/2008./I.28./sz., 43/2008./I.28./sz., 45/2008./I.28./sz., 46/2008./I.28./sz., 
47/2008./I.28./sz., 49/2008./I.28./sz., 48/2008./I.28./sz., 63/2008./I.28./sz., 
64/2008./I.28./sz., 65/2008./I.28./sz., 66/2008./I.28./sz., 76/2008./I.28./sz., 
78/2008./I.28./sz., 398/2007./IX.24./sz., 468/2007./XI.12./sz.,  82/2008./I.28./sz., 
83/2008./I.28./sz., 84/2008./I.28./sz., 85/2008./I.28./sz., 61/2008./I.28./sz., 
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77/2008./I.28./sz., 78/2008./I.28./sz., 80/2008./I.28./sz., 413/2007./X.29./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Testvérvárosok 2008. évi meghívása + Európai Bizottsághoz benyújtandó pályázat 
(6/2008./I.28./sz.) 

2/3. Mezőberényi Hírmondó újsággal kapcsolatos tájékoztatás (62/2008./I.28./sz. lejárt 
hat.) 
2/4. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése -DAOP-2007-5.2.1/A.- pályázaton való 

részvétel         (508/2007./XI.26./sz. lejárt hat.) 
2/5. Körösi Mihály könyve megjelentéséhez támogatás  (552/2007./XII.17./sz. lejárt hat.) 
2/6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

4. Az önkormányzati MÖK támogatások (városi rendezvények, nemzetközi 
kapcsolatok és sportcélú támogatások) 2007. évi pályázatok elszámolásának 
ellenőrzése 
5. a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott 

döntések  
3./  Mezőberény Város 2008. évi költségvetésének elfogadása   
4./ Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola működésének eddigi tapasztalatai  
5./ Bejelentések 

5/1. Sportegyesületek tájékoztatója a 2007. II. fél évi munkájukról 
5/2. Az OPS. Kulturális Központ munkatervének jóváhagyása, a 2008. évi városi 

rendezvénynaptár, és továbbképzési terv jóváhagyása 
5/3. Az Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása 
5/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 

módosítása 
5/5. Polgármesteri Hivatal irattári polcrendszerének kialakítására árajánlatok 
5/6. A Békési u. 17. sz. alatti iroda kommunikációs rendszerének kialakítása 
5/7. Kérelmek  helyi védelem alatt álló ingatlan védelmének megszüntetésére ( Fő u. 16.) 

illetve védett épületek listájára történő felvételre ( Korona u. 3.sz.) 
5/8. Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása 
5/9. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez célok 

meghatározása. 
5/10. Történelmi zászlók gyűjtése  
5/11.Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által -az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának feladataira – kiírt pályázaton történő részvétel 
5/12. A 0332 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaitól térítés mentesen, ajándékozás címen 

felajánlott terület részeik  elfogadása 
5/13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
5/14. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi 

területének módosítása 
5/15. Kihívás Napja rendezvényre felhívás 

6./ Zárt ülés 
6/1. Költségvetést érintő létszám racionalizálás 
6/2. Az OPS Kulturális Központ könyvtári dolgozóinak levele 
6/3. Egyéb bejelentés 

 - polgárőrség kérelme 
       - inkubátorház program (81/2008./I.28./sz. lejárt hat.) 
       - kötvénykibocsátás lehetősége (79/2008./I.28./sz. lejárt hat.) 
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87/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. január 28-i zárt testületi ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul veszi. 
 
 
88/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
89/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 199/2007./V.22./sz., 
200/2007./V.22./sz., 201/2007./V.22./sz., 341/2007./VIII.27./sz., 40/2008./I.28./sz., 
42/2008./I.28./sz., 390/2007./IX.24./sz., 391/2007./IX.24./sz., 489/2007./XI.26./sz., 
460/2007./X.29./sz., 494/2007./XI.26./sz., 526/2007./XII.17./sz., 528/2007./XII.17./sz., 
549/2007./XII.17./sz., 550/2007./XII.17./sz., 556/2007./XII.17./sz.,  41/2008./I.28./sz., 
43/2008./I.28./sz., 45/2008./I.28./sz., 46/2008./I.28./sz., 47/2008./I.28./sz., 49/2008./I.28./sz., 
48/2008./I.28./sz., 63/2008./I.28./sz., 64/2008./I.28./sz., 65/2008./I.28./sz., 66/2008./I.28./sz., 
76/2008./I.28./sz., 78/2008./I.28./sz., 398/2007./IX.24./sz., 468/2007./XI.12./sz.,  
82/2008./I.28./sz., 83/2008./I.28./sz., 84/2008./I.28./sz., 85/2008./I.28./sz., 61/2008./I.28./sz., 
77/2008./I.28./sz., 78/2008./I.28./sz., 80/2008./I.28./sz.,  413/2007./X.29./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
90/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ, mint a Művelődési Központ jogutódja az Oktatási és Kulturális Bizottság 
márciusi rendkívüli ülésére (kb. március 6.) nyújtsa be a testvérvárosi találkozó programjának 
tervezetét és az ezzel kapcsolatos Európai Bizottsághoz benyújtandó pályázat tervezetét. 
Mindkét anyag előzetesen kerüljön egyeztetésre a bizottsági elnökkel és Debreczeni Gábor 
önkormányzati képviselővel, mint a bizottság nemzetközi kapcsolatainak intézésével 
megbízottal. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Csabay Károly, az OPSKK igazgatója 
                Onody Gyuláné bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
91/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselőtestülete tudomásul veszi Csabay Károly OPS. 
Kulturális Központ igazgatójának írásos tájékoztatását arról, hogy a Mezőberényi Hírmondó 
kiadásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket felülvizsgálták, a szükséges aktualizálást 
elvégezték. 
 
 
92/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mezőberényi Hírmondó című 
kiadványát 2008. április 1-től havonta kétszer jelenteti meg. A kiadvány terjedelme havi 2*6 
oldal.  Felkéri az OPS. Kulturális Központ igazgatóját, fél év elteltével számoljon be a 
tapasztalatokról, melynek ismeretében dönt a testület az újság további kiadásának módjáról. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csabay Károly igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
93/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete korábbi álláspontját megerősíti, a 
Mezőberényi Hírmondó című kiadvány továbbra se tartalmazzon politikai hirdetéseket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csabay Károly igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
94/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni 
a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz 
elvezetése” című, DAOP-2007-5.2.1/A pályázaton, amelynek fedezetét – 25.841.563,- Ft –, 
azaz 25.842 eFt-t az alábbiak szerint biztosítja: 8.614 eFt-t a 2008. évi költségvetése 
felhalmozási célú kiadásai között és 17.228 eFt-t a 2009. évi költségvetése terhére. 
Felelős: Valentinyi alpolgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
95/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körösi Mihály kutatómunkája -az 
1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásai- közzétételének támogatásával kapcsolatban 
további pontosításokat (résztvevőkről közlendő adatok, ki a kiadó, ki és mire igényli a 
támogatásokat, stb.) kér a beadvány írójától a márciusi Oktatási és Kulturális Bizottság, 
valamint a Képviselőtestület ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
Határidő: értelem szerint, 2008. március 
 
 
96/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a MÖK által támogatott nemzetközi 
kapcsolatok, városi rendezvények és a 2007. évi MÖK által támogatott városi 
sportegyesületek részére nyújtott támogatások elszámolásainak ellenőrzéséről készült 
beszámolókat elfogadja. 
 
 
 
97/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy az Oktatási 
és Kulturális Bizottság elfogadta a hatáskörébe tartozó 8 db sportegyesület tájékoztatóját a 
2007. II. félévi szakmai munkájukról és az önkormányzattól kapott támogatások 2007. évi 
pénzügyi elszámolásáról. 
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98/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy az Oktatási 
és Kulturális Bizottságára átruházott hatáskörben a 2008. évi sporttámogatásból a 
versenysportra fordítható összeg az egyesületek adatszolgáltatása és a módosított 
4/2005.(I.31.) MÖK rendelet 3. sz. melléklete alapján a következő arányban kerül felosztásra: 
ALFÖLD  TURISTA EGY.1.649/17.451 
Mb-i Darts Egylet                   885/17.451 
MFC                                      5.603/17.451 
Mb-i Sakk Egyesület             1.933/17.451 
TENISZ CLUB                      833/17.451 
SSE                                        6.548/17.451 
2008. évi sporttámogatásból a diák- sportra fordítható összeg az előző évi arányok és a 
módosított 4/2005.(I. 31.) MÖK rendelet 3. sz. melléklete alapján a következő szerint kerül 
felosztásra: 
Kistérségi Ált. Iskola DSE               1026/1.591 
PS Gimnázium DSE                          565/1.591. 
 
 
99/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
100/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mezőberény -Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat munkájáról, eddigi tapasztalatairól készített beszámolót elfogadta. 
 
 
101/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberényi Football 
Club és a Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját, s a városban 
működő többi sportegyesület és szervezet 2007. évi munkájáról szóló szakmai és pénzügyi 
tájékoztatókat tudomásul veszi és további eredményes szereplést kívánva köszönetet mond a 
végzett munkáért.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
102/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ munkatervének a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) b) pontja szerinti 
fenntartói jóváhagyásáról annak átdolgozása után az áprilisi ülésén dönt. Az új kulturális 
intézmény munkaterve tartalmazzon egy részletes helyzetelemzést és célmeghatározást, s az 
intézmény alapító okiratában rögzített valamennyi feladatra terjedjen ki.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csabay Károly, az OPSKK igazgatója. 
Határidő: értelem szerint 
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103/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OPS. Kulturális Központ által 
összeállított 2008. évi városi rendezvénynaptár elkészültéről kapott tájékoztatót tudomásul 
veszi, ennek folyamatos aktualizálásával és a honlapon való megjelentetésére megbízza az 
OPS. Kulturális Központ igazgatóját. A 2008. évi városi rendezvénynaptár aktuális (kétheti - 
havi) adatai a jövőben is jelenjenek meg a Mezőberényi Hírmondóban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csabay Károly, az OPSKK igazgatója. 
Határidő: értelem szerint.  
 
 
104/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ hétéves (2013-ig szóló) továbbképzési tervét és a továbbiakban 
esetlegesen szükségessé váló módosítás jóváhagyásának jogkörét a polgármesterre átruházza. 
A korábbi (a 3 kulturális intézményre vonatkozó) kapcsolatos határozatok értelemszerűen a 
jogutód intézményben is alkalmazandók. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csabay Károly, az OPSKK igazgatója. 
Határidő: a továbbképzéssel kapcsolatos normatíva fenntartói igénylésére 2008. március 31. 
 
 
105/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló többször módosított 8/1996./IV.22./ MÖK. számú 
rendelettel megállapított intézményi térítési díjak mértékének megállapítására április 
hónapban visszatér. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
             Kovács Edina Humánsegítő és Szoc. Szolg. igazgatója 
Határidő: 2008. áprilisi testületi ülés 
 
 
106/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyet ért azzal, hogy a 2008. március 
1-től hatályos intézményi térítési díjaknak az intézményi bevételekre gyakorolt hatásának 
vizsgálata után, amennyiben bevételkiesés tapasztalható, a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumhoz kell fordulni jogszabályi módosítási javaslattal, hogy az intézményi 
önköltségbe a központi igazgatási költség is számítson bele. 
Továbbá jelzéssel kell élni, hogy az idősek bentlakásos otthonába történő felvétel -a 
gondozási szükségletek megállapításának késedelmessége miatt- normatívánál kiesés lesz, 
aminek oka önkormányzaton kívüli, mivel az előírt bizottságok nem kezdtek el időben 
működni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2008. áprilisi testületi ülés 
 
 
107/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet értelmében megbízza a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a szolgáltatások önköltségét és 
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intézményi térítési díjak számítását a 2008. évi költségvetési adatok alapján tegye meg, és 
tegyen javaslatot a díjak módosítására. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2008. április testületi ülés. 
 
 
108/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal irattári 
polcrendszerének kialakítására árajánlatok bejelentést, valamint  a Békési u. 17. sz. alatti 
iroda kommunikációs rendszerének kialakítása bejelentést levette napirendről azzal, hogy a 
döntésről  az érintett intézmények vezetői saját hatáskörben intézkedjenek. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
              Fekete József Közszolg. Int. igazgatója 
Értesítésre: intézkedésre azonnal 
 
 
109/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, Fő út 
16. sz. 2419 hrsz.-ú helyi védelem alatt álló lakóház védelmének megszüntetésével nem ért 
egyet, ezért az épített örökség helyi értékeinek védelmében összefüggő szabályokról az 
önkormányzati támogatásról szóló 25/2003./XII.22./ MÖK. számú rendeletének 1. sz. 
mellékletét nem módosítja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
110/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, Korona 
u. 3. sz., 2456 hrsz.-ú lakóház helyi védelem alá helyezésével egyet ért, ezért az épített 
örökség helyi értékeinek védelmében összefüggő szabályokról az önkormányzati 
támogatásról szóló 25/2003./XII.22./ MÖK. számú rendeletének 1. sz. mellékletét a rendelet 
felülvizsgálata során módosítja. A felülvizsgálat a júniusi testületi ülésig történjen meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal, felülvizsgálat a júniusi testületi ülésre 
 
 
 
111/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberény város 
épített örökségének, építészeti értékeinek megőrzése, a városkép védelme és javítása, az azt 
rontó állapotú építmények helyrehozatalának elősegítése” tárgyában a 25/2003./XII.22/ 
MÖK. sz. rendeletben meghatározott épületek felújításának céljából a „Helyi védelem alatt 
álló épületek” című pályázati kiírás 2008. évben is kerüljön meghirdetésre. 
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a 
márciusi testületi ülésre terjessze elő. 
Felelős: Balta Ádámné bizottsági elnök 
Határidő: 2008.máricusi testületi ülés 
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112/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megüresedő aljegyzői munkakör 
betöltésére pályázatot ír ki az alábbiakban meghatározott tartalommal: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1) 
pályázatot hirdet aljegyzői 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 
- 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 
- az aljegyzői munkakör betöltésére irányuló szakmai programot 
Illetmény: és egyéb juttatás: a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint 
a Képviselő-testület meghatározása szerint. Az önkormányzat, a kinevezett aljegyző 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 megegyezés szerint, de legkésőbb 2008. július 1. 
A pályázók további információt kérhetnek Dr. Baji Mihály jegyzőtől a 66/515-501 
telefonszámon, hivatali idő alatt. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: azonnali intézkedés 
 
 
113/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri hivatal köztisztviselői 
számára 2008. évre a teljesítménykövetelmény alapján meghatározó célokat a következők 
szerint határozza meg: 
˗ Az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő  feladattervek, célok 
• Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tervezése, végrehajtása során kiemelt 
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figyelmet kell fordítani az intézmények működőképességének megőrzésére, a gazdálkodás 
és a beruházások lebonyolítása során a szabályszerűség biztosítására a célszerűségi, 
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján. 

• A lakossági tájékoztatók időben, közérthetően, megfelelő minőségben álljanak 
rendelkezésre a város lakossága részére. 

•  A város fejlődése érdekében a pályázatokkal elnyerhető központi források 
felhasználásában rejlő lehetőségek teljes kihasználása. 

• Együttműködés a regionális és helyi szervezetekkel, a helyi civil szervezetekkel, 
települési önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, különösen a Békési 
Kistérségi Társulással,  a Körösök völgye Natúrpark Egyesülettel.  

• Várhatóan a 2008. évi népszavazás jogszabályoknak megfelelő előkészítése, 
lebonyolítása. 

• Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, feltárása, pályázatok elkészítése, folyamatos 
feladat;   

• Az önkormányzati kincstári rendszer folyamatos működtetése működtetése; 
• A térségi, kistérségi együttműködés bővítése hatósági igazgatás és más társulási 

lehetőségek téren,  
• Az önkormányzatot megillető bevételek minél teljesebb körű beszedése- folyamatos 

munka; a humánus és jogszerű hivatali működés, a polgárközeli és szolgáltató 
közigazgatás megteremtésének fokozása; 

• A polgármesteri hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása; 

• Az irattárrendezés, irattári anyagok elhelyezése a felújított irattári helyiségben; 
• A helyi önkormányzati rendeletek további felülvizsgálata az Európai Uniós 

jogharmonizációra is figyelemmel; 
˗ A teljesítménykövetelmények alapját képező egyéb célok 
• Az önkormányzati és államigazgatási feladatok végrehajtását továbbra is a város 

polgárainak szolgálatával lássa el. 
• A törvényesség színvonalának emelésével  hajtsa végre az önkormányzat szerveinek 

döntését. 
•  Legyen elméletileg felkészült az önkormányzat által meghatározott célok 

végrehajtásához, ismerje munkaterületét, és a vonatkozó jogszabályok alkalmazása 
területén legyen kellő jártassága. 

•  Személyében képviselje és munkájában valósítsa meg a közszolgálat eszméit, szakmai 
munkáját elhivatottsággal, felelősséggel lássa el, vezérelje munkájában a város szellemi és 
anyagi javainak gyarapodása. 

•  Képzettsége, felkészültsége jusson érvényre az önkormányzat által meghatározott célok 
végrehajtásában, ismerje munkaterületét, és a vonatkozó jogszabályok alkalmazásában 
legyen kellő jártassága. 

•  A munkakörébe tartozó szakmai kérdéseket, tényeket, körülményeket mindig helyesen, a 
valóságnak megfelelően ítélje meg, döntése, döntés-előkészítése legyen megalapozott. 

• A feladatokat pontosan, határidőre teljesítse, kommunikációjában legyen pontos, világos 
és lényegre törő. 

•  Képes legyen az önkormányzat érdekében önálló intézkedésre és tevékenysége a 
felmerülő problémák megoldására irányuljon. Vállalja mindenkor a felelősséget tetteiért, 
legyen a feladat érdekében objektív, együttműködésre alkalmas.   

•  A város közigazgatásában felmerülő feladatokat, problémákat legyen képes alapjaiban 
feltárni, elemezni és a lényeget megragadni. 

• Tevékenysége során legyen tekintettel a köztisztviselői esküben foglaltakra, s   ennek 
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során tartsa be a hatályos jogszabályokat. 
• A város lakosságának megfelelő tájékoztatása a hivatal munkájáról informatikai 

eszközök, az internet útján. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kitűzött célok alapján határozza meg a jegyzőre vonatkozó 
egyéni teljesítményértékelési szempontokat, a jegyző pedig a hivatal köztisztviselőire 
vonatkozóan végezze el ugyanezt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, 
  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: folyamatos, és az értékelésre 2008. december 20. 
 
 
114/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy folytatja a történelmi 
zászlók gyűjtését, évente max. 2 darabbal bővítve azok számát. Erre az évre – tekintettel a 
Mezőberényi honvédek és nemzetőrök 1848-49 témában készülő tanulmányra – 2 db 
történelmi 48-as zászló beszerzését javasolja. A történelmi zászlók az OPS. Kulturális 
Központban kerüljenek elhelyezésre, a muzeális gyűjtemény gyűjtőkörének szükség szerinti 
bővítésével.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
115/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium által kiírt, a közterületen található illegálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a 
hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlődő lerakások 
megakadályozását célzó tevékenységek támogatását szolgáló beruházások 2008. évi 
támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be Mezőberény közigazgatási területén 
található illegális hulladék lerakók megtisztítása, megszüntetése tárgyában. 
 A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége:             3 125 eFt 
 A megpályázható legnagyobb támogatás összege:   2 500 eFt 
 A saját erő mértéke (20 %):        625 eFt 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségeinek 20 %-át, 625.000,- Ft-ot, a 2008. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
A beruházás lebonyolítását az együttműködési megállapodást kötő helyi civil szervezetekkel 
együttműködve a Városi Közszolgáltató intézmény végezze el.  
A Képviselő-testület megbízza a Dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el és azt lehetőség szerint 2008. március 
17-ig nyújtsa be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és Beruházási 
Főosztályához. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2008. március 17.  
 
 
116/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békést – Mezőberényt 
összekötő kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a 0332 helyrajzi számú erdő művelési ágú 
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ingatlan tulajdonosaitól, térítés mentesen, ajándékozás címen felajánlott területrészeiket 
köszönettel elfogadja, és az ezzel kapcsolatos szerződések megkötéséhez hozzájárul. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
117/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békést – 
Mezőberényt összekötő kerékpárút építése érdekében a Magyar Állam tulajdonában lévő 
0322/2, 0322/22, 0322/34, 0325, 0332 (nagysága 1827 m2), 0321, 0330 (nagysága 294 m2) 
helyrajzi számú területek, melyek érintik a tervezett beruházást, térítésmentesen, illetve 
csekély ellenszolgáltatás mellett átvételre, illetve megvételre kerüljenek a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től. Felhatalmazza a képviselő-testület Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a szerződések megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Mikós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
118/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselőtestülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmét -200.000 Ft önkormányzati póttámogás kérése, hogy közösségi házukat 
maradéktalanul működtetni tudják- nem támogatja, mivel a kisebbségi önkormányzat  saját 
költségvetését még  el sem fogadta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
119/2007./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békés Megyei Képviselőtestülete 
42/2008.(II.8.)KT sz. határozatában megfogalmazott kezdeményezéssel egyetért, csatlakozik 
a felhíváshoz, miszerint a 15/2008.(I.30.) Kormány rendelet Békés megyét érintő 
intézkedéseinek megváltoztatásával a gyulai székhelyű, környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízügyi felügyelőség visszaállítását kéri. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
120/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megköszöni a Magyar Szabadidősport 
Szövetség Kihívás Napja rendezésére vonatkozó felhívását, de nem kíván élni az ajánlott 
lehetőséggel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
121/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola intézményénél, 2008. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezése érdekében, a gyereklétszám csökkenése miatt, létszámleépítést rendel el, 4 fő 
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főfoglalkozásban határozatlan ideig közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló 
jogviszonyát megszünteti, az önkormányzati szintű álláshelyek megszüntetésével egyidejűleg. 
Felelős: Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
122/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél, a 2008. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezéséből adódó, önkormányzati szintű álláshely megszüntetésével együtt járó, 
főfoglalkozásban, határozatlan ideig, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló, 
jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó, létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez -, pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének 
lehetőségéről szóló, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. 
törvény 5. sz. melléklete alapján. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Mezőberény Város Önkormányzata 
2008. évi költségvetéséről szóló   3/2008.(II.26.) MÖK. számú rendeletének 5§ (2) 
bekezdésével létszám leépítést rendelt el a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskolánál. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a   121/2008.(II.25.) MÖK. 
számú határozatával, 2008. évben 4 fő létszám leépítést rendelt el a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskolánál, a gyermeklétszám csökkenése miatt, melyet legkésőbb 2008. 
évben kell végrehajtani. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő főállású, 
közalkalmazotti létszám leépítése miatti, létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez nyújt be pályázatot. 
A pályázat benyújtás, a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolát érintő 
létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódik. 
A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola részére a Mezőberény Város 
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.26.) MÖK. számú rendelete 6. sz. 
melléklete alapján meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 2008. 
évi éves átlagos állományi létszám: 137 fő. 
A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 2008. évi létszámváltozások, 
létszámcsökkentések 2008. évet érintő hatása eredeti előirányzatként még nem került 
figyelembevételre (Az éves átlagos állományi létszám számításnál a változások hatása nincs 
beépítve, számszerűsítve). 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres 
álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében, az önkormányzat fenntartói körén 
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – 
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására 
nincs lehetőség. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
123/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPS. Kulturális Központ könyvtári 
dolgozói közötti konfliktus rendezését az OPS. Kulturális Központ igazgatójára, mint 
munkáltatóra bízza, külön felhívja a figyelmet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
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és a kapcsolatos jogszabályok betartására, valamint a közalkalmazotti képviselőre vonatkozó 
előírásokra. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Csabay Károly, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értesítésre azonnali 
 
 
124/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, hogy Tomka 
Mihálynak, a Mezőberényi Hírmondóval kapcsolatos felvetéseinek jogilag nézzen utána –a 
korábbi Oktatási és Kulturális Bizottság és a Képviselőtestület határozatainak és 
megállapodásainak figyelembevételével-, és írásban adjon választ. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
125/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
kérelmét megtárgyalta, részükre támogatásként, a 2008. évi költségvetésben 162.000 Ft-ot tud 
biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: tájékoztatásra azonnal 
 
 
126/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Békés Megyei Önkormányzat 
Vállalkozói Telephely Programjában felajánlott inkubátorház programban nem kíván részt 
venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
127/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a polgármester urat, hogy a 
kötvénykibocsátás lehetőségéről még további információkat szerezzen be, és azt terjessze elő 
a májusi testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. májusi testületi ülés 
 
 
128/2008./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármester urat, illetékesekkel folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a vasút 
rekonstrukciója során vasúti teherrakodó kialakítása történjen meg Mezőberényben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2008.(II.26.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2008.(II.26.) önkormányzati 

rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 23/2003./XI.24./ MÖK. számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2008.(II.26.) önkormányzati 

rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
többször módosított 8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
129/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja 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 139/2006./III.31./sz., 198/2007./V.22./sz., 

432/2007./X.29./sz., 344/2007./VIII.27./sz., 435/2007./X.29./sz., 436/2007./X.29./sz., 
449/2007./X.29./sz., 467/2007./XI.12./sz., 514/2007./XI.26./sz., 529/2007./XII.17./sz., 
530/2007./XII.17./sz., 531/2007./XII.17./sz., 532/2007./XII.17./sz., 
533/2007./XII.17./sz., 534/2007./XII.17./sz., 535/2007./XII.17./sz., 
536/2007./XII.17./sz., 537/2007./XII.17./sz., 538/2007./XII.17./sz., 
539/2007./XII.17./sz., 540/2007./XII.17./sz., 541/2007./XII.17./sz., 
542/2007./XII.17./sz., 543/2007./XII.17./sz., 544/2007./XII.17./sz., 
545/2007./XII.17./sz., 546/2007./XII.17./sz., 547/2007./XII.17./sz., 5/2008./I.28./sz., 
11/2008./I.28./sz., 16/2008.(I.28.)sz., 17/2008./I.28./sz., 18/2008./I.28./sz., 
19/2008./I.28./sz., 20/2008./I.28./sz., 21/2008./I.28./sz., 22/2008./I.28./sz., 
23/2008./I.28./sz., 24/2008./I.28./sz., 25/2008./I.28./sz., 26/2008./I.28./sz., 
27/2008./I.28./sz., 28/2008./I.28./sz., 29/2008./I.28./sz., 30/2008./I.28./sz., 
31/2008./I.28./sz., 32/2008./I.28./sz., 33/2008./I.28./sz., 34/2008./I.28./sz., 
35/2008./I.28./sz., 36/2008./I.28./sz., 37/2008./I.28./sz.,  38/2008./I.28./sz., 
44/2008./I.28./sz., 60/2008./I.28./sz., 72/2008./I.28./sz., 68/2008./I.28./sz., 
69/2008./I.28./sz., 73/2008./I.28./sz., 90/2008./II.25./sz., 93/2008./II.25./sz., 
101/2008./II.25./sz., 108/2008./II.25./sz., 109/2008./II.25./sz., 110/2008./II.25./sz., 
115/2008./II.25./sz., 118/2008./II.25./sz., 119/2007./II.25./sz., 120/2008./II.25./sz., 
123/2008./II.25./sz., 125/2008./II.25./sz., 126/2008./II.25./sz., 553/2007.XII.17./sz., 
7/2008./I.28./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Beszámoló a 95/2008.(II.25.)sz. határozat végrehajtásáról /Körösi Mihály tanulmánya 
(Mezőberényi honvédek)/ 

2/3. Beszámoló a 367/2007.(IX.24.)sz. határozat végrehajtásáról /a városi sportrendelet 3. 
sz. mellékletének módosítása/    -rendelet módosítás 

2/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
       - önkormányzati támogatások elosztása -városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 

 - a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott döntések  
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3./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
4./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
5./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
6./ Az Önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata - rendeletmódosítás 
     - A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének megállapítása - határozat 
7./ Bejelentések 

7/1.  Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
7/2.  Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007./II.20./sz. rendelet 

módosítása 
7/3.  Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ sz. rendelet 

kiegészítése 
7/4. A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2008. évi működtetéséhez, fejlesztéséhez 

támogatás biztosítása 
7/5.  Pályázati lehetőség a Bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére. 
7/6.  Csatlakozási lehetőség a Hagyományok Útja kulturális és turisztikai útvonalak 

létrehozása és működtetése projekthez 
7/7.  Pedagógusok Szakszervezetének levele 
7/8.  Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrészek állami tulajdonba adása.  
7/9.  A megyei képviselő-testület kihelyezett bizottsági ülése 
7/10. Közlekedésbiztonsági pályázat 
7/11. Helyi védelem alatt álló épületek pályázat kiírása   
7/12. Támogatási igény benyújtása a 8/2008.(III.20.) OKM rendelet alapján az alapfokú 

művészetoktatási intézmények támogatására 
8. / Zárt ülés 

8/1. Az OPSKK-ban működő Nana kávézóval kapcsolatos levelek 
8/2. A Szabó Á. u. Mátyás kir. u sarkán lévő közterület bérleti ügye 
8/3.  A Kálmán-Fürdő hidrofor tartályának cseréje 
8/4. Egyéb bejelentés 

 
 
130/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. február 25-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
131/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
132/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 139/2006./III.31./sz., 
198/2007./V.22./sz., 432/2007./X.29./sz., 344/2007./VIII.27./sz., 435/2007./X.29./sz., 
436/2007./X.29./sz., 449/2007./X.29./sz., 467/2007./XI.12./sz., 514/2007./XI.26./sz., 
529/2007./XII.17./sz., 530/2007./XII.17./sz., 531/2007./XII.17./sz., 532/2007./XII.17./sz., 
533/2007./XII.17./sz., 534/2007./XII.17./sz., 535/2007./XII.17./sz., 536/2007./XII.17./sz., 
537/2007./XII.17./sz., 538/2007./XII.17./sz., 539/2007./XII.17./sz., 540/2007./XII.17./sz., 
541/2007./XII.17./sz., 542/2007./XII.17./sz., 543/2007./XII.17./sz., 544/2007./XII.17./sz., 
545/2007./XII.17./sz., 546/2007./XII.17./sz., 547/2007./XII.17./sz., 5/2008./I.28./sz., 
11/2008./I.28./sz., 16/2008.(I.28.)sz., 17/2008./I.28./sz., 18/2008./I.28./sz., 19/2008./I.28./sz., 
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20/2008./I.28./sz., 21/2008./I.28./sz., 22/2008./I.28./sz., 23/2008./I.28./sz., 24/2008./I.28./sz., 
25/2008./I.28./sz., 26/2008./I.28./sz., 27/2008./I.28./sz., 28/2008./I.28./sz., 29/2008./I.28./sz., 
30/2008./I.28./sz., 31/2008./I.28./sz., 32/2008./I.28./sz., 33/2008./I.28./sz., 34/2008./I.28./sz., 
35/2008./I.28./sz., 36/2008./I.28./sz., 37/2008./I.28./sz.,  38/2008./I.28./sz., 44/2008./I.28./sz., 
60/2008./I.28./sz., 72/2008./I.28./sz., 68/2008./I.28./sz., 69/2008./I.28./sz., 73/2008./I.28./sz., 
90/2008./II.25./sz., 93/2008./II.25./sz., 101/2008./II.25./sz., 108/2008./II.25./sz., 
109/2008./II.25./sz., 110/2008./II.25./sz., 115/2008./II.25./sz., 118/2008./II.25./sz., 
119/2007./II.25./sz., 120/2008./II.25./sz., 123/2008./II.25./sz., 125/2008./II.25./sz., 
126/2008./II.25./sz., 553/2007.XII.17./sz., 7/2008./I.28./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
133/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete jóváhagyólag tudomásul veszi Körösi 
Mihály tájékoztatóját az 1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásai tanulmány vázlatáról 
(tervezett tartalomjegyzékéről), a még szükséges kutatásokról és a tervezett költségvetésről.  
Ismételten akkor tárgyal a beadványról, amennyiben már ismertek lesznek a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázati döntései (már beadva a kapcsolatos kutatómunkához, továbbá 2008. 
április 4-ig beadandó – szintén az NKA-hoz -  pályázat a kiadói költségeket támogatná.).  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
134/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a sportalap elosztási elvei 
módosításának kapcsán a novemberi testületi ülésén visszatér arra, hogy a pályahasználatból 
adódó költségeket a többi egyesülethez képest a Tenisz Club milyen arányba térítse, vagy ne 
térítse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidő: novemberi testületi ülés 
 
 
135/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi és elfogadja az 
Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a 2008. évi városi rendezvények és nemzetközi 
kapcsolatok önkormányzati támogatásának elosztásáról. 
 
 
136/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
137/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága érdekében 
végzett munkájukért köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva. 
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138/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
tájékoztatóját elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága érdekében végzett munkájukért 
köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva. 
 
 
139/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2007. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, és köszönetét fejezi ki végzett 
munkájukért. 
 
 
140/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete - mint fenntartó - a Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
 
141/2008./III.31./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, 
      bevételi előirányzaton belül: 
        - SZJA bevétel – SZJA norm. módon elosztott része 
          bevételi előirányzatát                                                             megemeli        1.070 eFt-tal 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételein belül, 
        - Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                   csökkenti   „-”1.069 eFt-tal 
  - Egyéb sajátos működési bevételek előirányzatát 
    (vásárlási utalvány költségeihez hj.)                                            csökkenti          „-”1 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
142/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2008. évi működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz) és fejlesztéséhez, - változatlan futásteljesítmény mellett - a Körös Volán Rt. 
részére a 2008. évi költségvetésében 417 e Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
biztosít, illetve a helyi közlekedést 2008. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan 
fenntartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
143/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” 
komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való 
részvételt támogatja.  Megbízza a Fajzi Építész Stúdió Kft-ét, hogy készítsen tanulmánytervet 
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a Puskin u. 9. sz. alatti területre, új bölcsőde építésére. A képviselő-testület a tervezési 
munkálatokra bruttó 1.020.000 Ft-ot (850.000 Ft + ÁFA) biztosít, a 2008. évi költségvetése 
felhalmozási célú kiadások között, tervezési munkálatok fedezetére biztosított előirányzatok 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
144/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Kovács Edinát a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy az új bölcsőde pályáztatásának, 
kialakításának ügyében járjon el, a megvalósítást menedzselje azzal, hogy az önkormányzattól 
a szükséges segítséget megkapja. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
145/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete csatlakozási szándékát jelzi a 
rákóczifalvai kulturális és turisztikai útvonalak létrehozására és működtetésére irányuló 
projekthez (a projekt megnevezése: Hagyományok útja), és a csatlakozási lehetőségre a 
Mezőberényi Hírmondón keresztül felhívja a civil szervezetek és vállalkozók figyelmét.  A 
projektben való részvétellel kapcsolatos koordinációs feladatokra az OPSKK igazgatóját bízza 
meg. 
 
 
146/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Pedagógusok Szakszervezetének 
elnöke által küldött levelet köszönettel vette, a tájékoztató anyaghoz véleményt nem alakít ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
147/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberényi  0120. hrsz.-ú ingatlan 
23 m2 és a 0134. hrsz.-ú ingatlan 11 m2 területű részét később megkötendő adás-vételi 
szerződéssel és az abban foglalt részletes feltételek szerint a Magyar Állam tulajdonába és a 
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ( 5700 Gyula, Városház u. 26. sz. ) 
vagyonkezelésébe adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat és a később kötendő adás-
vételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
148/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert és Wagner Márton képviselőt mint a Mezőberényi Német Önkormányzat 
elnökét, a megyei Nemzeti és etnikai, kisebbségi, vallásügyi, ifjúsági bizottság Mezőberénybe 
kihelyezett ülésével  (időpontja: 2008. május 6-án) kapcsolatos feladatok előkészítésével. A 
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kihelyezett ülés helyszíne –köszönettel elfogadva Wagner Márton elnök erre vonatkozó, az 
egyház illetékeseivel már előzetesen egyeztetett felajánlását- az I. Kerületi (Német) 
Evangélikus Egyház (Mezőberény, Kossuth tér 6. szám alatt kialakított) tanácskozó terme 
legyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Wagner Márton képviselő MNÖ elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
149/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete részt kíván venni a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett „Balesetveszélyes 
csomópontok átépítésének társfinanszírozására” tárgyú pályázatán, melynek fedezetét - 
Önrész (15%) 1.320.000 Ft - a 2008. évi költségvetése felújítási feladatok: városi utak, járdák 
felújítása előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
150/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőberény Város épített 
örökségének, építészeti értékeinek megőrzése, a városkép védelme és javítása, az azt rontó 
állapotú építmények helyrehozatalának elősegítése” tárgyában a 10/2008./IV.1./ MÖK számú 
rendelettel módosított  25/2003. /XII.22./ MÖK rendeletben meghatározott épületek 
felújításának céljából a „Helyi védelem alatt álló épületek” című pályázati kiírást meghirdeti. 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati keretösszeget a 2008. évi 
költségvetési rendeletben meghatározott és elfogadott 2.226.000 Ft keretösszegig biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Cservenák Pál Miklós polgármester urat, hogy a 
műszaki-technikai feladatok ellátásával Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal munkatársait bízza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: meghirdetésre azonnal, június 30-i beadási határidővel 
 
 
 
151/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatási igényt nyújt be (határidő: 
2008. április 15.) az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására a 8/2008.(III.20.) 
OKM rendelet alapján, vállalva a még szükséges intézkedések megtételét, megbízva a jegyzőt 
az erről szóló a 8/2008.(III.20.) OKM rendelet 3. számú mellékletében megjelent nyilatkozat 
aláírásával az alábbiak szerint: 
Alulírott dr. Baji Mihály, Mezőberény Város Önkormányzatának jegyzője nyilatkozom arról, 
hogy a képviselő-testület 197/2007.(V.22.) számú határozatával elfogadta a Kt. 85. § (4) 
bekezdésében meghatározott önkormányzati intézkedési tervet; a gyermekek, tanulók 
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések az önkormányzati intézkedési tervbe beépítésre 
kerülnek a képviselő-testület 2008. június 30-i ülésén.  
A nevelési programba, illetve a pedagógiai programba az esélyegyenlőséget szolgáló 
intézkedések a 8/2008. (III. 20.) OKM rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak 
szerint beépítésre kerülnek. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal, 2008. júniusi testületi ülés 
 
 
152/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi Murony község 
polgármesterétől érkezett állásfoglalás kérést közoktatási intézmény átszervezéssel 
kapcsolatban, annak érdekében, hogy a közös közoktatási feladatellátás 2008. július 1-től 
megvalósulhasson. A társulási megállapodás a Bélmegyerrel kötött megállapodás mintájára, 
hasonló tartalommal készülhet. Fontos tényezőként figyelembe kell venni, (a létszámadatokat 
elemezve megállapítható), hogy az állami finanszírozáshoz a felső tagozatos osztályokban 
tanulók létszáma (23 fős átlaglétszám 100%-a) a kamuti gyerekekkel biztosított az 
elkövetkezendő három évben. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a Bélmegyerrel 
kötött társulási megállapodás másolatát küldje meg Murony polgármestere részére, kérve, 
hogy a szándéknyilatkozatukról 2008. április 15-ig szíveskedjenek tájékoztatást adni, mivel az 
intézményi dokumentumok módosítását ennek alapján lehet ütemezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István ált. isk. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
153/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kálmán Fürdő 
hidrofor tartályának cseréje szükséges. Felhatalmazza a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatóját új tartály vásárlására. A képviselő-testület 2.200.000 Ft-ot biztosít a 2008. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére 2 db 2.000 literes tartály megvételéhez. Amennyiben 
a biztosított összegért nem tud két tartályt vásárolni az intézményvezető, akkor az 1 db 2.000 
literes tartály  ára feletti rész utólagos elszámolással visszavonásra kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
154/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete levette napirendről a Szabó Á. u. 
Mátyás kir. u. sarkán lévő közterület bérleti ügyének megtárgyalását azzal, hogy további 
információk birtokában  az áprilisi ülésen kerüljön előterjesztésre.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József Közszolg. Int. igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
155/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, folytasson tárgyalást  a K&H Bank illetékeseivel a Mezőberényben kihelyezett 
bankfiókjuk pénzfelvételi lehetőségének bővítéséről. A Képviselőtestület az ingatlan 
bővítésében látja az ügyfelek kiszolgálásának biztosítását, a bank illetékesei nyilatkozzanak, 
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tegyenek javaslatot mennyire gondolták komolyan a bővítést, 2008. november 30-ig a 
képviselő-testület szeretné látni, hogy megnyugtató lesz a helyzet 2009. évre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
156/2008./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az OPS. Kulturális Központban 
működő Nana Kávézó működtetését, felmondását érintő - a kávézó üzemeltetőjétől, az 
intézmény vezetőjétől érkezett - levelek tartalmát tudomásul vette.  
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2008.(IV.01.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló 24/2007./IX.25./MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2008.(IV.01.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló – továbbiakban: SZMSZ - 11/2007. (V. 23. ) számú rendeletének 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2008.(IV.01.) önkormányzati 

rendelete A módosított 3/2007.(II.20.) MÖK számú rendelet "Mezőberény Város 
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről" módosítása 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2008.(IV.01.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(ÍI.26.) 
MÖK számú rendelete kiegészítésére 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2008.(IV.01.) önkormányzati 

rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és 
önkormányzati támogatásról szóló 25/2003. (XII. 22. ) számú rendeletének (továbbiakban: R.) 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
157/2008./IV.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület a SAQQARRA BÚTOR Kft.-vel kapcsolatos BAREX Kft. megkeresését 
nem veszi le napirendről, azt a mai, rendkívüli ülésén megtárgyalja. 
 
 
158/2008./IV.9./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés:   1./  Törvényességi észrevételek kivizsgálása 
                    2./  Nyilatkozat tétel a SAQQARRA BÚTOR Kft. beruházási elképzeléséhez  
                    3./  Kistérségi széles-sávú internethálózat kiépítésének pénzügyi lehetősége 
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                    4./  Lemondás igazgatói címről  
Zárt ülés:  - Decentralizált területfejlesztési támogatások 
 
 
159/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési koncepcióval 
kapcsolatos törvényességi észrevétellel egyetért, a 2009. évi költségvetési koncepció 
elfogadása során az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú 
Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével jár el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
160/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megüresedő aljegyzői munkakör 
betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi észrevétellel egyetért, a 112/2008. (II. 
25.) számú határozatát úgy módosítja, hogy „A nyertes pályázónak vállalnia kell, a kinevezést 
követő egy éven belül a Mezőberényben történő letelepedést” szövegrészt a pályázati 
kiírásból kiveszi, egyben felhatalmazza a jegyzőt, az így módosított pályázati kiírás ismételt 
megjelentetésére. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
161/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy Mezőberény város 
fejlesztési elképzeléseivel összeegyeztethető a SAQQARRA BÚTOR Kft. beruházási 
elképzelése, mely szerint a megvásárolni kívánt ingatlanon (a Mezőberényi Bútor Rt. „f.a. 
ingatlanát érintően) egy szállodát és egy szolgáltató házat kíván létesíteni. Figyelemmel arra, 
hogy a város rendelkezik gyógyvízminőségű fürdővel, a létesítendő szálloda és szolgáltató 
ház nyújtotta lehetőség idegenforgalmi és munkahelyteremtő jelentőségénél fogva 
hozzájárulna Mezőberény város fejlődéséhez. Mindezek alapján, mint települési 
önkormányzat, úgy is, mint hitelező, kifejezetten kéri a felszámolót, hogy a SAQQARRA 
BÚTOR Kft. részére további 90 napos fizetési haladékot biztosítani szíveskedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
162/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény  Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás részére a 
tervezett GVOP pályázati támogatás megelőlegezéseként, a folyamatos likviditás biztosítása 
érdekében 2008. augusztus 31-ig tartó időszakra, maximum 165 millió Ft kölcsönkeret 
megosztásaként Mezőberényt érintően 38.000.000 Ft-ot biztosít azzal, hogy a társulás az 
igénybe vett kölcsön összegére és az igénybevétel időtartamára napi 0,0266% költségtérítést 
fizet az önkormányzat számára.  
A képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, a kölcsönszerződés 
aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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163/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete kéri a Békési Kistérségi Társulást, 
hogy az elkövetkezendő időkben a térséget érintő programokra, beruházásokra nagyobb 
mértékig figyeljen oda, és időben tegye meg a szükséges lépéseket a finanszírozás 
feltételeinek biztosítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
164/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete 2008. április 20. napjával -saját 
kérésére- Csabay Károly, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói megbízatásáról 
való lemondását elfogadja és eredeti munkakörébe visszahelyezi azzal a feltétellel, hogy 
köteles az átadás-átvételt előkészíteni, és az eredeti munkakörébe visszahelyezéséhez 
szükséges munkajogi lépéseket megtenni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csabay Károly 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
165/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 21. napjával, az új 
pályázat alapján megválasztott igazgató kinevezéséig, megbízza az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ vezetésével Fábián Zsolt Mezőberény, Rákóczi sgt. 6. szám alatti lakost, 
akinek  
garantált illetménye                                   175.200 Ft  
magasabb vezetői pótléka                           45.000 Ft  
határozott időre szóló keresetkiegészítése  
a magasabb vezetői megbízás idejére           8.000 Ft 
összesen                                                     228.200 Ft  összegben állapítja meg,  
és egyben megbízza az intézményi SZMSZ 2008. május 15-ig történő elkészítésével, és a 
fenntartóhoz jóváhagyásra történő benyújtásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fábián Zsolt, OPSKK megbízott igazgatója 
Határidő: a kinevezés: április 21. 
     SZMSZ elkészítése: 2008. május 15. 
 
 
166/2008./IV.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására (sürgősséggel) a következők szerint 
írja ki a pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdető szerv (Pc): 
    Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
    Mezőberény, Fő út 6. 
    igazgató 
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   Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központba integrált jogelőd 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 megjelenéstől számított 30 nap. 

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

    Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): a pályázat elbírálását követő napon. 
    A megbízás 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 %. 
  Bővebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: A pályázat feladására azonnal 
 
 
167/2008./IV. 9./sz. Határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályának beruházási munkatársát, hogy az áprilisi testületi ülésre számadatokkal 
készítsen előterjesztéseket a Deák, Madách, Mátyás, Puskin, Zrinyi, Vásártér, Hattyú, Sas, 
Óvoda köz utcák felújítására, burkolat megerősítésére, valamint a strandon 1 db pancsoló 
medence kialakításara, a decentralizált területfejlesztési pályázaton való részvétel érdekében. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
             előterjesztésre Borgula Péter 
Határidő: 2008. április 28. 
 
 

*** 
 
 
168/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
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Napirend előtti felszólalások 
- Debreczeni Gábor képviselő felszólalása 
- Csávás István képviselő közérdekű bejelentése 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
        II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a  156/2008./III.31./sz., 244/2006./V.26./sz., 

39/2008./I.28./sz., 57/2008./I.28./sz., 70/2008./I.28./sz., 94/2008./II.25./sz., 
103/2008./II.25./sz, 104/2008./II.25./sz., 106/2008./II.25./sz., 116/2008./II.25./sz, 
117/2008./II.25./sz., 124/2008./II.25./sz., 128/2008./II.25./sz., 145/2008./III.31./sz., 
146/2008./III.31./sz, 148/2008./III.31./sz., 137/2008./III.31./sz., 
138/2008./III.31./sz., 139/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Az OPSKK idei munkaterve (102/2008./II.25./sz. hat.) 
II/3. Az óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./III.26./sz.hat.) 
II/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

többször módosított 8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról 
(105/2008./II.25./sz. hat.) 

       II/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
˗ a 2008. évi sporttámogatások felosztása 
˗ a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által hozott 

döntések  
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      III/1. OPSKK kérelme 2007. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatosan 
      III/2. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről 
               - Könyvvizsgálói jelentés, kiegészítés 
      III/3. 2007. évi költségvetési beszámoló és intézményi pénzmaradványok elfogadása 
IV./ Beszámoló a 2007. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól          
V./  A Kálmán Fürdő fejlesztésének lehetőségei 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. ( VI.19.)MÖK  sz. rendelet módosításáról. 

VI/2. Induló első osztályok száma a városi általános iskolában 
VI/3. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában 
VI/4. Az OPSKK Szervezeti és Működési Szabályzata 
VI/5. Az általános iskola lemondása pályázati támogatásról 
VI/6. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány idei pályázatain való részvétel 
˗ óvoda, általános iskola, gimnázium kérelmei 

VI/7. Felhívás a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyre 
VI/8. A Mezőberényi Tenisz Club támogatási kérelme 
VI/9. Vízterhelési díj 2008. évi mértéke 
VI/10. Bevételkiesés miatt pótelőirányzat biztosítás 
VI/11. Kárpátia Egyesület bejelentése 

VII./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
VII/1. Lakásfenntartási támogatás fellebbezése 
VII/2. Közterület bérletdíj-tartozás (154/2008./III.31./sz. hat) 
VII/3. Pályázati önerő biztosítása 
            - belterületi közutak burkolat-felújítása (167/2008./IV.9./sz. hat.) 
            - strandon új pancsoló medence kialakítása (167/2008./IV.9./sz. hat.) 
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            - a kastély hagyományőrző és művészeti központ kialakítása 
VII/4. A strand területén lévő vb. vasbeton víztározó géppel való bontása, terület 

helyreállítás 
VII/5. Erdőművelési ágú, gyepművelési ágú ingatlan ajándékozás címen történő 

felajánlása  
VII/6. Frankó Produkciós Iroda ajánlattételének megtárgyalása (Berényi napok 2008. 

rendezvénysorozat)-szóbeli 
VII/7. Az OPSKK-nál végzett ellenőrzési programra tett észrevétel 
VII/8. Csabay Károly jelentése a 164/2008./IV.9./sz. lejárt határidejű határozat 

végrehajtásról 
VII/9. Pancsoló medence tervezése 
VII/10. Egyéb bejelentés 

 
 
169/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Közútkezelő Kht. igazgatójánál járjon el a Mezőberény-
Hunya-Szarvas alsórendű közút állapotának, közlekedési problémájának megoldása 
érdekében.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
170/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. március 31-i zárt, és április 9-i 
rendkívüli zárt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
171/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
172/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 156/2008./III.31./sz., 
244/2006./V.26./sz., 39/2008./I.28./sz., 57/2008./I.28./sz., 70/2008./I.28./sz., 
94/2008./II.25./sz., 103/2008./II.25./sz, 104/2008./II.25./sz., 106/2008./II.25./sz., 
116/2008./II.25./sz, 117/2008./II.25./sz., 124/2008./II.25./sz., 128/2008./II.25./sz., 
145/2008./III.31./sz., 146/2008./III.31./sz, 148/2008./III.31./sz., 137/2008./III.31./sz., 
138/2008./III.31./sz., 139/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz.  lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
173/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 102/2008.(II.25.) sz. határozatának 
végrehajtási határidejét – az OPSKK éves munkatervének fenntartói jóváhagyása - 2008. 
május hó 15 napjára módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt mb. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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174/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2008/2009-es nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – és a decemberre 31-re várhatóan 365 főt figyelembe véve 
a  15 mezőberényi óvodai csoportra – 31 óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2008. évi 
költségvetési rendeletében meghatározottak szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
175/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
beszámolóját a 2008. évi sporttámogatások átruházott hatáskörben hozott elosztásáról 
elfogadta. 
 
 
176/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
177/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 1789/2008.04.07. iktatószámú kérelmében foglaltakkal egyetért, hozzájárul, hogy 
325 eFt a 2007. évi felhasználási célnak megfelelően kerüljön felhasználásra 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
178/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2008. június 30-áig. 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetése: 

bevételeit  2.881.259 eFt előirányzattal 
 2.935.098 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:    

2.043 eFt) 
kiadásait  2.881.259 eFt előirányzattal, 
 2.876.102 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 

238.161 eFt) 
az egyenleget          58.996 eFt-tal jóváhagyja, 

és a 2007. évi költségvetés alapján a 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hitelesített mérleg közzétételére 2008. június 30. 
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179/2008./IV.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület, az intézmények 2007. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 
felhasználására vonatkozó kimutatás 5. oszlopa szerint: 
4. a Petőfi Sándor Művelődési Központ esetében egyéb korrekció címen, az önkormányzat 

felé teljesítendő pénzeszközátadást, átutalást 2.309 e Ft összegben állapítja meg, a 
feltüntetett összeg, önkormányzat javára történő teljesítésének határideje: 2008. május 10. 

Felelős: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
Határidő: 2008. május 10. 
 
 
180/2008./IV.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2007. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2007. 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 2008. évi költségvetése: 
1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
Intézményi működési bevételeit                                                                         1.000 eFt-tal 
csökkenti 
 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
Intézményi működési bevételeit                                                                         8.000 eFt-tal 
csökkenti 
 2/A.cím: Összevont Óvodák 
Intézményi működési bevételeit                                                                            936 eFt-tal 
csökkenti 
 2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Intézményi működési bevételeit                                                                         4.000 eFt-tal 
csökkenti 
  6.cím: Városi Humánsegítő és Szoc. Szolg. 
Intézményi működési bevételeit                                                                         2.818 eFt-tal 
csökkenti 
Felelős:      Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                    Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                    Összevont Óvodák igazgatója 
                   Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                   Városi Humánsegítő és Szoc. Szolg. igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
181/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2007. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                       7.661 eFt 
Dologi: 2760: 
- Ravatalozó                                                                        500  
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- Piaccsarnok nyilvános WC állagmegóvása, rendbetétele 800  
- Kerítés rendbetétele és karbantartás (liget, temető, 
   strand, önkormányzati lakások, telephely) 1. ütem          800  
- Járda helyreállítási munkálatok (strand, telephely)          160  
- Köztemető ravatalozó járólap munkák                             200  
- Sportpálya kiszolgáló létesítményeinek állagmegóvása   300  
Felhalm.: 2401: 
- Piaccsarnok tetőfelújítási munkálatok                            1500  
- Iroda- és számítástechnikai eszk. beszerzése                   500  
- Szerszámok, kisgépek vásárlása                                       401  
Pályázati saját forrás: 2500: Felhalm. kiad.: 
- Pályázat vagy lízing útján beszerzendő gépjármű 
   intézményi önereje a szabad pénzmaradványból          2500 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola                                          5.698 eFt 
- Bélmegyeri Községi Önkormányzatot illeti:                  3415  
- Dologi kiadásokra: energiakiadásokra, ill. 
   Mb. Luther úti iskola karbantartási munkáira               2283  
Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                        612 eFt 
- Országos „Petőfi” nevét viselő középisk. 
   Mb-i. Találkozója                                                            250 (Dol.:200, Ell.jutt.:50) 
- Országban először alakuló kéttannyelvű iskolák 
   20 éves jub. rendezvénye  Mb-ben. /2008.V.24-25./      250 (Dol.:200, Ell.jutt.:50) 
- 2008. évi jól tanulók tanév végi 
   jutalomkönyv beszerzése                                                112 (Ell.jutt.) 
Petőfi Sándor Művelődési Központ + OPS.Gyűjt. + V. Könyvtár                           325 eFt 
- Könyvtári dokumentum beszerzésre, dologi kiadás teljesítésére: 
   1789/ 2008. IV. 07. ikt. számú kérelem alapján 
˗ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                     6.571 eFt 
Felújítási kiad.: 
- Mb. Petőfi u. 27. sz. épület nyílászáró cseréje, 
   valamint külső homlokzat felújítása:                           6571 
Felelős:      Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                   Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                    Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                   Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 

             Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
182/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   - Pénzforgalom nélküli bevétel,  
   előző évi pénzmaradvány igénybevétele  
   (19586+846+22936) bevételi előirányzatát                                        43.368 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások,  
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   Általános tartalék előirányzatát                                                           23.782 eFt-tal 
   ebből: -Szabad felhasználású előirányzat:                     846 eFt 
              -Zárolt, kötelezettséggel terhelt előirányzat: 22.936 eFt 
- 7-3. cím  PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát:               2.755 eFt-tal 
       - Felhalmozási kiadások, 
         /PH.-ba bútor felszerelés, ill. programok/ (pü.-szoc.) 
         előirányzatát:                                                   2.000 eFt-tal 
       - Felújítási kiadások /Városháza belső 
                                felújítása/ előirányzatát:              755 eFt-tal 
- 7-5. cím: PH egyéb műk. kiadásai: 
   Végleges pénzeszközátadások Fejlesztési célra kiadási előirányzatát 4.000 eFt-tal 
   - /Katolikus Karitásztól /2007. évben átvett/ lakosságnak 
 /MK. és H-né. VK.  lakás helyreállítási munkálataihoz 
 ei. biztosítás a 21/2008./I.28./ MÖK. sz. hat. alapján 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   - Intézményi működési bevételek, 
   /Egyéb int. műk. bev./ bevételi előirányzatát                                      12.831 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
183/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évben végzett belső 
ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy a következő testületi ülésre a 
beszámoló első négy pontját érintően további útmutatást kér, a belsőellenőrzés mit tárt fel, azt 
miként kell kezelni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
              Bereczki Ivett belső ellenőr 
Határidő: értelem szerint 
 
 
184/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kálmán Fürdő fejlesztésének 
lehetőségeiről szóló tájékoztatatót elfogadja. 
 
 
185/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Valentinyi Károly 
alpolgármestert, hogy a strandfejlesztés pályáztatása érdekében próbáljon a környező 
településekkel egyeztetni valamilyen turisztikai nagyprojekt előzetes tanulmányának 
elkészítéséről, egy közös fejlesztési koncepció létrehozásával fogjanak össze források 
megszerzésére. 
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: beszámolásra 2008. júniusi testületi ülés 
 
 
186/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008/2009-es tanévben a város 
általános iskolájában 4 első osztály indítását rendeli el és tudomásul veszi az alábbiakat: 
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- a bélmegyeri tagiskolában 1 első osztály indul, 
- az ún. számított osztálylétszámok egyik első osztályban sem haladják meg a maximális 
létszámot (26 fő).  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
187/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – a 3 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné képviselők 
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2008. július 1). 
 
 
188/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK 854/2008. ikt. sz. (2008. 
március 31-i keltezésű) igazgatói utasításához tartozó szervezeti és működési szabályzatát 
nem hagyja jóvá, kéri annak átdolgozott, kiegészített formában való benyújtását 2008. május 
15-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt mb. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
189/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy elmaradt a 
sajátos nevelési igényű tanulóknak meghirdetett VI. Népdaléneklési versenye és a 
támogatásként megítélt és fel nem használt 20.000,- Ft összeggel a 2009. évi városi 
rendezvények önkormányzati támogatásának pályázati alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése 
 
 
190/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvoda azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 300.000,- Ft, saját erő (60.000,- 
Ft) az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Gubis Andrásné igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 19. 
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191/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvoda azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/B 
kategóriában (Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybe vétele) – pályázatot kíván 
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 125.000,- Ft, saját erő (125.000,- 
Ft) az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Gubis Andrásné igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 19. 
 
 
192/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvoda azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/C 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása)  – pályázatot 
kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, 
annak megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 200.000,- Ft, saját erő 
(40.000,- Ft) az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Gubis Andrásné igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. augusztus 29. 
 
 
193/2008./IV.28./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 – I/A kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét 
fejlesztő programok) – pályázatot kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat 
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázatban 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 2008. május 19. 
 
 
194/2008./IV.28./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 – I/B kategóriában (Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 
igénybe vétele) –pályázatot kíván benyújtani a 8 pedagógus továbbképzésére.  A fenntartó a 
benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A 
pályázatban igényelt támogatás 500.000,- Ft, saját erő (500.000,- Ft) az intézmény 
költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 19. 
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195/2008./IV.28./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 – I/C kategóriában (Közoktatási intézmények 
könyvtárainak állománygyarapítása) –pályázatot kíván benyújtani.  A fenntartó a benyújtott 
pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázatban 
igényelt támogatás 800.000,- Ft, saját erő (200.000,- Ft) az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. augusztus 29. 
 
 
196/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 750.000,- Ft, saját erő (150.000,- 
Ft) az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 19. 
 
 
197/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/B 
kategóriában (Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybe vétele) – pályázatot kíván 
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 250.000,- Ft, saját erő (250.000,- 
Ft) az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 19. 

 
 
198/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/C 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) – pályázatot 
kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, 
annak megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 500.000,- Ft, saját erő 
(100.000,- Ft) az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. augusztus 29. 
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199/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. évben nem vesz részt a Virágos 
Magyarországért Környezetszépítő Versenyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
200/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Tenisz Clubot felkéri, 
hogy kérelmét részletes költségkalkulációval (árajánlat a salak egységárára, szállítási díjra 
vonatkozóan) kiegészítve a soron következő Képviselő-testületi ülésre (2008. május 26.) újból 
nyújtsa be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
201/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. által a vízterhelési díj 2008. évi mértékére tett javaslattal az alábbiak 
szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő:         4,60 Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő: 4,60Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:                              6,90 Ft/m3+ÁFA 
Szippantott (kihordásos ) szennyvíz után fizetendő:                                      10,40 Ft/m3+ÁFA 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fenti díjak 2008. május  1-től kerülnek 
bevezetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
202/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
   - Intézményi működési bevételek előirányzatát                              csökkenti „-” 1.002 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 1.002 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
203/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete sürgősséggel megtárgyalja a 
7/2008./I.28./sz. lejárt határidejű határozat /gronau-i ifjúsági találkozó/ végrehajtását. 
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204/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete levette napirendről a gronaui ifjúsági 
találkozóra való utazással (2008. június 30-július 5.) kapcsolatban felmerülő költségek, illetve 
a kiutazókat terhelő hozzájárulás finanszírozásának tárgyalását, azt  Szilágyi Tibor gimnázium 
igazgatója saját jogkörében oldja meg. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
205/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete Vagyon Dezsőné, Mezőberény, 
Rózsa u. 1. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott 
171/2008 (III.18) számú határozatot helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: azonnal. 
 
 
206/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény, Szabó Árpád u. és 
Mátyás Király u. sarok közterületen lévő trafik felépítményt nem fogadja el a közterület 
használati díjtartozás fejében, és egyben felkéri a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a 
bérleti díj tartozás behajtása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg és intézkedjen a 
felépítmény elbontatásáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Fekete József Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
207/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Deák - Madách, 
Puskin – Madách utcák pályázatán (TEUT) részt kíván venni, melynek fedezetét – önerőként 
18.813 e Ft-ot – a 2008. évi költségvetése /Felújítási feladatok, városi utak járdák felújítási 
előirányzata/ terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
208/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni - a pancsoló medence építését, az árnyékoló szerkezet kialakítását, új hideg 
vizes kút fúrását, valamint VIACOLOR burkolatok kialakítását indokoltnak tartja - melynek 
fedezetét – 5.000 e Ft – a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
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209/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni az 
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatására kiírt pályázaton - A 

Wenckheim-Fejérváry kastély hagyományőrző és művészeti központ kialakításának 
pályázatával - a pályázati önerő fedezetét – 100.437.188,- Ft-ot – a 2008-2009-2010. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
210/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kálmán fürdő 
területén lévő vasbeton víztározó gépi bontási, feltöltési, kerítés elbontási, felújítási 
munkáinak ajánlatát elfogadja (Borgula-Ép Kft.) és a munka kivitelezési összegét – 2.649 e 
Ft-ot – a Városi Közszolgáltató Intézmény részére pótelőirányzatként /dologi kiadások/ 
biztosítja, a 2008. évi költségvetése általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós - polgármester 
              Fekete József – Városi Közszolgáltató Intézmény 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
211/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény-Békés 
kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a 0332 helyrajzi számú erdőművelési ágú területet, 
valamint nem a beruházás helyszínéhez kapcsolódó 0218/1 helyrajzi számú gyepművelési ágú 
területet Dr. Rákóczi Ferenc által térítés mentesen ajándékozás címen felajánlott 
területrészeket köszönettel elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. április 28. 
 
 
212/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Napok 2008. rendezvényre 
(augusztus 22-23.) a Frankó Produkciós Iroda által adott költségvetés tervezeteket 
megtárgyalta, azt az OPSKK megbízott igazgatójának figyelmébe ajánlja, de a rendezvény, a 
műsorok megszervezésével Fábián Zsoltot bízza meg, maximum 2,5 millió Ft felhasználható 
összeg meghatározása mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
213/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívja Fábián Zsolt -OPSKK 
megbízott igazgató- figyelmét, hogy Csabay Károly közalkalmazott az elmúlt időszakban a 
Közalkalmazotti törvényből eredő, illetve a Képviselő-testület által meghatározott 
kötelességeinek nem tett eleget, ezért felkéri a megbízott igazgatót, vizsgálja meg, hogy 
fegyelmi eljárás alapjául szolgálnak-e a tények  
Felelős: Fábián Zsolt megbízott igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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214/2008./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pancsoló medence 
tervezésével a Struktúra-Bau-Holding Kft.-t bízza meg, melynek fedezetét – 528.000 Ft – a 
2008. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A tervezés a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések című pályázat 
(LEKI) beadása miatt vált szükségessé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
215/2008./IV.28./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gimnázium 
területéből a kollégium-konyhaépület mögötti részt nem adja el Lidl áruház építése céljára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2008.(IV.29.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
többször módosított 8/1996./IV.22./ MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2008.(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2008.(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. ( VI.19.)MÖK  sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
216/2008./V.6./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Pályázati önerő biztosítása 
2./ A Kálmán Fürdő 2008. évi belépőjegyeinek megállapítása 
3./ Egyéb bejelentés 
 
 
217/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni – a Hattyú, Sas, Óvoda köz utcák- melynek fedezetét – 3.358.800,- Ft-ot – a 
2008. évi költségvetése (felújítási feladatok – városi utak, járdák felújítása) előirányzata 
terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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218/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviselői indítványra a Kálmán-
fürdő 2008. évi belépő felnőtt napi jegy 620 Ft-ban történő megállapítását nem támogatja. 
 
 
219/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviselői indítványra a Kálmán-
fürdő 2008. évi belépő gyermek (3-6 éves korig) napi jegy 220 Ft-ban történő megállapítását 
nem támogatja. 
 
 
220/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviselői indítványra a Kálmán-
fürdő 2008. évi belépő diák, nyugdíjas kedvezményes (16-19 óráig) jegy 320 Ft-ban történő 
megállapítását nem támogatja. 
 
 
221/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviselői indítványra a Kálmán-
fürdő 2008. évi belépő felnőtt úszójegy 320 Ft-ban történő megállapítását nem támogatja. 
 
 
222/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviselői indítványra a Kálmán-
fürdő 2008. évi belépő diák, nyugdíjas úszójegy 280 Ft-ban történő megállapítását nem 
támogatja. 
 
 
223/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő 2008. évi belépő 
jegyeinek mértékét 2008. május 16-tól visszavonásig az alábbiak szerint állapítja meg, és 
egyben felkéri Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak 
alkalmazásáról intézkedjen: 
Jegyárak: 
     a) Felnőtt napi jegy     650 Ft 
     b) Felnőtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig      400 Ft 
     c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig   250 Ft 
     d) Diák, nyugdíjas napi jegy  450 Ft 
     e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 350 Ft 
     f) Felnőtt úszójegy  350 Ft 
     g) Diák, nyugdíjas úszójegy  300 Ft 
Bérletek:  
     a) Heti felnőtt bérlet 3.800 Ft 
     b) Heti diák, nyugdíjas bérlet 2.800 Ft 
     c) Havi felnőtt bérlet 13.000 Ft 
     d) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                             10.000 Ft 
     e) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 5.500 Ft 
     f) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 3.800 Ft 
     g) 10  alkalomra szóló úszóbérlet  2800 Ft 
         (felnőtt, diák, nyugdíjas) 
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Csoportos belépő 10 fő felett: 
(szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok, versenyek, edzőtáborok, külföldi – 
testvérvárosi delegációk, stb.) 
     a) Úszó (egységesen)      280 Ft/fő 
     b) Napi (egységesen)      400 Ft/fő 
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
A nyugdíjas kedvezményt csak az öregségi nyugellátásban részesülők vehetik igénybe.  
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
224/2008./V.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatóját, hogy a strandot igénybe vevők számontarthatósága és 
ellenőrizhetősége érdekében intézkedjen karszalag beszerzési lehetőségről, és a májusi 
testületi ülésen számoljon be hozott intézkedéséről. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: 2008. május 26-i ülés 
 
 

*** 
 
 
225/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 212/2008./IV.28./sz., 365/2007./IX.24./sz., 

454/2007./X.29./sz., 59/2008./I.28./sz., 160/2008./IV.9./sz., 161/2008./IV.9./sz., 
162/2008./IV.9./sz., 163/2008./IV.9./sz., 165/2008./IV.9./sz., 166/2008./IV.9./sz., 
199/2008/IV.28./sz,.200/2008/IV.28./sz, 201/2008/IV.28./sz. ,213/2008./IV.28./sz,  
224/2008./V.6./sz., valamint az 58/2008./I.28./sz., 127/2008./II.25./sz., 
143/2008./III.31./sz, 147/2008.III.31./sz., 149/2008./III.31./sz., 169/2008./IV.28./sz., 
211/2008./IV.28./sz., 214/2008./IV.28./sz., 215/2008./IV.28./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. A Mezőberényi Hírmondó megjelenésének gyakorisága (92/2008./II.28./sz. hat.) 
II/3. Az OPS. Kulturális Központ 2008. évi munkaterve (173/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/4. A 2007. évben végzett belső ellenőrzésekről  (183/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/5. Az OPS. Kulturális Központ SZMSZ-e (188/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/6. A Mb-i Tenisz Club részletezett támogatási kérelme (200/2008./IV.28./sz. hat.) 
II/7. Történelmi zászlók gyűjtése (114/2008/II.25./sz. hat.) 
II/8.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
…....munkáról 
IV./ A gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
V./ Az állattartási rendelet hatályosulásának tapasztalatai (rendelet módosítás) 
VI./ Bejelentések 
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VI/1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló, többször módosított 
14/1997./IV.21./MÖK  sz. rendelet módosítása 

VI/2. Gyermekek nyári étkeztetése 
VI/3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006./V.29./MÖK sz. rendelet 

módosítása 
VI/4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

8/1996./IV.22./MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 
megalkotása 

VI/5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének és Házirendjének 
jóváhagyása 

VI/6. Az OPS. Kulturális Központ könyvtári állománya teljes körű ellenőrzéséhez készült 
ütemterv fenntartói jóváhagyása 

VI/7. Az OPS. Kulturális Központ intézményegységeinek júliusi zárva tartása 
VI/8. Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása 
VI/9. Petőfi Sándor Gimnáziumban osztályok indítása 2008/2009-es tanévben. 
VI/10. Körösök Völgye Akciócsoport részére nyilatkozattétel 
VI/11. „Kölcsey” Garázsszövetkezet kérelme 
VI/12. „Leg a láb” A. M. Intézmény támogatás kérése gyermekek táboroztatásához 
VI/13. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására pályázat 
VI/14. Átcsoportosítás –Közszolgáltató Intézmény riasztórendszerének szerelése 
VI/15.Átcsoportosítás -városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 2008. évi 

támogatása 
VI/16. Egyéb bejelentés 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Felüljáró kialakítása 
VII/2. Lidl Üzletlánc ajánlata 
VII/3. Kötvény lejegyzésére vonatkozó ajánlat (127/2008/II.25./sz. hat.) 
VII/4. Egyéb bejelentés 

                    - Mécses Szolgáltató Közösség Egyesület kérelme 
 
 
226/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. április 28-i zárt, és május 6-i 
rendkívüli zárt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
227/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
228/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert arra, hogy tárgyalóként részt vegyen a Békés Megyei Vízművek Zrt. egyeztető 
fórumán, a 2009. január 1-től érvényes díjtételek megállapításánál. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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229/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 212/2008./IV.28./sz., 
365/2007./IX.24./sz., 454/2007./X.29./sz., 59/2008./I.28./sz., 160/2008./IV.9./sz., 
161/2008./IV.9./sz., 162/2008./IV.9./sz., 163/2008./IV.9./sz., 165/2008./IV.9./sz., 
166/2008./IV.9./sz., 199/2008/IV.28./sz,.200/2008/IV.28./sz, 201/2008/IV.28./sz. 
,213/2008./IV.28./sz,  224/2008./V.6./sz., valamint az 58/2008./I.28./sz., 127/2008./II.25./sz., 
143/2008./III.31./sz, 147/2008.III.31./sz., 149/2008./III.31./sz., 169/2008./IV.28./sz., 
211/2008./IV.28./sz., 214/2008./IV.28./sz., 215/2008./IV.28./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
230/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 
92/2008.(II.25.) sz. határozatát a Mezőberény Hírmondó megjelentetéséről és elutasítja 
Fábián Zsolt mb. igazgató kérelmét a havonkénti megjelentetés visszaállítására. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
231/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK 2008. évi munkatervét 
jóváhagyja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
232/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 183/2008./IV.28./sz. határozat 
végrehajtásáról -2007. évben végzett belső ellenőrzésekről- szóló jelentést elfogadja. 
 
 
233/2008./V.26./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK Szervezeti és Működési 
Szabályzatát nem hagyja jóvá, 2008. június 30. határidőig kéri annak átdolgozását és 
benyújtását. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
234/2008./V.26./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Tenisz Club részére 
233 eFt-ot biztosít, utólagos elszámolás mellett, a teniszpályák felújítási/fenntartási 
munkálatai (salakvásárlás) fedezetére, a 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, Végleges 
pénzeszközátadások fejlesztési célra kiadási előirányzatként, a 2008. évi költségvetése 
Általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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235/2008./V.26./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete köszönetet mond az 1848-as történelmi 
zászlókkal kapcsolatos írásos és szóbeli tájékoztatókért, kéri az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot, hogy a testület 2008. június 30-i ülésére költségbecsléssel terjesszék elő a 
felvázolt lehetőségeket. 
Felelős: Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
Határidő: júniusi testületi ülés 
 
 
236/2008./V.26./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
237/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2007. évi gyermekvédelem 
helyzetéről és az intézményekben folyó 2007. évi gyermekvédelmi munkáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
238/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a városi gyermekvédelmi munka 
hatékonyabbá tétele érdekében szorosabb együttműködést javasol a civil szervezetekkel. A 
következő évtől a gyermekvédelmi beszámolókkal egy időben civil szervezetektől is 
tájékoztató legyen kérve arról, hogy hogyan tudnak kapcsolódni a gyermekvédelmi 
munkához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
239/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a városi gyermekvédelmi munka 
hatékonyabbá tétele érdekében a jogi háttér megfelelő átdolgozását szükségesnek látja. 
Egyetért azzal, hogy a gyermekvédelmi szakemberek összefogva, kerekasztal összehívásával, 
a gyakorlati munka tapasztalatai alapján konkrét javaslatokkal éljenek a törvényhozó 
szakemberek felé.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
240/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyepmesteri telep és az állati 
hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról szóló beszámolót, és az előterjesztés ismeretében 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy tovább tárgyaljon a Tappe Kft.-vel 
egyeztetések végett a biztonságos és költségtakarékos feladat ellátás érdekében, valamint 
felhatalmazza a kistérségi feladat ellátás lehetőségének vizsgálatával.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
241/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állattartási rendelet 
hatályosulásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
242/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dr. Baji Mihály jegyzőt, 
hogy vizsgálja meg az önkormányzati rendeletek betartásának fokozottabb ellenőrzése, 
valamint a megsértőivel szembeni fokozottabb fellépés lehetőségét. A testület az állattartási 
rendelet hatályosulásához nem támogatja: 
− Králik Mária mezőberényi lakos Orlai u. 5. és 6. szám alatti ingatlan I. állattartási 

övezetbe sorolásával kapcsolatos kezdeményezését, 
− Balogh Tünde, Mezőberény Gyóni G. u. 16. sz alatti lakos, valamint 38 további 

mezőberényi lakos által beadott kezdeményezést, a tartható ebek létszámának 
korlátozásáról szóló rendelkezés eltörlését. 

Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre 
 
 
243/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
gyermekek nyári étkeztetésére a felmelegíthető ételek beszerzése során a rendeletben 
meghatározott bruttó 350 Ft/ ebéd, összesen 2.688.000 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: 2008. augusztus 31. a lebonyolításra 
 
 
 
244/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat fenntartója, az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
245/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat fenntartója, az intézmény Házirendjét jóváhagyja. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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246/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az OPS. Kulturális Központ könyvtári 
állománya teljes körű ellenőrzéséhez készült ütemterv átdolgozását kéri a következő testületi 
ülésre, a döntés meghozatala érdekében. 
Felelős: Fábián Zsolt OPSKK. mb. igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
247/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az OPSKK 3 intézményegységének 
egyidejű, júliusi, egyöntetű zárva tartását nem támogatja. A zárva tartást úgy kívánja 
módosítani, hogy egy-egy intézményegység folyamatosan a látogatók rendelkezésére álljon, 
nevezetesen július hónapban a könyvtári egység, a közművelődési egység és a muzeális 
gyűjtemény zárva tartása mellett. 
Felelős: Fábián Zsolt OPSKK. mb. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
248/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalva határozza meg. A határozatban foglaltak 2008. 
január 1-től érvényesek.  
Felelős: Szilágyi Tibor PSG igazgatója 
Határidő: azonnal  
 
 
249/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Gimnázium kérelmét 
támogatja a maximális létszámtól való eltérés engedélyeztetése érdekében, egyben kéri az 
intézmény igazgatóját az ehhez szükséges adatok és dokumentumok megküldésére. Az induló 
osztályok számáról a képviselő-testület a gimnáziumi beiratkozások után, a júniusi testületi 
ülésen dönt. 
Felelős: Szilágyi Tibor PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint; júniusi testületi ülés 
 
 
250/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösök Völgye 
Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásához szükséges adatokat, 
nyilatkozatokat megküldi, valamint a rá eső üzletrész ellenértékét biztosítja a Körösök Völgye 
Akciócsoport részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
251/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Cservenák Pál 
Miklós polgármester folytasson további tárgyalásokat a „Kölcsey Garázsszövetkezet” 
képviselőivel, a garázsok mellett lévő utak felújításáról, a hozzájárulás mértékéről, majd 
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annak sikeressége esetén a soron következő Képviselő-testületi ülésre kerüljön az 
előterjesztés benyújtásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
252/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Leg a láb” Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény gyermekek néptánc táboroztatásához (2008. június 22-27.) 
támogatást nem tud nyújtani, viszont felhívja az intézmény figyelmét arra, hogy az arra 
rászoruló családok segítséget a Szociális és Egészségügyi Bizottságtól kérhetnek, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatási keret terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
253/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében megjelent (TAMOP-3.3.2./08/2) Esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázaton részt vesz, kiemelt célként 
meghatározva a szegregáció iskolák közötti és iskolán belüli csökkentése óvodára, általános 
és középiskolára vonatkozóan. A pályázat beadási határideje: 2008. május 20-tól szeptember 
30-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetők 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
254/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   Felhalmozási kiadások – A Városi Közszolgáltató Intézmény 
   elhelyezésére szolgáló Békési út 17. sz. alatti irodahelyiségek 
   riasztórendszerének szerelése, telefon, informatikai hálózatának építése 
   előirányzatát megemeli                                                                                             763 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát     csökkenti „-”763 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
255/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
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               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok))                                       csökkenti „-”130 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             130 eFt-tal 
                 - VIII. Nemzetközi matematika verseny                           130 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
256/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények))  csökkenti „-”1.059 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             215 eFt-tal 
                 - VI. Népdaléneklési verseny sajátos nev. igényű tanulóknak     20 eFt 
                 - IX. Egészségnevelési nap                                                          60 eFt 
                 - Kulturális napok 2008. Tanulmányi verseny                             70 eFt 
                 - Kulturális napok 2008. Rajzpályázat                                         30 eFt 
                 - Kulturális napok 2008. Városismereti vetélkedő                       35 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                                    40 eFt-tal 
                 - Magyarnak lenni: tudományos előadás                                      40 eFt 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát              654 eFt-tal 
                 - Tanulmány: Mezőberényi honvédek és nemzetőrök 1848-49  150 eFt 
                 - Kézműves műhely                                                                      40 eFt 
                 - Orgona hangversenyek a II., Evangélikus templomban             60 eFt 
                 - Hímes tojás kiállítás és ünnepi játszóház                                 100 eFt 
                 - Petőfi versmondó verseny                                                          15 eFt 
                 - Városi gyermeknap                                                                     90 eFt 
                 - Amerika őslakóinak bemutatása                                               100 eFt 
                 - Magyar népmese napján: Mesetarisznya (közös mesélés)         20 eFt 
                 - Orlai napok: Könyvtári napok                                                    45 eFt 
                 - Magyar kultúra napja 2009. jan. 22.                                           24 eFt 
                 - Kazinczy szép magyar beszéd verseny                                       10 eFt 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
            dologi kiadási előirányzatát                                                                            100 eFt-tal 
                 - 3 előadás gyermekek veszélyeztetettsége                                   55 eFt 
                 - Idősek karácsonya                                                                       45 eFt 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           30 eFt-tal 
                - Roma majális (kulturális rendezvény)                                         15 eFt 
                - Karácsonyi rendezvény                                                               15 eFt 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           20 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                                20 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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257/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad.: Támogatásértékű kiadás Működési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása – kiadási előirányzatát                                     megemeli 50 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                             30 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Roma majális (kulturális rendezvény)              15 eFt 
                - Karácsonyi rendezvény                                     15 eFt 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatát                        20 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora     20 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
258/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Magyar Telefon Nyrt. és a Békés megyei Vízművek Zrt. között, 2008. 
május 8-án megkötött megállapodás értelmében –az önkormányzat tulajdonában lévő 
víztornyon elhelyezett bázisállomás létesítéséről a bérleti szerződés megkötéséhez az 
önkormányzat nevében utólagos hozzájárulását adja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
259/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatására kiírt 2008. évi pályázathoz, a tulajdonában álló Mezőberény, 
Deák F. u. 1. sz. alatti ingatlanra – mely a Mécses Szolgáló Közösség Egyesület 
használatában van - az egyesület által beadott pályázat megvalósítása érdekében a fedezethez 
hozzájáruló nyilatkozat kiadásához hozzájárul. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
260/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatására kiírt 2008. évi, az úgynevezett Laposi kertekben a Körösfront 
Szociális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Mezőberény, Petőfi u. 52-54. sz.) által 
megvalósuló, de a Mécses Szolgáló Közösség Egyesület által menedzselt dísznövénykertészet 
beruházáshoz szükséges, a Mezőberény, Deák F. u. 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó fedezet 
hozzájáruló nyilatkozat kiadásához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 
- a beruházás helyszínéül szolgáló ún. Laposi kertekben található földterületek tulajdonosa 

Taba Illés Herbertné, Mezőberény, Kereki u. 83. sz. alatti lakos és a Körösfront Szociális 
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Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Mezőberény, Petőfi u. 52-54. sz.) kössön bérleti 
szerződést a pályázat idejére azzal, hogy a szerződésben szerepeljen, hogy a pályázat idejére 
engedélyezik, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete jelzálogjogot 
jegyeztessen be a beruházásban szerepelő ingatlanra és a létrejövő felépítményre.  

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
261/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete pontos információk hiányában nem tud 
döntést hozni a 120. sz. vasútvonal Mezőberény, Csabai úton tervezett, szintbeni vasúti 
átjárójának átépítése miatt a jelenlegi átjáró megszűnése okozta - későbbiekben jelentkező - 
problémák megoldására, civil kezdeményezésre készült tanulmányterv szerinti áttervezés 
ügyében. További információszerzés érdekében megkereséssel fordul a beruházás 
projektvezetőjéhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
 
 
262/2008./V.26.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Cservenák Pál 
Miklós polgármester vezetésével, érintett vállalkozókkal -kistérségi szintre is áttérve- levél 
legyen megfogalmazva a Mezőberény Csabai úti felüljáró, valamint a MÁV állomás 
iparvágány rakterülete közlekedési hálózatának végleges kialakítása érdekében a projekt 
menedzsmenthez. Nyilatkozat legyen kérve abban a kérdésben, hogy amennyiben a 
képviselőtestület támogatja a vasútvonal áttervezését, akkor a megvalósítandó létesítményeket 
- 20 vagonos rakodó-terület, körforgalom, csatlakozó utak, kisajátítandó területek, stb.- be 
tudják-e építeni a vasútfejlesztési programba, úgy, hogy ennek megvalósításához az 
önkormányzatnak anyagilag a beruházást nem kell támogatnia. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
263/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Lidl Élelmiszerüzletlánc képviselőit a városközpontban létesítendő 
áruházzal kapcsolatban a következő testületi ülésre hívja meg azzal, hogy a meghallgatásra a 
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. a városképnek megfelelő áruházépítésről látványtervet 
mutasson be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, következő testületi ülés 
 
 
264/2008./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a következő testületi ülésre hívja meg a K&H Bank képviselőit, 
megkérve, hogy a kötvény lejegyzésére tett, 2008. május 21.-i keltezésű írásos ajánlatukra 
készítsenek szerződéstervezetet, további egyeztetések érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, következő testületi ülés 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2008.(V.27.) önkormányzati 

rendelete a mezőberényi Kálmán-fürdő használatának díjairól szóló 17/2006. (V. 02.) számú 
rendelete hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2008.(V.27.) önkormányzati 

rendelete Az állatok tartásáról szóló 49/2005. (XI. 28.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2008.(V.27.) önkormányzati 

rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997. (IV. 21.) számú 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008.(V.27.) önkormányzati 

rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
(a továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2008.(V.27.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről 
 
 

*** 
 
 
265/2008./VI.16./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a rendkívüli zárt testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
- Lidl Áruházzal kapcsolatos ügyek (263/2008./V.26./sz. hat.) 
- Kötvénykibocsátás (264/2008./V.26./sz. hat.) 
- Boldisháti telek visszaadása (Csente János) 
- Kálmán Fürdő pótmunkái 
- OPSKK könyvtárában tervezett leltározási ütemterv ((246/2008./V.26./sz. hat.) 
- Békés-Mezőberény közötti kerékpárúttal kapcsolatos területvásárlási ügyek 
- A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 2007. évi működtetéséhez, fejlesztéséhez vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás biztosítása 
- AXE-TRONIC Kft. megkeresése 
- Nagy és Társai Tervező Bt. vasúti felüljáróhoz kapcsolódó újabb ajánlata 
 
 
266/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Lidl Élelmiszerüzlet letelepedéséről 
az ajánlatot tovább tárgyalja, a részletek tisztázása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
267/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megvizsgálja, keresi annak lehetőségét, 
hogy a Lidl Élelmiszerüzletlánc Mezőberény mely területén tudna áruházat létesíteni.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
268/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete kísérletet tesz a Petőfi utca 10. számú 
(hrsz: 12) ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, utcanyitás érdekében.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
269/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete 1 milliárd Ft értékű kötvény 
kibocsátásról dönt, felkéri a K&H Bankot a kötvénykibocsátás lebonyolítására. Felhatalmazza 
a polgármestert a kötvénnyel kapcsolatos szerződések aláírására azzal, hogy próbálja meg 
elérni, hogy minimálisan a két kamat közötti különbségnél a 3% tartva legyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
270/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy Csente János 
Mezőberény, Mátyás kir. u. 50. szám alatti lakos a Boldisháti holtág 083/63 hrsz-ú telek 
vásárlási szándékától elállt, a foglalóként kifizetett 40.000 Ft részére nem kerül 
visszafizetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
271/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
    - Önkormányzatok sajátos működési bevételei, 
         - Helyi adók, Magánszemélyek kommunális adója 
            bevételi előirányzatát                                                              megemeli      1.000 eFt-tal 
         - Helyi adók, Iparűzési adó 
            bevételi előirányzatát                                                              megemeli      2.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát megemeli      3.000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
272/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Borgula-Ép 
Építőipari Kivitelező Kft. és a műszaki ellenőrök, valamint a tervezők által kimutatott, 
Kálmán Fürdő ülőpados medence pótmunkáinak elvégzése indokolt. A képviselőtestület a 
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munka költségét, 3.438.965 Ft kifizetését az önkormányzat költségvetése általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
273/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az OPS Kulturális Központ könyvtári 
állománya teljes körű ellenőrzéséhez készült módosított ütemtervet jóváhagyja. 
Felelős: Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
274/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés – Mezőberény 
közötti kerékpárút építéséhez kapcsolódó 0332-es hrsz-ú ingatlanból:  
Hajkó János Mezőberény, Munkácsy u. 4. sz. alatti lakos 4/4904-ed résztulajdonát 50 Ft;  
Sáli Márton Mezőberény, Pipa u. 11. sz. alatti lakos 28/4904-ed résztulajdonát 1.550 Ft 
vételárért meg kívánja vásárolni, melynek fedezetét – 1.600 Ft-ot – a 2008. évi költségvetése 
(felhalmozási célú kiadások között Békés – Mezőberény kerékpárút építése, kisajátítási 
eljárásokra) előirányzata terhére biztosítja, és az ezzel kapcsolatos szerződések megkötéséhez 
hozzájárul. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
275/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés-Mezőberény 
közötti kerékpárút építéséhez kapcsolódó, alábbi területeket 
Tokaji Ferenc Mezőberény, Báthory u. 89.  0322/70 hrsz.  1207 m2     3,78 ak    75.600 Ft 
Galó Jánosné Balázs Judit Mb. Puskin u. 1. 0322/68 hrsz.  759 m2   2,78 ak     47.600 Ft 
Galó Jánosné Balázs Judit  Mb. Puskin u.1. 0322/35 hrsz. 2922 m2  7,13 ak     142.600 Ft 
Konyecsni György Mb. Bajcsy u. 2       0322/61 hrsz 1458 m2    3,68 ak    73.600 Ft 
Eger Ádám Dániel Mb. Mónus u. 24.   0329/39 hrsz.  381 m2  0,80 ak  16.000 Ft 
Eger Ádám Dániel és neje Berta Julianna  
Mb. Mónus u. 24.                              0328/6 hrsz. 744 m2   2,33 ak   46.600 Ft 
Szabóné Angyal Irén Erzsébet 
Mb. Vésztői út 68.  és 
Feketéné Angyal Gabriella Julianna 
Mb. Oltványkert u. 8.                               0329/40 hrsz. 326 m2     0,68 ak      13.600 Ft 
Zsilák János Békés, Tündér u. 10.       0329/43 hrsz.  433 m2  1,36 ak    27.200 Ft 
Fábián Pálné Homoki Margit  Mb. Árpád u. 28. és 
Szűcs Gábor Mb. Hősök út 9.            0329/44 hrsz. 570 m2  1,78 ak  35.600 Ft 
Kovács János Mb. Tanya 158.   0329/47 hrsz.  254 m2  0,80 ak  16.000 Ft 
értékben meg kívánja vásárolni, melynek fedezetét  - 494.400 Ft-ot – a 2008. évi 
költségvetése (felhalmozási célú kiadások között Békés-Mezőberény kerékpárút építése, 
kisajátítási eljárásokra) előirányzata terhére biztosítja, és az ezzel kapcsolatos szerződések 
megkötéséhez hozzájárul. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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276/2008.VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés – Mezőberény 
közötti kerékpárút építéshez kapcsolódó 0334/16 számú területet (4421 m2): 
Baji Zoltán   Mezőberény, Árpád u. 23. 80 m2 6.070,- Ft 
Oláh Lajos Mezőberény, Mónus u. 50. 291 m2 22.100,- Ft 
Vrbovszki Pál  Mezőberény, Madár u. 20. 32 m2 2.430,- Ft 
Zsíros Lajos Mezőberény, Deák u. 16. 176 m2 13.360,- Ft 
Szekeres Endréné Mezőberény, Arany u. 4. 983 m2 74.650,- Ft 
Bondár Sándorné Mezőberény, Mónus u. 37. 103 m2 7.820,- Ft 
Fülöp Sándorné Mezőberény, Jókai u. 39. 52 m2 3.940,- Ft 
Kreisz Béláné Mezőberény, Thököly u. 39. 52 m2 3.940,- Ft 
Lengyelné Styaszni 
Mariann 

Bp., VIII. József krt. 71-73. 52 m2 3.940,- Ft 

Braunné Kárpáti Gizella Mezőberény, Ady u. 72. 1087 m2 82.170,- Ft 
Braun Péter Mezőberény, Ady u. 72. 1040 m2 78.980,- Ft 
Szlaukó Pálné Mezőberény, Eötvös u. 16.  77 m2  5.840,- Ft 
Kóborné Dr. Pauló Katalin Győr, Batthyány tér 6/b.  212 m2 16.100,- Ft 
Kosjár György Mezőberény, Luther tér 7.  81 m2 6.150,- Ft 
Molnár Anna Békéscsaba, Jókai u. 65. 103 m2 7.820,- Ft  

értékben meg kívánja vásárolni, melynek fedezetét – 335.310,- Ft-ot – a 2008. évi 
költségvetése (felhalmozási célú kiadások között Békés – Mezőberény kerékpárút építése, 
kisajátítási eljárásokra) előirányzata  terhére biztosítja,  és az ezzel kapcsolatos szerződések 
megkötéséhez hozzájárul. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
277/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2007. évi működtetéséhez /folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)/ a Körös Volán Rt. részére, 1.200 E 
Ft, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosított, illetve 
a helyi közlekedést 2008. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
278/2008./VI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező 
és Szolgáltató Bt., 47. sz. főközlekedési út vasút feletti felüljáró áttervezett létesítmény 
megoldását támogatja, de a kivitelezéshez anyagilag nem tud hozzájárulni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
 
 

*** 
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279/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az OPS Kulturális Központ Szervezeti 
Működési Szabályzatának megtárgyalását leveszi az ülés napirendjéről, azt érdemben a 
következő testületi ülésen tárgyalja meg.  
 
 
280/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Közmeghallgatás az orvosi ellátásról és a közlekedési koncepcióról 
Munkaülés 
  I. Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről 
 II. Közlekedési koncepció előterjesztése     
III/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
III/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  
IV./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről       
     IV/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 151/2008./III.31/sz,177/2008./IV.28./sz. 

178/2008./IV.28./sz, 179/2008./IV.28./sz, 180/2008./IV.28./sz, 181/2008./IV.28./sz, 
207/2008./IV.28./sz, 208/2008./IV.28./sz, 209/2008./IV.28./sz, 217/2008./V.6./sz, 
230/2008./V.26./sz, 231/2008./V.26./sz, 242/2008./V.26./sz, 244/2008./V.26./sz, 
245/2008./V.26./sz, 248/2008./V.26./, 252/2008./V.26./sz, 228/2008./V.26./sz, 
240/2008./V.26./sz, 250/2008./V.26./sz., 258/2008./V.26./sz, 259/2008./V.26./sz., 
260/2008./V.26./sz.  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

IV/2. Az OPS. Kulturális Központ igazgatói állásra kiírt vezetői pályázatok 
(166/2008./IV.9./sz. hat.) 

IV/3. A városi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv (151/2008./III.31./ sz. hat.) 
IV/4. Az OPS Kulturális Központ intézményegységeinek júliusi nyitvatartása 

(247/2008./V.26./ sz. hat.) 
IV/5. Közoktatási társulás megállapodás Bélmegyerrel (67/2008./I.28./ sz. hat.) 
IV/6.A PS. Gimnázium induló osztályai (249/2008./V.26./ sz. hat.) 
IV/7. Történelmi zászlók gyűjtése (235/2008./V.26./ sz. hat.) 
IV/8. Aljegyző pályázatok értékelése (160/2008./IV.9./ sz. hat.) 
IV/9.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
IV/10. Fejlesztési elképzelések egyedi turisztikai program beadásáról (185/2008./IV.28./ 

sz. hat.) 
V. Bejelentések 

V/1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, deregulációja I. 
V/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/3. Intézményi átcsoportosítások 
V/4. Az MFC pályázati támogatásának elszámolása 
V/5. Az Általános Iskola DSE lemondása pályázati támogatásról 
V/6. A 2008. évi Berényi Napok rendezvényei 
V/7. Vírusvédelmi rendszer megújítása 
V/8. Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért 
V/9. Támogatás iránti kérelem /Békéscsabai Mentőállomás) 
V/10. Támogatás iránti kérelem (Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete) 
V/11. Körösök Völgye Naturpark Egyesület PEA pályázattal kapcsolatos fizetési 

kötelezettség 
V/12. Társulási megállapodás módosítása 
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V/13. DARFT pályázat önerő biztosítása    (DAOP-2007-4.3.1 pályázat) 
V/14. Egyéb bejelentés 

VI. Interpelláció 
VII/ zárt ülés 

VII/1. Telekvásárlási kérelem a 3576/1. hrsz.-ú önk.-i területből (106/207./III.19./sz. hat.) 
VII/2. Hotel és étterem építése 
VII/3. Szennyvíz rákötések 
VII/4. A Mátyás kir. u. 10. sz. önkormányzati ingatlan megvásárlására kérelem 

(344/2007./VIII.27./sz. hat.)  
VII/5. Nem kizárólagos megbízás ingatlan értékesítésére 
VII/6. Weigert Zoltán kérelme a Vésztői úti mázsaház megvételére 
VII/7. A Fő u. 13. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbevételére, vagy megvásárlására 

tett ajánlatok 
VII/8. A Hunyadi u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése 
VII/9. Kötvénykibocsátással kapcsolatos döntés (269/2008./VI.16./ sz. hat.) 
VII/10.Egyéb bejelentés 

 
 
281/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "Mezőberény egészségügyi ellátásáról 
és az orvosi ügyelet helyzetéről szóló beszámolót a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt 
elfogadja.  
A Képviselő-testület a "Mezőberény Város Népegészségügyi helyzete, és közegészségügyi 
állapotának bemutatása az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete 
tevékenységének tükrében" című magas színvonalú, igényes, gondos előterjesztést 
köszönettel  tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület a városban az egészségügyi ellátások helyzetét összességében, valamint 
az alapellátásban, és a szakellátásban részt vevő orvosok és más dolgozók munkáját jónak 
értékeli, és köszönetet mond az ellátásban résztvevőknek. 
A Képviselő-testület a város lakosságának még jobb és közelebbi egészségügyi ellátása 
érdekében a Reumatológiai szakrendelés beindítására beadott (és sajnos elutasított) pályázatot 
továbbra is a pályázati kiírások szerint megismétli, és fenntartja szándékát a szakrendelésre. 
Szükségesnek látja továbbá a nőgyógyászati szakrendelői óraszám növelését, urológiai, 
onkológiai rendelés, de legalább rendszeres szűrés, neurológiai szakrendelés biztosítását a 
városban. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, hogy kísérje figyelemmel 
folyamatosan a pályázati lehetőségeket, és kiírás esetén gondoskodjon azok elkészítéséről. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 

   Kovács Edina igazgató 
    Kovács Lászlóné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: a pályázati kiírás szerint. 
 
 
282/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Mezőberényi 
Hírmondóban, valamint a városi honlapon  jelenjen meg közérdekű közleményként a 
Mezőberényben rendelő orvosok  rendelési ideje, telefonszáma, nyári  szabadságolása, és a 
helyettesítések rendje. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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283/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a következő évi 
költségvetési koncepciójánál megtárgyalásra kerüljön Mezőberény szintjén egy pályázható 
egészségügyi alap létrehozása. Felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, 
számszerűsítsék milyen nagyságrend lehetne az, amit érvényesíteni tudna a testület a 
következő évi költségvetésében. 
Felelős: Kovács Lászlóné Biz.elnök 
Határidő: 2009 évi költségv.koncepció tárgyalása 
 
 
284/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a Szociális és Egészségügyi  
Bizottság javaslatát, hogy halaszthatatlanul megoldást kell keresni a szemészeti szakrendelő 
akadálymentesítésének megoldására, valamint az épület tetőszerkezetének kijavítására, mivel 
beázik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre 
 
 
285/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatát, hogy a Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus szakfőorvos 
előterjesztésében, levelében jelzett szűrési behívók, meghívók, értesítések kézbesítésében a 
város Polgármesteri Hivatala működjön közre, elősegítve a nagyon fontos prevenciós munkák 
eredményességét. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
286/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatát, hogy Mezőberény Város Önkormányzata továbbra is szorgalmazza a 
helyi mentőállomás megvalósítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre 
 
 
287/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Mezőberény város Közlekedési 
Koncepciójáról készített felülvizsgálatot az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
javaslataival fogadja el.  
 
 
288/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhívja a Gazdasági Minisztérium 
figyelmét a Mezőberény várost keresztülszelő 46-os, 47-es és 470-es főutak meg növekedett 
forgalmára. A meg növekedett forgalom ártalmai –zajártalom, meg növekedett balesetveszély, 
légszennyeződés és az épületek statikai állapotát károsító rezgés- már az itt élők biztonságát, 
egészségét, életkörülményeit veszélyeztetik. Ezért kéri a képviselőtestület a Gazdasági 
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Minisztériumot, hogy a várost elkerülő út megépítését –ami bár már korábban be volt 
tervezve, de az sajnálatos módon az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásra ígért 
projektjéből kimaradt- ismét vegye napirendre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
289/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megkéri Erdős Norbert országgyűlési 
képviselőt, a város érdekében járjon el a Gazdasági Minisztériumnál a Mezőberényt elkerülő 
út építésének szorgalmazása ügyében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
290/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 47-es 
főközlekedési út mezőberényi szakaszát érintően legyen megvizsgálva, mik a feltételei, 
anyagi vonzata, hogy a Petőfi utca közlekedési forgalmának csökkentése érdekében a 
forgalom egy részét a  Rákóczi sugárútra lehessen terelni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
291/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Mezőberény város Közlekedési 
Koncepcióját elfogadta. 
 
 
292/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. május 26-i zárt, és a június 16-i 
rendkívüli zárt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
293/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
294/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 151/2008./III.31/sz, 
177/2008./IV.28./sz. 178/2008./IV.28./sz, 179/2008./IV.28./sz, 180/2008./IV.28./sz, 
181/2008./IV.28./sz, 207/2008./IV.28./sz, 208/2008./IV.28./sz, 209/2008./IV.28./sz, 
217/2008./V.6./sz, 230/2008./V.26./sz, 231/2008./V.26./sz, 242/2008./V.26./sz, 
244/2008./V.26./sz, 245/2008./V.26./sz, 248/2008./V.26./, 252/2008./V.26./sz, 
228/2008./V.26./sz, 240/2008./V.26./sz, 250/2008./V.26./sz., 258/2008./V.26./sz, 
259/2008./V.26./sz., 260/2008./V.26./sz.  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
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295/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPS Kulturális Központ 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok közül Benyovszky Pál 
Mártonét érvénytelennek minősítette, mivel pályázatát hiányosan (erkölcsi bizonyítványt nem 
csatolt) nyújtotta be, így nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 
 
 
296/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OPS 
Kulturális Központ igazgatójának jelöltjeként Győri Erika pályázó neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
297/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredménye alapján 
megállapította, hogy az I. választási forduló eredménytelen volt, II. választási fordulót tart. 
 
 
298/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OPS 
Kulturális Központ igazgatójának jelöltjeként Győri Erika pályázó neve kerüljön fel a 
szavazólapra a II. forduló megtartása érdekében. 
 
 
299/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy az OPS Kulturális Központ igazgató választása nem volt eredményes, 
mert Győri Erika pályázó nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. (szavazati arány: 5 
igen, 10 ellenszavazat) 
 
 
300/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az OPS Kulturális 
Központ igazgatói állásra a pályázat kiírása a legközelebbi képviselőtestületi testületi ülésen 
kerüljön sor.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: határozat szerint 
 
 
 
301/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja (az akciótervvel kiegé-
szített) Mezőberény – Bélmegyer társulási közoktatási esélyegyenlőségi programját. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OKM esélyegyenlőségi szakértőjével 
egyeztetésre kerülő (esetleges) változás jóváhagyására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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302/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az OPS Kulturális 
Központ igazgatójának kezdeményezését 2008 júliusában a kulturális szolgáltatások 
szüneteltetésére, illetve csökkentésére a 3 érintett intézményegység vonatkozásában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
303/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Bélmegyer – Mezőberény Óvodai 
Mikrotérségi Intézményi társulási megállapodást a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint 
elfogadja. 
 
 
304/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Összevont Óvodák 53/2008.(I.28.) 
számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2008. július 31. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
305/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Összevont Óvodák, 
jegyzőkönyvhöz csatolt új Alapító Okiratát 2008. augusztus 1. napjával jóváhagyja. 
A Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2008. július 31. nappal 
megszüntetendő Bélmegyer, Szabadság tér 1. sz. alatti óvoda teljes jogutódja 2008. augusztus 
1. napjával az Összevont Óvodák. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
306/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Gimnáziumnál a 
2008/2009-es tanévben magyar-német két tanítási nyelvű, kilencedik osztályoknál két osztály 
indítását engedélyezi azzal, hogy az intézmény a kettő osztály indításához kapcsolódóan és a 
kisebb tanulói létszámból adódó normatívák csökkenése miatt költségvetési támogatási igényt 
nem nyújt be. Amennyiben lemorzsolódás történik, megtörténik egy osztályba történő 
összevonás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
307/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1848-as történelmi zászlók 
beszerzéséről a döntést az augusztusi testületi ülésre halasztja, további árajánlatok 
megszerzése érdekében. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidő: 2008. augusztusi testületi ülés 

 
 
308/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
309/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta Valentinyi Károly 
alpolgármester beszámolóját, egyedi turisztikai program fejlesztési elképzelésekről. 
Felhatalmazza a testület az alpolgármester urat a lehetséges fejlesztési program 
továbbtárgyalására és a szükséges egyeztetések lefolytatására. 
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
310/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselőtestülete az aljegyzői állásra kiírt pályázatra 
beérkezett jelentkezések vonatkozásában az alábbi szavazási módot határozza meg: 

1. a szavazás a jegyző úr által megjelölt pályázóra történik 
2. amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai minősített többségben „igen”-nel 

szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
3. abban az esetben, ha nem kapja meg a pályázó a képviselő-testület tagjai „igen” 

szavazatának minősített többségét, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten 
kiírásra kerül az aljegyzői álláshelyre. 

 
 
311/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az aljegyző 
választás jelöltjeként Hegedűs László pályázó neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
312/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredménye alapján 
megállapította, hogy az aljegyzőválasztás eredménytelen volt, mert Hegedűs László pályázó 
nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. (szavazati arány: 9 igen, 6 ellenszavazat) 
 
 
313/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a megüresedő aljegyzői munkakör 
betöltésére kiírt pályázatot ismételten megjelenteti, változatlan feltételek mellett, a 
160/2008./IV.9./sz. határozattal elfogadottak szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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314/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dr. Baji Mihály jegyzőt, 
hogy az új zajvédelmi rendelet-tervezet műszaki előkészítéséhez zaj- és rezgésvédelmi 
szakértőt bízzon meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
315/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
 - Támogatásértékű bevételek Működési célra bevételi előirányzatát    megemeli     420 eFt-tal 
   /SZMM ESZA pályázat: Egyes Szociális Szolg. 
   2007. évi kieg. tám. Szoc ITKR.07.A0152 
   azonosító számú pály., Jelzőrendszeres házi 
   segítségnyújtás, normatíva kiegészítő támogatás./ 
és ezzel egyidejűleg 
- 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 - A Dologi kiadások előirányzatát                                                      megemeli       420 eFt-tal       
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
 - Támogatásértékű bevételek Működési célra bevételi előirányzatát  megemeli    1.983 eFt-tal 
   /751 175 szakf. Országgyűlési Képviselőválasztással 
   kapcsolatos fel. végrehajtás 2008.03.09. 
   Népszavazás pü-i lebonyolítása./ 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatát            megemeli    1.983 eFt-tal 
   /751 175 szakf. Országgyűlési Képviselőválasztással 
   kapcsolatos fel. végrehajtás 2008.03.09. 
   Népszavazás pü-i lebonyolítása/ 
   ezen belül: 
   - Személyi juttatások előirányzata                 1.170 eFt 
   - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 212 eFt 
   - Dologi kiadások előirányzata                         601 eFt   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
316/2008./VI.30./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                  megemeli        9.317 eFt-tal 
      Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti 
      kezelésű előirányzatból, /2007. évi jövedelemkülönbség 
      mérséklés elszámolása/ 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
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      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát  megemeli   9.317 eFt-tal 
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                    megemeli        105 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2008. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán 
      ellátott feladatok támogatására)./ 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH igazgatási kiadásai kiadási előirányzatát                 megemeli           105 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2008. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán 
      ellátott feladatok támogatására)./ 
   ezen belül: 
   - Személyi juttatások előirányzata                      91 eFt 
   - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata   14 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
317/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű fejlesztési bevételek előirányzatát                 megemeli           353 eFt-tal 
      /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, (ESZA) Egyes szociális 
      szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatás 
      szoc. ITKR 07-B-0319 pály. azonosító, Jelzőrendszeres házi 
      segítségnyújtás működtetése./ 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
    - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                         megemeli           353 eFt-tal 
      /2007. évi ESZA pályázat: 
      Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Egyes szociális 
      szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatás 
      szoc. ITKR 07-B-0319 pály. azonosító, Jelzőrendszeres házi 
      segítségnyújtás működtetése. Guards Távközlési Zrt.: Átjátszó berendezés./ 
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű fejlesztési bevételek előirányzatát                 megemeli           322 eFt-tal 
      /Pályázati díjak visszautalása (TEKI, TEUT, CÉDE)/ 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát  megemeli      322 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
318//2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
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A) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát             megemeli             11 e 
Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát                                           11 e Ft-tal 
B) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 
    működésének támogatása bevételi előirányzatát                         megemeli           560 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Támogatásértékű kiadások Működési célra kiadási előirányzatát                          560 e Ft-tal 
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám., 
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/ 
C) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
  - Központosított előirányzat 
    Vizitdíj visszafizetésének támogatása bevételi előirányzatát              megemeli    58 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
  - Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc./ előirányzatát               58 e Ft-tal 
D) - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
  - Központosított előirányzat, Könyvtári és Közművelődési 
     Érdekeltségnövelő támogatás, 
     Múzeumok szakmai támogatása bevételi előirányzatát                  megemeli       275 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
  - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                        275 e Ft-tal 
     /Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
319/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát  megemeli  210 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 
és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                megemeli      210 eFt-tal 
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  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 
- - 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát  megemeli   172 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok  működésének általános támogatása 
és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                megemeli      172 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok 
  működésének általános támogatása 

- - 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát  megemeli   178 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 
és ezzel egyidejűleg 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli      178 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 
B) - 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát               csökkenti „-”   98 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
     - Végleges Pénzeszközátadások Működési célra előirányzatát       megemeli        98 e Ft-tal 
       Mb-i Szlovákok Szervezete részére: 
        - Jubileumi rendezvény tám.  50 eFt 
        - Gáz, villany támogatás        48 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
320/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát   csökkenti „-” 48 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Támogatásértékű kiadások Felhalmozási célra kiadási előirányzatát    megemeli   48 e Ft-tal 
    /Tám.értékű Felhalm. célú kiadás Többcélú Kistérségi 
    Társulásnak és Költségvetési Szerveinek: 
    Békéscsabai Kistérségi Társulásnak (image program)./ 
B) - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 1.251 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  - Felhalmozási kiadások - „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak 
   építésének/tervezésének támogatására” Mezőberény, Gyomaendrőd, 
   Csárdaszállás közös G.K.M. pályázathoz (Gyomaendrőd Város 
   gesztorságával). /A 182/2007./V.10./ MÖK. sz. hat. al. 
   biztosított 1.453 E Ft kiegészítése 1.027 E Ft-tal 
   (Támogatásból visszatérül)/ kiadási előirányzatát                        megemeli        1.027 e Ft-tal 
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
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  - Dologi kiadások előirányzatát                                                    megemeli            224 e Ft-tal 
   /Juhász és Társai Ügyvédi Iroda 2M 221/2008. sz. alatti peres eljárásban 
   képviselet biztosítása fedezetére/ 
C) - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti    „-” 347 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  - Felhalmozási kiadások – DARFT által kiírt LEKI pályázatban 
   részvételhez /200 m talpmélységű kút létesítése/ 
   kiadási előirányzatát                                                                     megemeli           347 e Ft-tal 
    - 200 m talpmélységű kút tervezése                          240 eFt 
    - Engedélyezési díj (Tiszántúli Környezetvédelmi 
      Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség)        90 eFt 
    - Helyszínrajz és tulajdoni lap (Földhivatal)              17 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
321/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
  - Egyéb Központi támogatások (Céljellegű decent. tám.) 
  Szociális célú gyermekétk. tám. (Nyári gyermekétkeztetés) 
  bevételi előirányzatát                                                                     megemeli        2.688 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások előirányzatán belül 
  a Dologi kiadások - Szociális célú gyermekétk. tám. 
  (Céljellegű decent. tám.) felh. kiadási előirányzatát                                              2.688 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
322/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadások előirányzatát                                                         csökkenti    2.500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felújítási kiadások előirányzatát                                                     megemeli    2.500 e Ft-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
323/2008./VI.30./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
- 2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

- Intézményi működési bevételek előirányzatát                             megemeli    120 eFt-tal 
- kamatbevétel         120 eFt 

-Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát          megemeli       33 eFt-tal 
-Átvett pénzeszközök bevételek működési célra előirányzatát    megemeli  1.733 eFt-tal 

- pályázati bevétel 1733 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

- Személyi juttatások előirányzatát                                                                       25 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                      8 eFt-tal 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                1.853 eFt-tal 

- 2/A.cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 
         - Intézményi működési bevételek előirányzatát                             megemeli 1.167 eFt-tal 

- kamatbevétel 40 eFt 
-ÁFA bevétel 1.127 eFt 

- Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát           megemeli     615 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra bevételi előirányzatát        megemeli     239 eFt-tal 

-pályázati bevétel 239 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
         - Személyi juttatások előirányzatát                                                                     615 eFt-tal 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                               1.406 eFt-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Öreg István Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
324/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
  - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát  megemeli 1.584 eFt-tal 
˗ OKM „Útravaló” program pályázat személyi jutt. telj.-hez:  1.020 eFt 
˗ Önkormányzati választás személyi jutt. telj.-hez: 32 eFt 
˗ HBLF-Romaster program személyi jutt. telj.-hez 132 eFt 

     -    Regionális Munkaügyi Központtól 
Közhasznú munkaerő fogl. tám.: 400 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatát   1.354 eFt-tal 
    - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  110 eFt-tal 
    - Ellátottak juttatása előirányzatát  120 eFt-tal 
    - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Intézményi működési bevételek előirányzatát  megemeli  42 eFt-tal 
˗ OKT verseny lebonyolítás személyi jutt. telj.-hez: 42 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatát   32 eFt-tal 
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    - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  10 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
325/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 
       - Támogatás értékű bevételek Működési célra bevételi előirányzatát megemeli 116 eFt-tal 
         /Munkaerőpiaci alap (közhasznú támogatás)/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
        - Személyi juttatások előirányzatát                                                                        86 eFt-tal 
        - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                     30 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
326/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   megemeli       8359 eFt-tal 
- Közhasznú fogl. tám.    312 eFt 
- SZMM „Kapu Program” pályázat 4170 eFt 
- OFA „Kapu Program” pályázat 3877 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                                      1335 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                   228 eFt-tal 
- Dologi kiadások és folyó kiadások előirányzatát                 6796 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
 
 
327/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az MFC 2008. május 1.-i kispályás 
labdarugó tornával kapcsolatos pályázati elszámolását a szervezés során felmerült vis maior 
helyzet figyelembevételével elfogadja, hozzájárul a felhasznált összeg 126.590,-Ft-ra történő 
módosításához és erről az érintetteket tájékoztatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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328/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy elmaradt az a 
lengyelországi (Myslenice) nemzetközi labdarúgó torna, amellyel a Mezőberény - Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesülete pályázott az önkormányzatnál. A 
támogatásként megítélt és fel nem használt 50.000,- Ft összeggel a 2009. évi nemzetközi 
kapcsolatok önkormányzati támogatásának pályázati alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése 
 
 
329/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta az OPS Kulturális Központ  
2008. évi Berényi Napok rendezvényről benyújtott tájékoztatóját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
330/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 1.342 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
   - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                1.342 eFt-tal 
  /A vírusvédelmi rendszer licenc megújításához fedezet biztosítás 
  (2 év, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati intézmények)/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
331/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hoffmann Dániel képviselő 
indítványát nem támogatta, úgy dönt, hogy állást foglal a kisiskolák bezárására irányuló 
kormányzati törekvéssel kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
332/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik aláíróként 
a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke által kiadott felhíváshoz a kisiskolák megmentéséért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
333/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Békéscsabai Mentőalapítvány 
céljaival egyetért, de anyagi forrás hiányában támogatást nem tud biztosítani. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
334/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Sclerosis Multiplexes Emberek 
Közhasznú Szervezete céljaival egyetért de anyagi forrás hiányában támogatást nem tud 
biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
335/2008./VI.30./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Körösök Völgye Naturpark 
Egyesület PEA pályázat, A Körösök lágy ölén – Ökoturisztikai fejlesztési program: 
ROP.1.1.1.2005.-05.-0003/34 sz./ elszámolása során, a VÁTI Kht. által tett megállapítás 
alapján teljesítendő fizetési kötelezettség teljesítéséhez 2282253 Ft-ot (1945405 Ft + 336848 
Ft kamat) biztosít a 2008. évi költségvetése Általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
336/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás mellékelt - többször módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 
társulási megállapodását, amelyet a Társulási Tanács a 2008. június 11.-i ülésén, az 55/2008. 
(VI. 11.) sz. határozatával fogadott el. A jóváhagyásról szóló határozatot a meghozatala után 
azonnal meg kell küldeni a Társulás részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
337/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
„Akadálymentesítés támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” kiírt 
DAOP – 2007. – 4.3.1. pályázaton  részt kíván venni, melynek fedezetét – 1.111.000,- Ft-ot – 
a 2008. évi költségvetése (általános tartalék) előirányzata  terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
338/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy Barna Márton 
képviselő -elszaporodott kóbor kutyák ügyében benyújtott- interpellációjára, következő ülésre 
írásban adjon választ, hogy az ebek befogásának, az altatólövedék használatának mik 
lehetőségei, előírásai. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2008. augusztusi testületi ülés 
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339/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Barna Márton képviselő felvetésére, keresse meg a Debreceni Posta 
Igazgatóságot, tolmácsolva, hogy a mezőberényi postahivatal a megnövekedett befizetések 
időpontjában, valamint indokolt esetben (pl. piaci napokon) segítse az állampolgárokat azzal, 
hogy több befizetési ablakot üzemeltessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
340/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3576/1. hrsz-ú 
teleknyúlványba eső 14 m hosszúságú, kb. 150m2 területű szakaszt, 3000,- Ft/m2 + Áfa áron 
értékesíteni kívánja, úgy hogy a telekvásárlással összefüggő megosztási költségek a vevőket 
terhelik.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
341/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem kíván a SAQQARA BÚTOR Kft. 
által felvázolt szálloda + étterem építés útjába állni, ezért kéri a Kft. vezetőit, hogy a 
szerződéskötés érdekében tegyenek konkrét vételi ajánlatot a 3717. hrsz-ú területből 
megvásárolni kívánt területre. A terület eladásának feltétele a beruházás megvalósulása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
342/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakossági szennyvíz 
rákötések kivitelezésével a Wiener Center Kft.-t (Békés, Csabai u. 81. sz.) bízza meg, 
melynek fedezetét – 366.240 Ft – a 2008. évi költségvetés /Mezőberény belterületén, 
szennyvízcsatorna hálózat építése/ terhére biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
343/2007./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete fenntartja a 344/2007./VIII.27./sz. 
határozattal hozott döntését, a Mezőberény, Mátyás király utca 10. szám alatti 1361 helyrajzi 
számú ingatlant, a hozzátartozó telekkel, Lukács Antal Mezőberény, Mátyás kir. u. 10. sz. 
alatti ingatlan bérlője részére egy összegben megfizetett, bruttó 3.000.000 Ft áron értékesíti, 
így a részletfizetésre irányuló kérelmet elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
344/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson további tárgyalást a Kanama International CO.Ltd. képviselőjével, újabb árajánlat 
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bekérése érdekében, a 1691/1 hrsz.-ú, Gyomai úti telek nem kizárólagos megbízás ingatlan 
értékesítésére tett javaslatuk kapcsán. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
345/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vésztői úton található mázsaházat, a 
benne lévő mázsával együtt 100.000 Ft +ÁFA összegért értékesíti Weigert Ádám Zoltán 
Mezőberény, Pipa u. 10. sz. alatti lakos részére. A járulékos költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
346/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Fő utca 13. szám 
alatti, 3544/1/A/6. hrsz.-ú, 141 m2 területű önkormányzati ingatlan ne kerüljön értékesítésre, 
bérlet útján történjen meg hasznosítása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
347/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestület a Hunyadi u. 1/3. szám alatti 
önkormányzati lakást (50 m2, 1 szobás, komfortos) értékesítésre kijelöli, eladási ár: 2.746.294 
Ft, valamint a vevőt terheli a terület megosztási költsége.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
348/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi a 269/2008. 
/VI.16./sz. határozatát. 
 
 
349/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete 1 milliárd Ft értékű kötvény 
kibocsátásról dönt, felkéri a K&H Bankot a kötvénykibocsátás lebonyolítására. Felhatalmazza 
a polgármestert a kötvénnyel kapcsolatos szerződések aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
350/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1 milliárd Ft értékű kötvény 
kibocsátással kapcsolatosan felhatalmazza a polgármestert a K&H Bankkal a kötvénnyel 
kapcsolatos szerződések aláírására azzal, hogy próbálja meg elérni, hogy minimálisan a két 
kamat közötti különbségnél a 3% tartva legyen. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
351/2008./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati képviselőtestülete a 313/2008./VI.30./sz. határozatát 
módosítja, az aljegyzői munkakör pályázati kiírását az alábbi feltételekkel jelenteti meg: 
-„A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 15 

nap.”, 
-„Az állás betöltésének kezdete megegyezés szerint, de legkésőbb 2008. október 1.”. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2008.(VII.02.) önkormányzati 

rendelete Egyes helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
 
 

*** 
 
 
352/2008./VIII.11./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
- DAOP 4.1.3. „B” pályázaton részvétel (OPS Kulturális Központ közösségi terének 

(színházterem) felújítása, valamint az épület főbejáratának akadálymentesítése) 
 
 
353/2008./VIII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél- alföldi Operatív 
Program által kiírt „Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése” kiírt DAOP – 2008. – 4.1.3. A.B pályázaton  részt kíván 
venni, melynek fedezetét – 1.227.713,- Ft-ot – a 2008. évi költségvetése (általános tartalék) 
előirányzata  terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 

*** 
 
 
 
354/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Kádas László mezőberényi lakos 
támogatási kérelmét zárt ülésen tárgyalja, mivel a kérelmezőtől nincs nyilatkozat, hogy nyílt 
ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulna. 
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355/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
     II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 49/2008./I.28./sz., 141/2008./III.31./sz,. 

142/2008./III.31./sz, 143/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz., 174/2008./IV.28./sz., 
182/2008./IV.28./sz., 202/2008./IV.28./sz., 204/2008./IV.28./sz., 
205/2008./IV.28./sz.,  210/2008./IV.28./sz.,  234/2008./V.26./sz., 
254/2008./V.26./sz.,  255/2008./V.26./sz.,  256/2008./V.26./sz.,   
257/2008./V.26./sz., 271/2008./VI.16./sz., 272/2008./VI.16./sz., 
273/2008./VI.16./sz., 277/2008./VI.16./sz., 278/2008./VI.16./sz., 
281/2008./VI.30./sz., 282/2008./VI.30./sz., 285/2008./VI.30./sz., 
288/2008./VI.30./sz., 289/2008./VI.30./sz., 302/2008./VI.30./sz.,  
305/2008./VI.30./sz., 306/2008./VI.30./sz., 314/2008./VI.30./sz., 
315/2008./VI.30./sz., 316/2008./VI.30./sz., 317/2008./VI.30./sz., 
318//2008./VI.30./sz., 319/2008./VI.30./sz., 320/2008./VI.30./sz., 
321/2008./VI.30./sz., 322/2008./VI.30./sz., 323/2008./VI.30./sz.,  
324/2008./VI.30./sz., 325/2008./VI.30./sz., 326/2008./VI.30./sz., 
327/2008./VI.30./sz., 329/2008./VI.30./sz., 330/2008./VI.30./sz., 
332/2008./VI.30./sz., 333/2008./VI.30./sz., 334/2008./VI.30./sz., 
335/2008./VI.30./sz.,  336/2008./VI.30./sz.,  341/2008./VI.30./sz., 
343/2007./VI.30./sz., 191/2008./IV.28./sz., 192/2008./IV.28./sz., 
152/2008./III.31./sz., 193/2008./IV.28./sz., 194/2008./IV.28./sz., 
195/2008./IV.28./sz., 196/2008./IV.28./sz., 197/2008./IV.28./sz., 
198/2008./IV.28./sz.,  75/2008./I.28./sz.,  206/2008./IV.28./sz.,  223/2008./V.6./sz., 
290/2008./VI.30./sz. határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Aljegyző pályázatok értékelése (351/2008./VI.30./sz) 
II/3. Az OPS Kulturális Központ igazgatói állásának pályázati kiírása 

(300/2008./VI.30./sz.) 
II/4. Körösi Mihály tanulmánya /Mb-i honvédek…./ (133/2008./III.31./sz.) 
II/5. Történelmi zászlók (307/2008./VI.30./sz.) 
II/6. Az OPS Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 

(233/2008./V.26./sz.) 
II/7. Kölcsönszerződés módosítása /GVOP pályázati támogatás/ (162/2008./IV.9./sz.)  
II/8. Képviselői interpelláció  -kóbor ebek- kivizsgálása  (338/2008./VI.30./sz.) 

     II/9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről      
III./ Beszámoló Mezőberény Város 2008. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
       III/ 1 - 8-ig előirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  (8 db határozat) 
       III/9.   A 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008./II.26./sz. MÖK rendelet módosítása 
       III/10.  Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
IV./ A hulladékgazdálkodás feladatai és a települési szilárd hulladék szállításának jövőbeni 

helyzete 
V./ Bejelentések 
V/1.  Az Összevont Óvodák módosított és kiegészített nevelési programja 
V/2.  A PS Gimnázium  és az ált. iskola pedagógiai programjának módosítása 
V/3.  A Kistérségi Általános Iskola SZMSZ-ének  módosítása 
V/4.  Az SSE Kick-box klubjának (szakosztályának) támogatási kérelme 
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V/5.  A Mb-i  Sakk Egyesület lemondása pályázati támogatásról 
V/6.  Sziget Produkciós Stúdió ajánlata –„Virágzó Magyarország” 
V/7.  Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet kórházi felügyelő tanácsba delegálás 
V/8. A Sportcsarnok SE lemondása pályázati támogatásról 
V/9. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, deregulációja II. 
V/10. Állattartási rendelet módosításra irányuló megkeresés  
V/11. TÁMOP-5.2.5./08/1./A -„Gyermekek és fiatalok integrációs programjai”- pályázat 
V/12. Intézményi átcsoportosítások 
V/13. DAREH rendszerbe való belépésről állásfoglalás 
V/14. Támogató Szolgálat ellátási területének bővítéséhez hozzájárulás kérése 
V/15. Átcsoportosítás -(Bélmegyeri Tagóvoda 2008. augusztus 1-i belépésével kapcsolatos)  
V/16. Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló módosított 

3/2008.II.26.MÖK sz. rendelet módosítása. 
VI. Zárt ülés 
VI/1. Dr. Kovács P. Zoltán  Lidl áruházzal kapcsolatos ügye 
VI/2. Varga Imre fellebbezési ügye 
VI/3. Jelzálogi rangsor megállapítása 
VI/4. Önkormányzati tulajdonban lévő (Liget u.) közterület értékesítése 
VI/5.Vételi ajánlat ingatlan vásárlásra (Gutenberg u. 1/1.) 
VI/6. Mezőberényi Szlovák Szervezet beadványa – helység megnevezés szlovák nyelven  
VI/7. Az OPSKK Könyvtárának leltározási jegyzőkönyve 
VI/8..  Kádas László támogatási kérelme 
VI/9. Dr. Onody Gyula kérelme –boldisháti telek megfizetésének határidő hosszabbítása 
VI/10. Raktárépítő cég telephely keresése (szóbeli) 
VI/11. Pellett gyártó cégről ismertető (szóbeli) 
VI/12. Biogáz termelőüzem terület keresése 
VI/13.Kölcsey utcai garázsszövetkezet ügye (szóbeli) -251/2008./V.26./sz. hat. 
VI/14. Kötvénnyel kapcsolatos szerződések ügye (349/2008./VI.30./sz. hat.) -szóbeli 
VI/15. Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
 
356/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. június 30-i zárt, és az 
augusztus 11-i rendkívüli testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
357/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
358/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 49/2008./I.28./sz., 
141/2008./III.31./sz,. 142/2008./III.31./sz, 143/2008./III.31./sz., 153/2008./III.31./sz., 
174/2008./IV.28./sz., 182/2008./IV.28./sz., 202/2008./IV.28./sz., 204/2008./IV.28./sz., 
205/2008./IV.28./sz.,  210/2008./IV.28./sz.,  234/2008./V.26./sz., 254/2008./V.26./sz.,  
255/2008./V.26./sz.,  256/2008./V.26./sz.,   257/2008./V.26./sz., 271/2008./VI.16./sz., 
272/2008./VI.16./sz., 273/2008./VI.16./sz., 277/2008./VI.16./sz., 278/2008./VI.16./sz., 
281/2008./VI.30./sz., 282/2008./VI.30./sz., 285/2008./VI.30./sz., 288/2008./VI.30./sz., 
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289/2008./VI.30./sz., 302/2008./VI.30./sz.,  305/2008./VI.30./sz., 306/2008./VI.30./sz., 
314/2008./VI.30./sz., 315/2008./VI.30./sz., 316/2008./VI.30./sz., 317/2008./VI.30./sz., 
318//2008./VI.30./sz., 319/2008./VI.30./sz., 320/2008./VI.30./sz., 321/2008./VI.30./sz., 
322/2008./VI.30./sz., 323/2008./VI.30./sz.,  324/2008./VI.30./sz., 325/2008./VI.30./sz., 
326/2008./VI.30./sz., 327/2008./VI.30./sz., 329/2008./VI.30./sz., 330/2008./VI.30./sz., 
332/2008./VI.30./sz., 333/2008./VI.30./sz., 334/2008./VI.30./sz., 335/2008./VI.30./sz.,  
336/2008./VI.30./sz.,  341/2008./VI.30./sz., 343/2007./VI.30./sz., 191/2008./IV.28./sz., 
192/2008./IV.28./sz., 152/2008./III.31./sz., 193/2008./IV.28./sz., 194/2008./IV.28./sz., 
195/2008./IV.28./sz., 196/2008./IV.28./sz., 197/2008./IV.28./sz., 198/2008./IV.28./sz.,  
75/2008./I.28./sz.,  206/2008./IV.28./sz., 223/2008./V.6./sz. 290/2008./VI.30./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
359/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az aljegyzői álláshelyre beérkezett 
pályázatok közül Dr. Kiss Mihály és Seeberger Kitti pályázatát érvényesnek, Dr. Udvarhelyi 
István Gergely pályázatát, mivel a beadási határidő letelte után nyújtotta be, érvénytelennek 
nyilvánította.  
 
 
360/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az aljegyzői álláshelyre kiírt 
pályázatot eredménytelennek minősíti, és az aljegyzői állás betöltésére az alábbi pályázatot 
teszi közzé, és egyben felkéri dr. Baji Mihály jegyzőt a pályázatnak a Belügyi Közlönyben 
való megjelentetésére: 
„Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) 
pályázatot hirdet aljegyzői 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. 
Előnyt jelent: 

- jegyzői, aljegyzői gyakorlat, vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább 5 éves gyakorlat 
- 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 
- az aljegyzői munkakör betöltésére irányuló szakmai programot 
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Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint a 
Képviselő-testület meghatározása szerint. Az önkormányzat a kinevezett aljegyző 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 megegyezés szerint, de legkésőbb 2009. január 1. 
A pályázók további információt kérhetnek Dr. Baji Mihály jegyzőtől a 66/515-501 
telefonszámon, hivatali idő alatt.” 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
361/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására (sürgősséggel) a következők szerint 
írja ki a pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdető szerv (Pc): 
    Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
    Mezőberény, Fő út 6. 
    magasabb vezető (igazgató) 
   Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központba integrált jogelőd 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, helyismeret, a helyi kulturális intézmények és tevékenységük ismerete 
4. Juttatások (Ft), illetmény (ill.), pótlék (p), egyéb 
   A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 
   A pályázat elbírálásának határideje (Pehi): a benyújtási határidőt követő 30 napon belüli 

képviselő-testületi ülés 
    Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): a pályázat elbírálását követő napon. 
    A megbízás 2013. október 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). 
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  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 %. 
  Bővebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: A pályázat feladására azonnal 
 
 
362/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körösi Mihály kutatómunkája - az 
1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásai - közzétételének támogatásával kapcsolatban, 
további pályázati és szponzori lehetőségek keresése után a december 22-ére tervezett ülésén 
tárgyalja ezt a témát. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
Határidő: 2008. december 22. 
 
 
363/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 114/2008.(II.25.) sz. MÖK 
határozatát módosítja oly módon, hogy ebben az évben csak 1 db 48-as zászlót szerez be 
Mezőberény város 2008. évi költségvetése általános tartalékának terhére. A képviselőtestület 
egyetért azzal, hogy az 1 db 48-as zászló a kapott árajánlat leírása szerint tűfestéses 
technikával, selyemfonállal hímezve, selyemripsz alapra kézimunkával készül, melynek ára 
200.000,-Ft. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
364/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2009-től a történelmi zászlók 
beszerzésével, utólagos elszámolás mellett,  az OPS Kulturális Központot bízza meg. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
               Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója    
Határidő: értelem szerint 
 
 
365/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az OPSKK szervezeti és működési 
szabályzatát jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a 3 jogelőd kulturális intézmény SZMSZ-ét és az 
azok jóváhagyásáról szóló határozatait hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
366/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 162/2008./IV.9./MÖK számú 
határozatát módosítja, kiegészíti:  
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A Békési Kistérségi Társulás részére, a GVOP pályázati támogatás megelőlegezésére, a 
2008.04.10-én kelt. kölcsönszerződés alapján biztosított összeg esetében a kölcsön 
visszafizetés határideje: 2008. augusztus 31. helyett 2008. november 15. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
367/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a gyepmesteri feladatokat ellátó Tappe Kft. 
vezetőjével az altatópuska használata érdekében, és a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
368/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Wagner Márton 
képviselőt, hogy vállalása alapján - jogi segítség igénybevétele mellett-, az októberi testületi 
ülésre tegyen javaslatot az önkormányzat által szociális rászorultság alapján adható pénzbeni 
ellátások megítélése eddigi gyakorlatának módosítására. 
Felelős: Wagner Márton képviselő 
Határidő: értelem szerint  
 
 
369/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
 
370/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   -Felhalmozási kiadások – A Holcim Hungaria Otthon által meghirdetett Önkormányzati 
bérlakás növelésére... pályázathoz kapcsolóan: A Mezőberény, Békési út 17. sz. alatti iroda 
kommunikációs rendszerének kialakítása, /informatikai hálózat (internet és telefon) riasztó 
kialakításának előirányzatát  
                                                                                                           csökkenti:     „-”777 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
    -Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék áll előirányzatát   
                                                                                                           megemeli:    „+”777 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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371/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                        csökkenti  „-”   520    eFt-tal 
 Kv. tv.: 
  - 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján: 
     15.b(1) sorsz. 1-2. évfolyam 
     „-” 170.000  Ft ~ „-” 170  eFt (állami). 
  - 3.sz.mell. 15.b(2) sorsz. 3. évfolyam 
     „-”   85.000  Ft ~ „-”   85  eFt (állami). 
  - 3.sz.mell. 15.b(4) sorsz. 5-6. évfolyam 
     „-” 255.000  Ft ~ „-” 255  eFt (állami). 
  - 3.sz.mell. 17.2.b sorsz. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
     „-”   10.000  Ft ~ „-” 10   eFt (állami). 
   A Normatív kötött  felhasználású támogatások előirányzatát         csökkenti   „-”  16   eFt-tal 
  - 8.sz.mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, 
     kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 
     8. számú melléklete szerint) 
     I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
     I.1. sorsz. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű 
     érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 
     2008/2009-es tanév 
     „-” 16.000  Ft ~ „-” 16  eFt (állami). 
és ezzel egyidejűleg 
- 2B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát  
                                                                                                         csökkenti   „-”  536  eFt-tal 

Ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                         „-”  396 E Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”   130 E Ft-tal 
- Ellátottak juttatása előirányzatát                         „-”     10 E Ft-tal 

- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                           csökkenti  „-” 1477 eFt-tal 
 Kv. tv.: 
3.sz.mell. 15.c. sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján 
  - Lemondás: „-” 3.sz.mell. 15.c(1) sorsz. 9-10. évfolyam (4 hóra) 
     „-” 1.105.000 Ft ~ „-” 1105 eFt (állami). 
  - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, 
     nyelvi előkészítő oktatás – Nappali rendszerű iskolai oktatásban 
     nemzetiségi nyelven valamint két tanítási nyelven folyó 
     oktatás – A 2008. évi költségvetési törvény alapján 
     3.sz.mell. 16.4(3) Középiskola, szakiskola (4 hóra) 
     „-” 357.000  Ft ~ „-” 357  eFt (állami). 
  - 3.sz.mell. 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
     „-” 15.000   Ft ~ „-”   15  eFt (állami). 
és ezzel egyidejűleg 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                  csökkenti   „-” 1477 eFt-tal 
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    Ezen belül: 
      - Személyi juttatások előirányzatát                         „-”  500 E Ft-tal 

- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”   160 E Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát                             „-”   802 E Ft-tal 

      - Ellátottak juttatása előirányzatát                          „-”     15 E Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                          csökkenti  „-”  3082 eFt-tal 
 Kv. tv.: 
  - 3.sz.mell. 11.c. sorsz. Szociális étkeztetés 
     11.ca. sorsz. 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban 
     „-” 82.000   Ft ~ „-”  82   eFt (állami). 
  - 3.sz.mell. 11.j. sorsz. Időskorúak nappali intézményi ellátása 
     „-” 600.000 Ft ~ „-” 600  eFt (állami). 
  - Lemondás: „-” 3.sz.mell. 12.ac. sorsz. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
    „-”2.400.000 Ft ~ „-”2400 eFt (állami). 
és ezzel egyidejűleg 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
                                                                                                       csökkenti   „-” 3082   eFt-tal 
  Ezen belül: 
      - Személyi juttatások előirányzatát                         „-”  1818 E Ft-tal 

- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”     582 E Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát                             „-”     682 E Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
372/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb bevételek bevételi előirányzatán belül 
  - Központosított előirányzatok: - A DARFT-TEUT Települési Önkormányzatok szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (2007. évi megítélt támogatás, 
felhasználás és folyósítás 2007-ről áthúzódó összeg.)  előirányzatát 
                                                                                                                  megemeli:      1 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
    - 7-3 cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások,  
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát   
                                                                                                                 megemeli:       1 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
373/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán 
belül 
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 Önkormányzatok költségvetési támogatása 
  -  Egyéb központi támogatások Szociális célú gyermekétkeztetési 
támogatás                                     (Nyári gyermekétkeztetés) előirányzatát 
                                                                                                           csökkenti:   „-”2688 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg 
 - a Központosított előirányzatok Szociális célú gyermekétkeztetési 
támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) előirányzatát 
                                                                                                           megemeli:       2688 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
374/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi      
előirányzatán belül 
 Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 -  a Központosított előirányzatok előirányzatát                              megemeli:        4369  eFt-tal 

2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatásához 
(Illetményemelés                                          2008. január 1.-től (11 
hó + 1 hó: 13. havi illetmény) a 296-46/2008. ikt. számú felmérés 
alapján.)                                                                                            

és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát      csökkenti:      „-” 96  eFt-tal 

ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát     - 73  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   - 23  e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                        megemeli:        458    eFt-tal 
              ezen belül:  

- Személyi juttatások előirányzatát    347  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   111  e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát 
                                                                                                         megemeli:        349    eFt-tal 
            ezen belül: 

- Személyi juttatások előirányzatát    264  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát     85      e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatát  megemeli:  1003    eFt-tal 
ezen belül:                                                                                      
- Személyi juttatások előirányzatát    760  e Ft-tal  
˗ Munkaadókat terh.jár előirányzatát   243  e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát   megemeli:  510    eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    386  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   124  e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát megemeli:       1236 
eFt-tal 

 ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    936  e Ft-tal  
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- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   300  e Ft-tal 
7-4. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási előirányzatát         megemeli:     909   eFt-tal 
        ezen belül 
         - Személyi juttatások előirányzatát    689  e Ft-tal  

   - Munkaadókat terh.jár előirányzatát                           220       e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
375/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 

- Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások Kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                             csökkenti:  „-„ 75 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
- Támogatás értékű bevételek működési célra Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
előirányzatát                                                                           megemeli:      75 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
376/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán 
belül 
 Támogatás értékű működési bevételek, Szakértői Bizottság támogatása 
előirányzatát        
                                                                                                          megemeli:         140 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát  
 (Szakértői Bizottság támogatása) 
                                                                                                           megemeli:         140 eFt-tal 
 ezen belül:  
˗ Dologi kiadások előirányzatát                           28 E Ft 
˗ Személyi juttatások előirányzatát                    101 E Ft 
˗ Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát   11 E Ft  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
377/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi 
előirányzatán belül 
 Önkormányzatok költségvetési támogatása 
  - a Központosított előirányzatok Helyi önkormányzati fenntartási 
költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére folyósított 13.havi 
illetmény (2007. év után járó 13. havi illetmény)  biztosítása előirányzatát         
                                                                                                     csökkenti:   „-” 37726 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Egyéb központi támogatások, Helyi önkormányzati fenntartási 
költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére folyósított 13. havi 
illetmény (2007. év után járó 13. havi illetmény)  biztosítása előirányzatát      
                                                                                                       megemeli:       37726 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán 
belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása, Egyéb központi támogatások 
2007. év    után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása, Helyi 
Önkormányzati fenntartási költségvetési szervek által foglalkoztatottak 
részére folyósított 13. havi illetmény  előirányzatát 
                                                                                                      megemeli:         3377 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát   megemeli:          128 eFt-tal 

ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát     97  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   31  e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                         megemeli:        400 eFt-tal 
              ezen belül  

- Személyi juttatások előirányzatát             303  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   97  e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát 
                                                                                                          megemeli:      1061 eFt-tal 
              ezen belül: 

- Személyi juttatások előirányzatát    804  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   257  e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatát megemeli:     613 eFt-tal 
ezen belül:  
- Személyi juttatások előirányzatát    464  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   149  e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát  megemeli:    245 eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    186  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát     59  e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát megemeli: 323 eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    245  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát     78  e Ft-tal 

- 7-4. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási előirányzatát       megemeli:  607 eFt-tal 
         ezen belül: 
          - Személyi juttatások előirányzatát               460      e Ft-tal  
          - Munkaadókat terh.jár előirányzatát               147      e Ft-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
378/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2008. évi költségvetés 
                     bevételeit      2.935.023 eFt előirányzattal 
                                          1.669.377 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -

90.203 eFt ) 
                      kiadásait       2.935.023 eFt előirányzattal,          
                                           1.042.326 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -

326.619 eFt) 
az egyenleget   627.051 eFt-tal jóváhagyja, 

és a 2008 évi költségvetés alapján a 2008 I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
379/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Mórocz György Mezőberény, Deák F. 
u. 40/A. szám alatti lakosnak szót adott.  
 
 
380/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodás feladatai és a 
települési szilárd hulladék szállításának jövőbeni helyzete című előterjesztést, „A települési 
kommunális hulladék kezelése Mezőberényben” beszámoló 2. oldal harmadik szakaszának 
kivételével elfogadja. 
 
 
381/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a hulladékudvar 
helyszínének kijelölésére az októberi testületi ülésre legyen javaslattétel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
382/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete kéri a Tappe Kft. ügyvezetőjét, az 
önkormányzat részére az igazoló szelvényeket küldje meg az elszállított hulladékról, hogy  
annak alapján meglehessen állapítani a 2008. évben beszállított mennyiséget. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gyurkó Csaba ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
383/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Gazdasági, Pénzügyi 
Bizottságot a 381/2008./VIII.25./sz., 382/2008./VIII.25./sz. határozatokba foglalt 
hulladékgazdálkodást, szállítást érintő előterjesztések elkészítésével. 
Felelős: Balta Ádámné PGBiz. elnök 
Határidő: intézkedésre azonnal, ill. októberi testületi ülés. 
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384/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák módosított, 
kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt nevelési programját folyó év szeptember 1-jével 
történő bevezetéssel jóváhagyja és 2008. augusztus 31-ével hatályon kívül helyezi a 
325/2004.(VIII.04.)  számú határozatával jóváhagyott korábbi óvodai nevelési programot. 
Felelős: Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
385/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a 2 iskolája pedagógiai 
programjának azon módosítását, mely a tanuló javítóvizsgára bocsáthatóságát a nevelőtestület 
döntési jogkörére bízta. A 41/2007.(XII.22.) OKM rendeletben írottak szerint: „Ha a tanuló a 
tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát 
tehet” 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Iskolák igazgatói 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
386/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény – 
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógia Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzatának azon 
módosítását, melyet az intézmény kezdeményezett a nevelési tanácsadással kapcsolatos 
feladatbővülés miatt. 
A fenntartó elfogadja a vezetési szerkezet változásával kapcsolatos előterjesztés szeptember 
1-jétől történő alkalmazását azzal, hogy ennek részletes kidolgozása (a szükséges 
dokumentumok módosítása) az októberi képviselő-testületi ülésen (véleményeztetve) kerüljön 
beterjesztésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
387/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és Kulturális Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott azon döntését, hogy a Sportcsarnok Sportegyesület Kick-box 
szakosztálya részére a szeptember 24-27 között az olaszországi Nápolyban megrendezésre 
kerülő Junior és cadet világbajnokságon való részvételéhez 100.000,-Ft összegű támogatást 
biztosított a 2008. évi sportalap tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
388/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy elmaradt a 
júliusra tervezett, IV. Berény kupa nemzetközi sakkverseny, amellyel a Mezőberényi Sakk 
Egyesület pályázott az önkormányzatnál. A támogatásként megítélt és fel nem használt 
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15.000,- Ft összeggel a 2009. évi városi rendezvények támogatásának pályázati alapját 
megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése 
 
 
389/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény város Önkormányzati képviselő-testülete ismételten megköszöni a Sziget 
Produkciós Stúdió ajánlatát (Mezőberényről dokumentumfilm készítés) de nem kíván élni az 
ajánlott lehetőséggel. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
390/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 
(Békéscsaba) kórházi felügyelő tanácsába Fekete József  Mezőberény, Békési u. 19/A. sz. 
alatti lakost delegálja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
391/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Sportcsarnok 
Sportegyesület női kézilabda csapata az idei Kolárovo (Gúta)- nemzetközi tornán nem tud 
részt venni. A támogatásként megítélt és fel nem használt 40.000,- Ft összeggel a 2009. évi 
nemzetközi kapcsolatok támogatásának pályázati alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése 
 
 
392/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem javasolja az állattartási rendelet 
módosítását, felkérve a méhészek képviseletében eljáró személyeket, hogy esetleges konkrét 
javaslataikat összegyűjtve, október végéig nyújtsák be módosítási kérelmüket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              méhészek képviselői 
Határidő: értelem szerint 
 
 
393/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja, hogy a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat pályázatot nyújtson be a „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai 
- Gyermekvédelmi komponens” - TÁMOP-5.2.5/08/1/A kódjelű pályázati felhívásra.  
A pályázaton való részvételhez nincs szükség önerő biztosítására, a támogatási intenzitás 
100%. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina  intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
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394/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az intézményi előirányzat 
átcsoportosításról, az intézményi javaslatnak megfelelően rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
  - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Intézményi működési bevételek előirányzatát  megemeli  2.950 eFt-tal 

- Intézmény szállás, ill. étkezés (nyári szabad kapacitás: 
címerező tábor) bevétele: 2.950 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
    - Dologi kiadások előirányzatát   1.400 eFt-tal 
    - Felhalmozási kiadás előirányzatát  900 eFt-tal 
    - Felújítási kiadás előirányzatát  650 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
395/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem változtatja meg a 
260/2007./IV.18./sz., 134/2006./III.31./sz. és a 438/2005./IX.30/ sz. határozattal hozott 
korábbi döntéseit, továbbra sem kíván belépni a Délkelet-alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszerbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
396/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Mezőberény Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat Támogató Szolgálatuk működési területbővítését, a 
működési engedélyükben szereplő ellátási terület -Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony 
településekkel történő- kibővítését, valamint pályázat beadását működési költségekre. Az 
intézményvezető a változást az intézmény alapító okiratában vezesse át, és azt a képviselő-
testület következő ülésére elfogadásra terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
397/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról/fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
2/A.cím: Összevont óvodák kiadási előirányzatát  

megemeli:       8.101 eFt-tal 
            - Személyi juttatások előirányzatát 5.496 eFt-tal 
            - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.751 eFt-tal 
            - Dologi kiadások előirányzatát  854 eFt-tal 
              (Bélmegyer Községi Önkorm. kimut. al.  625 eFt 
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               Igazgatási kiadásokhoz hozzájárulás:  229 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek bevételi előirányzatát 
 megemeli:      8.101 eFt-tal 

- Támogatás értékű bevételek működési bevételek előirányzatát: 
  Bélmegyeri Községi Önkormányzattól átvétel, az intézményi működési bevétellel nem 

fedezett kiadási többlet fedezetére. (Norm. állami hozzájárulás, illetve a Kistérségi 
normatíva, a hivatalos előirányzat változásról szóló értesítést követően kerül figyelembe 
vételre.)        

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Öreg István Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
 Gubis Andrásné, az Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
398/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete névszerinti szavazást tart a Lidl áruház 
letelepedése ügyében. 
 
 
399/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a Lidl Élelmiszerüzletlánc  
letelepedési szándékát azzal a feltétellel, hogy a Mezőberény, Petőfi u. 12. szám alatti ingatlan 
–rendőrség épület- az előkerttel és kerítéssel együtt megmarad. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: tájékoztatásra azonnal. 
 
 
400/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Varga Imre 5650 Mezőberény, 
Szénáskert u. 92. szám alatti lakos fellebbezési kérelmét elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
401/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Zahoránné Varga Mária Mezőberény, 
Bajcsy Zs. u. 58. szám alatti ingatlanára történő – az Önkormányzatot követő rangsorba -  
jelzálogjog bejegyzéséhez 900.000 Ft erejéig hozzájárul. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:intézkedés azonnal 
 
 
 
402/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Adamik János Mezőberény, Kölcsey 
u. 5. szám alatti lakos részére sem a Liget u. felőli, sem a Liget út melletti területeket nem 
kívánja értékesíteni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a felek értesítéséről gondoskodni szíveskedjen. 
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Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
403/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Eiler Mihály Mezőberény, Gutenberg 
u. 1/1. szám alatti lakos felajánlásáról -a tulajdonát képező Gutenberg u. 1/1. számú 
1572/11/A/1 hrsz.-ú 58 m2 -es komfortos lakás eladása- a döntéshozatalt elnapolja a soron 
következő testületi ülésre, további információk beszerzése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: szeptemberi testületi ülésre elővezetés 
 
 
404/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kérelmét – Közútkezelő Kht. által elfogadott 
szabványú (nem alumínium) helységnévtáblát szlovák nyelven kihelyezni Békés, Békéscsaba, 
Gyomaendrőd és Debrecen városok irányából- támogatja azzal, hogy amennyiben a 
Mezőberényi Német Önkormányzat is vállal négy tábla elkészíttetését, német nyelven is 
történjen meg a helységnév kiírása. A képviselőtestület úgy dönt, hogy mivel a városnak hat 
bevezető útja van, mindenhol kerüljenek kihelyezésre a nemzetiségi táblák, ennek érdekében 
az önkormányzat vállalja a plusz négy tábla elkészíttetésének költségét. 
A képviselőtestület a táblák elkészíttetésére 100 eFt keretet biztosít, utólagos elszámolás 
mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
405/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem fogadja el az OPSKK 
Könyvtárának 2008. augusztus 1-jén készült leltározási jegyzőkönyvét. Annak mellékletében 
részletezett hiányjegyzékben szereplő 1372 db, 472 251,- Ft beszerzési áron nyilvántartott 
dokumentum törlését nem engedélyezi és a felmerült hiány kapcsán vizsgálatot rendel el. A 
vizsgálat vezetője Harmati László alpolgármester, a vizsgáló bizottság tagjai: Debreczeni 
Gábor képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, Lestyán Ádám képviselő, Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagja. 
A Képviselőtestület a vizsgálat eredményéről a felelősség és a felelősök megjelölésével  
legkésőbb a 2008. október 27-i képviselő-testületi ülésig kér tájékoztatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László a vizsgálat vezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
406/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az OPSSK jelenlegi megbízott 
igazgatóját utasítja arra, hogy a Városi Könyvtár jogszabályi kötelezettségből fakadó 
előírásoknak tegyen eleget, annak eredményéről számoljon be a  novemberi testületi ülésre. 
Felelős: Fábián Zsolt OPSKK megb.igazgató 
Határidő: novemberi testületi ülés 
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407/2008./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kádas László kérelmére Kádas 
Adrienn Réka versenyen való indulásához a békéscsabai József Attila Lakótelep SE részére a 
szeptember 24-27 között az olaszországi Nápolyban megrendezésre kerülő Junior és cadet 
világbajnokságon való részvételéhez pénzügyi támogatást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
408/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete szükségesnek tartja az önkormányzati 
sportrendelet felülvizsgálatát, a módosítás előterjesztése az októberi képviselő-testületi ülésre 
történjen meg. 
Felelős: Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidő: októberi testületi ülés 
 
 
409/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Onody Gyula mezőberényi lakos 
kérelmére, hozzájárul a mezőberényi 083/46 hrsz. alatt felvett 760 nm alapterületű „szántó” 
művelési ágú ingatlan vonatkozásában kötött adás-vételi szerződésben szerepelő fizetési 
határidő 2008. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
410/2008./VIII.25./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben támogat brikett-pellett 
tüzelőanyag gyártásához kapcsolódó telephely létesítést. Pontosabb ismeretek birtokában 
tárgyal a kezdeményezésről.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
411/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Megújuló Energia Rendszerek 
Képviselete kezdeményezését, -közepes kapacitású Biogáz termelőüzem részére megfelelő 
ipari terület felkutatása- támogatja, a megvalósulással egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
412/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete fenntartja a 251/2008./V.26./sz. 
határozatával hozott döntését, a „Kölcsey Garázsszövetkezet” által felajánlott útfelújítási 
hozzájárulása mértékének ismeretében nem kívánja megvalósítani a garázsok mellett lévő 
utak felújítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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413/2008./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz 2009. évben nem csatlakozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2008.(VIII.25.) önkormányzati 

rendelete „Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről” szóló 
3/2008.II.26./MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2008.(VIII.26.) önkormányzati 

rendelete Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2008.(VIII.26.) önkormányzati 

rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek védettségének 
fenntartásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2008.(VIII.26.) önkormányzati 

rendelete „Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről” szóló módosított 
3/2008.(II.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
414/2008./IX.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a rendkívüli zárt testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A Békés Megyei Vízművek Zrt. szerződései, szabályzatai 
      - együttműködési (szindikátusi) szerződés 
      - üzemeltetési szerződés 
      - eszközgazdálkodási szabályzat 
      - önköltség-számítási szabályzat 
      - víz- és csatornaszolgáltatás díjképzésének szabályzata 
2./ Békéscsabai Árpád Fürdő ügye 
3./ Békés-Mezőberény közötti kerékpárút finanszírozási ügye 
4./ Egyéb bejelentés 
     - Békési úti erdőrészek felajánlása vásárlásra, cserére (Vári Pál, Vári Hajnalka) 
 
 
415/2008./IX.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja marad. A Képviselő-testület mint 
részvényes önkormányzat felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a 
szindikátusi szerződést aláírja, ugyanakkor kéri, hogy a képviselők által az ülésen elhangzott 
javaslatoknak próbáljon érvényt szerezni a közgyűlésen, annak megfelelően próbálja elérni a 
szerződés módosítását. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
416/2008./IX.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. kezdeményezését, a „Békéscsabai Árpád Fürdő” Békéscsaba város tulajdonába adását, 
azzal a kiegészítéssel, hogy 2009. január 1-től az üzemeltetéssel járó költségeket Békéscsaba 
Város Önkormányzata vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
417/2008./IX.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. szponzori céllal anyagi támogatásokat nyújtson. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
418/2008./IX.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról, fedezetbiztosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
   - Hitelek felvétele – Felhalmozási célú – bevételi előirányzatát 
                                                                                                         megemeli:      73409  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-7-5. cím: PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
    a Támogatási kiadások Fejlesztési célra 
    - Békés Város Önkormányzata részére a Békés és Mezőberény  
      közötti kerékpárút építését célzó beruházás finanszírozására, 
      előfinanszírozására vonatkozó Megállapodás alapján  
      kiadási előirányzatát                                                                                        73409  eFt-tal 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a beruházás finanszírozására vonatkozó Megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Megállapodás aláírására azonnal 
                  - a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
419/2008./IX.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 0332 hrsz.-ú, osztatlan 
közös tulajdon megszüntetését –természetbeni megosztást a Ptk. 148. § (1) bekezdése alapján- 
kezdeményezi közérdekből, a Békés-Mezőberény közötti kerékpárút megépítése céljából, és 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
420/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert u. 
41. sz. alatti lakos állattartással kapcsolatos levelét nyílt ülésen, a bejelentések 18-ik 
pontjaként ismerteti. 
 
 
421/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről             
      II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 270/2008./VI.16./sz, 301/2008./VI.30./sz 

360/2008./VIII.25./sz., 361/2008./VIII.25./sz, 384/2008./VIII.25./sz, 
385/2008./VIII.25./sz, 389/2008./VIII.25./sz, 390/2008./VIII.25./sz, 
395/2008./VIII.25./sz, 400/2008./VIII.25./sz, 401/2008./VIII.25./sz, 
402/2008./VIII.25./sz., 407/2008./VIII.25./sz, 411/2008./VIII.25./sz., 
121/2008./II.25./sz., 122/2008./II.25./sz., 186/2008./IV.28./sz., 487/2007./XI.26./, 
74/2007./I.28./sz, 155/2008./III.31./sz., 262/2008./V.26.sz, 274/2008./VI.16./sz, 
275/2008./VI.16./sz, 276/2008.VI.16./sz, 286/2008./VI.30./sz, 301/2008./VI.30./sz, 
339/2008./VI.30./sz., 344/2008./VI.30./sz., 346/2008./VI.30./sz., 349/2008./VI.30./sz, 
350/2008./VI.30./sz, 382/2008./VIII.25./sz, 410/2008./VIII.25./sz, 
243/2008./V.26./sz., 306/2008./VI.30./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Támogató Szolgálatuk bővítése 
(396/2008./VIII.25./sz. hat.) - alapító okirat módosítása; - Szakmai program 
elfogadása  

II/3. Mezőberényi Hírmondó újság megjelenésének gyakorisága (92/2008./II.28./sz. hat.) 
II/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/5. A 276/2008./VI.16./sz. hat. módosítása - Békés-Mezőberény közötti kerékpárúthoz 

módosított területi részarányok 
II/6. Történelmi zászlók gyűjtése (363/2008./VIII.25.) 

III./ A Közszolgáltató Intézmény beszámolója munkájáról 
IV./ A csapadékvíz elvezetésének helyzete 
V./ Mezőberény Város Esélyegyenlőségi Programja  
VI. Bejelentések 

VI/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (14 db határozat) 
VI/2. Intézményi átcsoportosítások (6 db határozat) 
VI/3. A Mezőberényiek Budapesti Baráti Köre támogatás kérése 
VI/4. Az Alföldtudás Egyeteme programsorozatában részvétel kérése 
VI/5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat ellátó önkormányzati társulási 

szerződés, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellátásra kötött társulási 
megállapodás módosítása 

VI/6. Társulási megállapodások módosítása 
VI/7. Értesítés tanulók kedvezményes utazási lehetőségéről 
VI/8. Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület lemondása pályázati 

támogatásról 
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VI/9. Mohácsi Viktória EP képviselő levele 
VI/10. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kérelme pályázati elszámolás módosítására 
VI/11. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ támogatási igénye (Idősek Napja) 
VI/12. Petőfi Sándor Gimnázium pedagógiai program módosítása 
VI/13. A Békési Kistérségi Társulás Közoktatási intézkedési terve 
VI/14. A Tessedik Sámuel Főiskola integrációjával kapcsolatos megkeresés 
VI/15. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének módosítása 
VI/16. I.ker. Evangélikus Egyházközség kérelme pályázati elszámolásához 
VI/17. Münsingen testvérváros megkeresése –történelmi építészet fenntartása 

      VI/18. Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos levele 
VI/19. Egyéb bejelentés 

VII. Zárt ülés 
       VII/1. Kérelem a TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázaton való részvételre 

VII/2. Biogáz-, és brikettüzemi terület  (411/2008./VIII.25./sz. hat.) 
 VII/3. Boldisháti telek fizetési határidejének meghosszabbítására kérelem (Horváth 

András) 
VII/4. Vételi ajánlat ingatlanvásárlásra  -Gutenberg 1/1. (403/2008./VIII.25./sz. hat.) 
VII/5. Mezőberény, Áchim u. 69. sz. alatti önkormányzati lakás bérlőinek 

ingatlanvásárlási szándéka 
VII/6. A Berényi Napok rendezvénnyel kapcsolatos problémák, ötletek felvetése. 
VII/7. Fegyelmi tanács tagjainak kijelölése (OPSKK) 
VII/8. Ajánlat Mezőberény strandfürdő területén megvalósítandó gyógy-, termálfürdő és 

egyéb kapcsolódó idegenforgalmi és közösségi felhasználást szolgáló létesítmények 
beruházásában való együttműködésre 

 
 
422/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. augusztus 25-i zárt, és 
szeptember 23-i rendkívüli, zárt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette, elfogadta. 
 
 
423/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
424/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 270/2008./VI.16./sz, 
301/2008./VI.30./sz 360/2008./VIII.25./sz., 361/2008./VIII.25./sz, 384/2008./VIII.25./sz, 
385/2008./VIII.25./sz, 389/2008./VIII.25./sz, 390/2008./VIII.25./sz, 395/2008./VIII.25./sz, 
400/2008./VIII.25./sz, 401/2008./VIII.25./sz, 402/2008./VIII.25./sz., 407/2008./VIII.25./sz, 
411/2008./VIII.25./sz., 121/2008./II.25./sz., 122/2008./II.25./sz., 186/2008./IV.28./sz., 
487/2007./XI.26./, 74/2007./I.28./sz, 155/2008./III.31./sz., 262/2008./V.26./sz, 
274/2008./VI.16./sz, 275/2008./VI.16./sz, 276/2008.VI.16./sz, 286/2008./VI.30./sz, 
301/2008./VI.30./sz, 339/2008./VI.30./sz., 344/2008./VI.30./sz., 346/2008./VI.30./sz., 
349/2008./VI.30./sz, 350/2008./VI.30./sz, 382/2008./VIII.25./sz, 410/2008./VIII.25./sz, 
243/2008./V.26./sz., 306/2008./VI.30./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta 
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425/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat 55/2008./I.28./sz. határozattal elfogadott alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz 
csatoltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalva határozza meg. 
Felelős: Kovács Edina igazgatója 
Határidő: azonnal  
 
 
426/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szakmai Programját elfogadja. 
 
 
427/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 92/2008.(II. 
25.) sz. határozatát és a Mezőberényi Hírmondó újságot 2008. októberétől a korábbi gyakorlat 
szerint jelenteti meg (havonta 1 alkalommal 12 oldalon). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Fábián Zsolt az OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
428/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, augusztus hónapban, átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
429/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. június 16.-ai 
rendkívüli testületi ülésen hozott 276/2008.VI.16./.számú határozatban szereplő 335.310,- Ft 
fedezetet 345.410,- Ft-ra módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
430/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 363/2008.(VIII.25.) sz. 
határozatában szereplő megrendelés (történelmi zászló) 2008. évi  lebonyolítására megbízza 
az OPS Kulturális Központot. Megbízza a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályát, hogy a 
megvalósításhoz szükséges 200.000,-Ft  dologi előirányzat kerüljön az OPSKK-hoz 
biztosításra. 
Felelősök:Dr. Baji Mihály jegyző 
                  Fábián Zsolt, az OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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431/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 
közterületen az átjárók, átereszek kialakítása építési engedély köteles, illetve a közterületen a 
fa kivágása engedélyköteles. Az engedélyezés elmulasztása bírság kiszabását vonja maga 
után. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
432/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
munkájáról szóló beszámolóját - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság módosítási javaslatának 
figyelembevételével: 4. oldal utolsó mondatából törölve „és a vásárlást a beszámoló 
elfogadása mellett kezdeményezi, illetve végrehajtja”- elfogadta. 
 
 
433/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a csapadékvíz elvezetésének 
helyzetéről szóló előterjesztést elfogadja. 
 
 
434/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2008-ban nem kíván 
részt venni a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és 
belvízelvezetése” című, DAOP-2007-5.2.1./A pályázaton, ezért a 94/2008.(II.25.) számú 
határozatát visszavonja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
435/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város Esélyegyenlőségi 
Programját elfogadja azzal a módosítással, hogy a mindenkori éves költségvetésében az 
Esélyegyenlőségi Tervet felülvizsgálja, és a rendelkezésre álló források függvényében a 
Programot végrehajtja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
436/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
 Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék áll előirányzatát   
                                                                                                            csökkenti:    „-” 14 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
 Felhalmozási kiadások – A Holcim Hungaria Otthon által meghirdetett Önkormányzati 
bérlakás növelésére... pályázathoz kapcsolóan: A Mezőberény, Békési út 17. sz. alatti iroda 
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kommunikációs rendszerének kialakítása, /informatikai hálózat (internet és telefon) riasztó 
kialakításának előirányzatát                                                                megemeli:         14 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
437/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-7-3 cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül 
  Felhalmozási kiadások,  a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános  
  Iskola  Petőfi utcai tornatermének  átalakítási munkálatai  előirányzatát   
                                                                                                          csökkenti:    „-” 561 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4 cím: PH. Igazgatási kiadások Dologi kiadások előirányzatát  
                                                                                                          megemeli:         561  eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
438/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési célú Pénzeszköz átadás 
                előirányzatát   
                                                                                                             megemeli:        77 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások előirányzatát 
                                                                                                             csökkenti:   „-„ 77 eFt-tal 
      
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
439/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások Végleges Pénzeszközátadások Működési célra kiadási 
előirányzatán belül: 
Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt. 37/A § (1) bek. 
a)pont. 
-853.311 szakfeladat: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások előirányzatát   
                                                                                                       csökkenti:    „-„ 1159  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 853.333 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzatát 
                                                                                                       megemeli:          1159 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
440/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát 
                                                                                                              csökkenti:   „-„ 20 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadás, 
 a Körösök Völgye Nonprofit Kft alapításához törzstőke biztosítás előirányzatát   
                                                                                                              megemeli:        20 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
441/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzaton belül,  
   az Intézményi működési bevételek – Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n 
   kívül ( Mezőőri telefon + lakossági telefon kiadások továbbszámlázása) 
   bevételi előirányzatát                                                                         megemeli:    350   eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát 
                                                                                                           csökkenti:    „-„ 318 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  749.914-1 Közvetített szolgáltatás AHT-n kívül. Mezőőri őrszolgálat  
 + lakossági telefon kiadások továbbszámlázása (Pannon) Dologi kiadási 
  előirányzatát                                                                                   megemeli:          668 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
442/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-7-3 cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül az 
  Önkormányzatok költségvetési támogatása - Központosított előirányzatok 
  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
  /Feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, önkormányzati szintű  
  álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési döntésekhez  
  kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése./  
  bevételi előirányzatát                                                                       megemeli:    20522  eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát: 20522  
eFt-tal 
  2008-as létszám leépítés pénzügyi elszámolása alapján 
  ezen belül:  - Személyi juttatások előirányzatát:                       15526 eFt-tal 
                     - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:       4996 eFt-tal 
- 2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát 
  2008-as létszám leépítés pénzügyi elszámolása alapján                 csökkenti: „-„ 3594 eFt-tal 
  ezen belül:  - Személyi juttatások előirányzatát:                   „-„  2699  eFt-tal 
                     - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: „-„    895  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát:       3594 
eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
443/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát 
                                                                                                            csökkenti:   „-„ 823 eFt-tal 
-6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül, 
             Felújítási kiadások: Petőfi u. 27. sz. épület felújítása előirányzatát   
                                                                                                            csökkenti:  „-„1119 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

   Felhalmozási kiadások: - A DARFT által kiírt  „Akadálymentesítés         
   támogatására  (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz  
   – DAOP. 2007.4.3.1. pályázat)  Akadálymentesítés saját forrás 
   kiegészítése előirányzatát                                                                    megemeli:     1942 eFt-tal   

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
444/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) 
 7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra, Szakértői Bizottság támogatása előirányzatát        
                                                                                                           megemeli:         450 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát  
 (Szakértői Bizottság támogatása) 
                                                                                                           megemeli:         450 eFt-tal 
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 ezen belül:  
˗ Dologi kiadások előirányzatát                           90 E Ft 
˗ Személyi juttatások előirányzatát                    285 E Ft 
˗ Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát   75 E Ft  
B) 
7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát 
 (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)     
   megemeli:         4.546 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Működési célra   
               – 853355 szakfeladat (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
               előirányzatát                                                                     megemeli:         4.546 eFt-tal 
C) 
 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát        megemeli:           686 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2008. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítási, szervezési költségekhez / 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát 520 e Ft-tal 
- Munkaadói járulékok előirányzatát 166 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
445/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 
    feladatalapú támogatása bevételi előirányzatát                                   megemeli 560 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Támogatásértékű kiadások Működési célra kiadási előirányzatát     560 e Ft-tal 
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám., 
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
446/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
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 - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát megemeli  211 eFt-tal 
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 
és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli      211 eFt-tal 
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát megemeli      171 eFt-tal 
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 
és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli      171 eFt-tal 
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli      178 eFt-tal 
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 
és ezzel egyidejűleg 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli      178 eFt-tal 
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
447/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A)  
 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
Központosított előirányzatát            megemeli             224 e Ft-tal 
(2006. év tavaszán kialakult árvíz és  
belvíz miatti károk enyhítése)                   
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
  Végleges Pénzeszközátadások előirányzatát /Fejlesztési célú./              224 e Ft-tal 
  (2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése 
B)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát       megemeli             1.565 e Ft-tal 
(Alapfokú művészet oktatás támogatása) 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
(Alapfokú művészet oktatás támogatása) 
- Dologi kiadások előirányzatát            1.565 e Ft-tal 
C) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát     megemeli             853 e Ft-tal 
(Kieg.tám. nemzetiségi nevelési, oktatási faladatokhoz. Nemzetiségi tankönyv beszerzés 
támogatás.) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
(Kieg.tám. nemzetiségi nevelési, oktatási faladatokhoz. Nemzetiségi tankönyv beszerzés 
támogatás.) 
- Dologi kiadások előirányzatát            853 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
448/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 

- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, - Végleges pénzeszköz átadások –  
                 kiadási előirányzatán belül: 

          - Hivatalos Városi szintű kapcsolatok finanszírozása előirányzatát csökkenti: „-„ 4381 
eFt-tal 
          - Városi rendezvény „kiemelt” előirányzatát                           csökkenti: „-„ 1217 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Intézményi folyó és egyéb működési bevételei, bevételi  
                 előirányzatán belül, Intézményi működési bevételek,  
                 bevételi előirányzatát                                                          megemeli:    1500  eFt-tal 
                K&H Banktól reklám szolgáltatási szerződés alapján  
                (logó, molinó elhelyezése a Rendezvényen) 
                /Rendezvény: Berény Napok, időpont: 2008.08.20-23./ 
             ebből: - Reklám szolgáltatás szerződés alapján:         1250 eFt 
                        - Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ja:  250 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül,  
            a Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:   3190  eFt-tal 
          - XII. Berény Napok és a Münsingen-Mezőberény 15 éves testvérvárosi találkozó  
            szervezési és lebonyolítási feladatainak teljesítéséhez. 
            (Rendezvényi kiadások, ill. egyéb szervezési, lebonyolítási kiadások.) 
            (Szervezés: 723.316,-   ~723 eFt.  Rendezvények: saját forrás (meglévő  
            fedezet kieg.:702.802,- ~703 eFt. Egyéb kiadásokra: 1.763.913,- ~1764 eFt) 
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül, a 
               Dologi kiadások előirányzatát                                             megemeli:  3908     eFt-tal 
              - Testvérvárosi találkozó, hivatalos városi szintű kapcsolatok: 3658 eFt 
                                          kiadásai:  - szállás                              1388 eFt 
                                                          - étkezés                             1570 eFt 
                                                          - utaztatás (szállás ktgek.)   700 eFt 
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              - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése.       250 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
449/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról, fedezetbiztosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételek, bevételi előirányzatán belül, 
  Önkormányzatok költségvetési támogatása 
  Normatív kötött felhasználású állami támogatás – Önkormányzat által szervezett 
  foglalkoztatás támogatása bevételi előirányzatát 
                                                                                                          csökkenti:   „-„ 1070 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, a  
 751845-7 szakfeladat, Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás (Közcélú  
 foglalkoztatás kiadási előirányzatát                                                 csökkenti:   „-„ 1070 eFt-tal 
 ezen belül: - Személyi juttatások előirányzatát                 „-„793 eFt-tal 
                   - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát  „-„ 277 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg, a Polgármesteri Hivatal – Közcélú-közhasznú foglalkoztatás 
engedélyezett dolgozói létszámát – 2008. évi éves átlagos állomány létszámát 1 fővel 
csökkenti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
450/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadási előirányzatát        csökkenti    2.800 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felújítási kiadási előirányzatát        megemeli    2.800 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
451/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
- 2/B cím Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 5.740 eFt-al 
 - kamatbevétel 60 eFt 
 - bérleti díj 600 eFt 
 - tankönyv 3.328 eFt 
 - áfa 1.752 eFt 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/B cím Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Felhalmozási kiadási  2.352 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  3.388 eFt-al 

- 2/A cím Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 
 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 100 eFt-al 
 - kamatbevétel 100 eFt 
 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli 315 eFt-al 
 - Átvett pénzeszközök bevételek működési célra előirányzatát megemeli 478 eFt-al 
 - pályázati bevétel 478 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2/A cím Az Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Személyi juttatások előirányzatát  315 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  578 eFt-al 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Öreg István főigazgató 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
452/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 3 cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
   - Intézményi működési bevételek előirányzatát             megemeli                        3.988 eFt-tal 
     - Intézmény szállás, ill. nyári szociálisétkezés bevétele:               3.988 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
3 cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
   - Személyi kiadás előirányzatát        90 e Ft-tal 
   - Járulék kiadás előirányzatát      29 eFt-tal 
   - Dologi kiadások előirányzatát 3.369 eFt-tal 
   - Felhalmozási kiadás előirányzatát    500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
453/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi átcsoportosításról 
rendelkezik: 
- Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 
       - Támogatás értékű bevételek Működési célra bevételi előirányzatát megemeli  84 eFt-tal 
         /Munkaerőpiaci alap (közhasznú támogatás)/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
        - Személyi juttatások előirányzatát                                                                        62 eFt-tal 
        - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                     22 eFt-tal 
- Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
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- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 
   - Berényi Napok rendezvénysorozata bevétele alapján bevételi előirányzatát megemeli  390 
eFt-tal 
         -  vásározók által fizetett bevétel          353 eFt-tal 
         -  reklám bevétel                                   37 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
    - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát      390 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
454/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
6 cím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát    megemeli 2524 eFt 
- Közhasznú fogl. tám.    606 eFt 
- OFA „Kapu Program” pályázat 1918 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
6 cím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát   megemeli     558 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  megemeli     164 eFt-tal 
- Dologi kiadások és folyó kiadások előirányzatát  megemeli   1802 eFt-tal 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
 
 
455/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik (Felújítási kiadáson belüli átcsoportosítás) 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Petőfi u. 27. sz. alatti épületének felújítására 
jóváhagyott 6571 eFt intézményi pénzmaradványából Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete 3168 eFt átcsoportosításához hozzájárul a Petőfi u. 27. sz. alatti 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentesítésének, elektromos- és 
fűtéskorszerűsítésének, valamint a műszaki ellenőr díjazása céljából. 
(A fenti összegből a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1119 eFt-ot a Polgármesteri 
Hivatal által megvalósított DAOP-2007-4.3.1. pályázati programon belüli 
akadálymentesítésre átad.) 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
 
 
456/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hírmondó újság 
postázása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történjen. 
Felelős: Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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457/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván részt venni az Alföldtudás 
Egyeteme előadássorozaton.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
458/2008./IX.29./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés, Mezőberény, 

Köröstarcsa, Murony, Kamut, Bélmegyer és Tarhos települések között a pszichiátriai 
betegek közösségi ellátására 2007. január 17-én kötött társulási megállapodás 
kiegészítését, az alábbi 9/A.) ponttal elfogadja: 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelően a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezető 
pénzintézet felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása előtt a jogosult a 
fizetési határidőt követő 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett 
önkormányzatnak. A fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül a kötelezett 
írásban részletfizetést kérhet. A kérelem beérkezését követő társulási ülésen a társulás 
egyedi elbírálás alapján, részletfizetést engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére 
maximum 12 hónapra. Amennyiben a végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, 
úgy kezdeményezni kell az adott településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból 
való kizárást és a bírósági végrehajtást. 

2.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény és környéke 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Mezőberény, 
Csárdaszállás, Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Tarhos, Gyomaendrőd, 
Hunya, Kétsoprony települések között 2007. január 15-én létrejött társulási megállapodás 
kiegészítését, az alábbi 9/A.) ponttal elfogadja: 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelően a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezető 
pénzintézet felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása előtt a jogosult a 
fizetési határidőt követő 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett 
önkormányzatnak. A fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül a kötelezett 
írásban részletfizetést kérhet. A kérelem beérkezését követő társulási ülésen a társulás 
egyedi elbírálás alapján, részletfizetést engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére 
maximum 12 hónapra. Amennyiben a végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, 
úgy kezdeményezni kell az adott településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból 
való kizárást és a bírósági végrehajtást. 

A képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy  a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja Mezőberény Város 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
459/2008./IX.29./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény közös 

fenntartására kötött Társulási Megállapodás „V. A társulás vagyoni viszonyai” cím alatti 
2. bekezdést, az alábbi d) ponttal egészíti ki: 
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A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen 
figyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat 
mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 

2.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a családsegítő szolgálati 
feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről kötött megállapodást az alábbi 
9/A.) ponttal egészíti ki: 
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen 
figyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat 
mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 

3.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálati 
feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről kötött megállapodást az alábbi 
9/A.) ponttal egészíti ki: 
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen 
figyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat 
mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 

4.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a házi segítségnyújtási feladatokat 
ellátó önkormányzati társulási szerződésről kötött megállapodást az alábbi 9/A.) ponttal 
egészíti ki: 
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen 
figyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat 
mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 

5.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális törvényben szabályozott 
nappali ellátás kötelező önkormányzati szociális feladat közös ellátására kötött társulási 
megállapodás „III. A társulás gazdálkodása, költségvetési és vagyoni kérdések 
szabályozása” cím alatti felsorolását az alábbi 9. ponttal egészíti ki: 
A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, kétszeri eredménytelen 
figyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki alapkamat 
mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 

6.) A társulási megállapodások módosítása valamennyi részes önkormányzat képviselő-
testületének elfogadásával lép hatályba. A társulási megállapodások módosításának 
hatályba lépését követően Mezőberény Város Önkormányzata haladéktalanul 
gondoskodik a megállapodások egységes szerkezetbe foglalásáról, és az érintett 
települések polgármesterei általi aláírásáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy  a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja Mezőberény Város 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:intézkedésre azonnal 
 
 
 
460/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete örömmel veszi tudomásul a 
kedvezményes utazási lehetőséget a Tatárjárás című kiállítás megtekintésére. 
Felkéri az oktatási intézmény vezetőit, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a programban. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
461/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az elmaradt 
Magyar anyanyelvű testvérvárosok pedagógusainak továbbképzése, amellyel a Mezőberényi 
Városszépítő és Városvédő Egyesület pályázott az önkormányzatnál, a támogatásként 
megítélt és a fel nem használt 40.000,- Ft összegről lemond. A Képviselő-testület 40.000 Ft-
tal a 2008. évi költségvetése általános tartalékát megemeli.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
462/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mohácsi Viktória Európai parlamenti 
képviselő levelében foglaltakat tudomásul veszi, azonban a levél tárgyát illetően nem kíván 
állást foglalni, a képviselő-testület elutasít minden szélsőséges megnyilvánulást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
463/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ részére városi rendezvény támogatására Amerika őslakóinak bemutatása címmel 
biztosított pályázati elszámolás módosítására vonatkozó kérelmét nem támogatja, a 
rendezvényre a tervezett és tényleges költségének arányában módosítja a felhasználható 
támogatás összegét. 
Tervezett összes költség:310.000,- Ft, ténylegesen elszámolt költség: 135.000,- Ft. 
A pályázathoz megítélt támogatás: 100.000,- Ft, melynek felhasználható része így ezen 
összeg 135.000/310.000-ed része, mely tízesekre kerekítve 43.550,- Ft. 
A különbözetként jelentkező összeget (56.450,- Ft) - amely lehívásra került – az OPSKK 
fizesse vissza az önkormányzatnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fábián Zsolt OPSKK megbízott igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
464/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ részére a 2008. október 1-jére szervezett Idősek napja városi rendezvény 
lebonyolításához 40.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a 2008. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Fábián Zsolt OPSKK mb. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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465/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
pedagógiai programjának 2009. szeptember l-jével hatályba lépő módosításait elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
466/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Békési Kistérségi Társulás 
2008-2012 közötti időszakra készített Közoktatási intézkedési tervét az általa kezdeményezett 
észrevételekkel, pontosításokkal, javításokkal kiegészítetten. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
467/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megye Képviselő-
testülete 271/2008.(IX.12.) KT. sz. határozatában felvetettekkel, a Tessedik Sámuel Főiskola 
integrációjával kapcsolatban.  A képviselő-testület aggályosnak tartja a tervezett intézményi 
összevonást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
468/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti Működési Szabályzatát 
jóváhagyja. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
469/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény I. kerületi Evangélikus 
Egyházközség részére az egyéb külkapcsolatok támogatására Mezőberényi Nemzetközi 
Rézfúvós Egyházi Tábor megrendezéséhez biztosított pályázati elszámolás módosítására 
vonatkozó kérelmét nem támogatja, a rendezvényre a tervezett és tényleges költségének 
arányában módosítja a felhasználható támogatás összegét. 
Tervezett összes költség:650.000,- Ft, ténylegesen elszámolt költség: 449.883,- Ft. 
A pályázathoz megítélt támogatás: 120.000,- Ft, melynek felhasználható része így ezen 
összeg 449.883/650.000-ed része, mely tízesekre kerekítve 83.060,- Ft. A különbözetként 
jelentkező összeget (36.940,- Ft) 8 napon belül fizesse vissza az önkormányzatnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
470/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Mike Münzing 
polgármester úrnak a felajánlott segítségért. A képviselőtestület a történelmi séta 
Mezőberényben témájú levelében leírtakkal kapcsolatban további információkat tart 
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szükségesnek, ezek beszerzésére az OPS Kulturális Központot bízza meg. Münsingen város 
polgármestere kapjon tájékoztatást arról, hogy Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselőtestülete 25/2003. (XII.22.) MŐK sz. rendelete az épített örökség helyi értékeinek 
védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról melléklete tartalmazza 
47 épület címét is. 
Felelős: Fábián Zsolt megb.igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
471/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a nevelési-oktatási intézmények 
fenntartója, részt vesz a TÁMOP-3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-
innovatív intézményekben” pályázaton. A pályázaton való részvételhez nincs szükség önerő 
biztosítására, a támogatási intenzitás 100%. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának 
előkészítésével Öreg István főigazgatót bízza meg. 
Felelős: Öreg István kistérségi ált. iskola főigazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
472/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a 0344 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 
egy részének értékesítéséről biogáz-, és biobrikett gyártó kisüzem beruházás megvalósítása 
érdekében. A képviselő-testület eladási árként 100 eFt vagy ennél magasabb összeget határoz 
meg, az értékesítés azzal a kikötéssel történjen meg, hogy 2 éven belül építési engedéllyel kell 
rendelkezniük, 3 éven belül pedig működő üzem legyen az ingatlanon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
473/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth András 2145 Kerepes, 
Dessewffy u. 41. szám alatti lakosnak a kifizetési határidejét 2008. december 15.-éig 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés módisítására 
azzal, hogy az módosítással kapcsolatos költségek a vevőt terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:intézkedés azonnal 
 
 
474/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Eiler Mihály Mezőberény, Gutenberg 
u. 1/1. szám alatti lakos tulajdonát képező Gutenberg u. 1/1. számú 1572/11/A/1 hrsz.-ú 58 m2 

-es komfortos lakását nem kívánja megvásárolni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a felek értesítéséről gondoskodni szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő:intézkedés azonnal 
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475/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonában levő Mezőberény, 
Áchim út 69. sz. 428 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
476/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vasas Mónika Mezőberény, V.ker. 
173. sz. és Fábián Balázs Mezőberény, Fő út 29. szám alatti lakosok 6.500.000,- azaz 
Hatmillió-ötszázezer forint vételár ajánlatát elfogadja, az Áchim u. 69. sz. alatti ingatlant 
értékesíti azzal, hogy Hegedűsné Bányai Ildikó részére holtig tartó lakhatást, lakáshasználatot 
biztosítanak. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére, 
azzal, hogy az adás-vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
477/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ (5650 Mezőberény, Fő út 6.sz.) megbízott igazgatója, Fábián Zsolt által 
kezdeményezett fegyelmi eljárás fegyelmi tanácsába -a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 53. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján- Öreg Istvánt a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola főigazgatóját, és Szilágyi Tibort a Petőfi Sándor 
Gimnázium igazgatóját- közalkalmazottakat jelöli. 
Felelős: Fábián Zsolt mb. igazgató, a fegyelmi tanács elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
478/2008./IX.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a NEPTUN-IL Kft. Mezőberény, Sport u. 2-6. sz. alatti ingatlanon 
tervezett beruházásáról további tárgyalásokat folytasson, esetlegesen a Pik-Nik Parkban lévő  
terület (föld) cseréről. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
479/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./  I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
     I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről  
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II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 337/2008./VI.30./sz., 342/2008./VI.30./sz, 
347/2008./VI.30./sz, 353/2008./VIII.11./sz, 365/2008./VIII.25./sz, 
387/2008./VIII.25./sz, 412/2008./VIII.25./sz, 425/2008./IX.29./sz, 
429/2008./IX.29./sz, 430/2008./IX.29./sz, 431/2008./IX.29./sz, 434/2008./IX.29./sz, 
457/2008./IX.29./sz, 458/2008./IX.29./sz, 459/2008./IX.29./sz, 460/2008./IX.29./sz, 
462/2008./IX.29./sz, 463/2008./IX.29./sz, 465/2008./IX.29./sz., 466/2008./IX.29./sz, 
467/2008./IX.29./sz, 468/2008./IX.29./sz, 469/2008./IX.29./sz., 473/2008./IX.29./sz, 
474/2008./IX.29./sz, 475/2008./IX.29./sz., 427/2008./IX.29./sz, 253/2008./V.26./sz, 
386/2008./VIII.25./sz, 404/2008./VIII.25./sz, 415/2008./IX.23./sz,  
416/2008./IX.23./sz, 417/2008./IX.23./sz, 419/2008./IX.23./sz, 472/2008./IX.29./sz., 
478/2008./IX.29./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

      II/2. A 2009. évi városi nagy rendezvények  (70/2004./II.27./sz. hat.) 
      II/3. Szociális pénzbeli ellátások (368/2008./VIII.25./sz. hat.) 

II/4. Hulladékgazdálkodást, szállítást érintő előterjesztés (383/2008./VIII.25./sz. hat.) 
II/5. A Mezőberény –Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola közoktatási dokumentumai 

(386/2008./VIII.25./sz. hat.) 
II/6. A városi ifjúsági fúvószenekar vezetőjének megbízása (30/2003/I.31./sz.hat.) 
II/7. A MÖK sportrendeletének felülvizsgálata (408/2008./VIII.25./sz. hat.) 
II/8. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
II/9. Méhek tartásával kapcsolatos javaslatok (392/2008./VIII.25./sz. hat.) 
II/10. Egyedi turisztikai program fejlesztési elképzelések (309/2008./VI.30./sz. hat.) 
II/11. Aljegyzői pályázat elbírálása (360/2008./VIII.25./sz. hat.) 

III./ Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tevékenységéről beszámolója 
  - Az OPS Kulturális Központ igazgatói állására kiírt vezetői pályázatok 

(361/2008./VIII.25./sz. hat.)                            
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata, ingatlanadó   

.bevezetésének helyzete 
                  a gyermekvédelem helyi rendszeréről (bölcsődei étkeztetés int.térítési díja) 

                           Kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabása 
                           2009. évi piaci és vásári helypénzek, díjak emelése 
                           2009. évi temetői díjak emelése 
                           2009. évi lakbérek emelése 
                           2009. évi közterület használati díjak emelése 

                 V./ 2009. évi ellenőrzési terv elfogadása 
VI. Bejelentések 

VI/1. Polgármesteri Hivatal, önkormányzati  intézményvezetők vagyonnyilatkozat-
kezelési szabályzatai, SZMSZ módosítás 

VI/2. Zajvédelmi rendelet-tervezet 
VI/3. A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázati támogatásának elszámolása 
VI/4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (11 db határozat) 
VI/5. Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okirat módosítása 
VI/6. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme kommunális gépjármű beszerzéséhez 
VI/7. Az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségébe való belépés 
VI/8. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola osztálylétszámai 
VI/9 Az Összevont Óvodák csoportlétszámai 
VI/10 Gimnázium 2009. január 1-től alkalmazandó étkezési térítési díj megállapítása 

novemberi testületi ülésre kerül előterjesztésre 
VI/11. Erdős Norbert országgyűlési képviselő tájékoztatása Szűcs Erika szociális és 

munkaügyi miniszter megkeresése – normatíva kiesés pótlása – tárgyában 
VI/12. Intézményi átcsoportosítás 
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VI/13. Egyéb bejelentések 
VII. Zárt ülés 

VII/1. Kálmán-fürdő fejlesztése  
VII/2. 1. Boldisháti telek fizetési határidejének meghosszabbítása (Dávid Gabriella Békés) 
           2. Boldisháti telek fizetési határidejének meghosszabbítása (Kovács Lajos Békés) 
VII/3. Fénymásoló-nyomtató eszköz beszerzés 
VII/4. Intézményi informatikai hálózat üzemeltetése 
VII/5. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ajánlata 
VII/6. Jelentés az OPSKK Könyvtára leltározási hiányának kivizsgálásáról 

(405/2008./VIII.25./sz. MÖK hat.) 
VII/7. Bordás László és felesége kérelme 
VII/8. 1. Telek megvásárlási kérelem (0357 hrsz-ú műv. ág csatorna) 

    2. Telek megvásárlási kérelem (0369/9 hrsz-ú műv. ág szántóföld) 
     3. Telek megvásárlási kérelem (0355 hrsz-ú műv. ág csatorna) 

VII/9. DAOP-2008-3.1.1./B kódjelű pályázati felhíváson való részvétel 
VII/10. Neptun-IL Kft. ajánlata 
VII/11. Egyéb bejelentések 
            - A 2009-es év innovációs találkozó program tervezete (Mezőberény 20 éve város) 

 
 
480/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. szeptember 29-i testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
481/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
482/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 337/2008./VI.30./sz., 
342/2008./VI.30./sz, 347/2008./VI.30./sz, 353/2008./VIII.11./sz, 365/2008./VIII.25./sz, 
387/2008./VIII.25./sz, 412/2008./VIII.25./sz, 425/2008./IX.29./sz, 429/2008./IX.29./sz, 
430/2008./IX.29./sz, 431/2008./IX.29./sz, 434/2008./IX.29./sz, 457/2008./IX.29./sz, 
458/2008./IX.29./sz, 459/2008./IX.29./sz, 460/2008./IX.29./sz, 462/2008./IX.29./sz, 
463/2008./IX.29./sz, 465/2008./IX.29./sz., 466/2008./IX.29./sz, 467/2008./IX.29./sz, 
468/2008./IX.29./sz, 469/2008./IX.29./sz., 473/2008./IX.29./sz, 474/2008./IX.29./sz, 
475/2008./IX.29./sz., 427/2008./IX.29./sz, 253/2008./V.26./sz, 386/2008./VIII.25./sz, 
404/2008./VIII.25./sz, 415/2008./IX.23./sz,  416/2008./IX.23./sz, 417/2008./IX.23./sz, 
419/2008./IX.23./sz, 472/2008./IX.29./sz., 478/2008./IX.29./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
483/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009-ben is a három nemzeti 
ünnephez (március 15., augusztus 20. és október 23.) és a május 1-jéhez kapcsolódó 
rendezvényeket tekinti „nagy rendezvényeknek”. 
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A Berényi Napok rendezvényei 2009-ben 2 nap időtartamban kerülnek lebonyolításra, 
augusztus 20-án és 21-én (csütörtök és péntek), figyelembe véve, hogy a munkanapok 
átrendezése folytán augusztus 21-e munkaszüneti nap lesz. 
A képviselő-testület Mezőberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójához kapcsolódó 
rendezvényről a novemberi ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
484/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális pénzbeli ellátásokról szóló 
beszámolót elfogadja, a konkrét intézkedéseket a központi jogszabályok módosulásainak 
figyelembevételével foganatosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
485/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pénzügyi fedezet hiányában a TAPPE 
Kft-vel érvényben lévő hulladékkezelésre vonatkozó szerződését nem bontja fel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
486/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza meg és 
egyidejűleg az 51/2008.(I.28.) sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
487/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatoltak 
szerint és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a következő határozatokat: 29/2006.(I.27.) sz. 
MÖK határozat, 346/2006.(VIII.25.) sz. MÖK határozat és 386/2008.(VIII.25.) sz. MÖK 
határozat 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
488/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
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Szakszolgálat Házirendjét jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint és egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a következő határozatokat: 30/2006.(I.27.) sz. MÖK határozat, 
345/2006.(VIII.25.) sz. MÖK határozat és 130/2007.(IV.23.) sz. MÖK határozatok. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
489/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi ifjúsági fúvószenekar 
vezetőjének megbízásáról a novemberi testületi ülésen a jelenlegi, illetve a tervezett szerződés 
ismeretében dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: novemberi testületi ülés 
 
 
490/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, szeptember hónapban, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
491/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állattartási rendelet, Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság által javasolt módosításokkal - a laposi kertekben engedélyezzék a 
méhek tartását; maximum 100 méhcsaládig, a tervezett módosítás 2009. január 1. nappal 
lépjen hatályba-  egyetért, és egyben felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzőt a rendelet-
tervezet mai ülésen történő előterjesztésére. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
492/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az egyedi 
turisztikai program fejlesztési elképzelések  részletes kidolgozása, illetve annak megvalósítása 
későbbi időpontban, a jövő év folyamán történjen meg. 
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
493/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város aljegyzői 
álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok közül Zsigmond Ágnes, Bálint Albert, 
valamint Takács Ervin pályázatát érvénytelennek minősíti a feltételként meghatározott 
legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat hiánya miatt. 
 
 
494/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy aljegyzőválasztás 
érdekében jelöltként,  dr. Szabados János neve felkerüljön a szavazólapra. 
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495/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy dr. Szabados János 
aljegyző jelölt kinevezése esetén, részére havi illetményként 310.000 Ft/hó összeg kerüljön 
biztosításra. 
 
 
496/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az aljegyző titkos szavazással történő 
megválasztásához az alábbi szavazási módot határozza meg: 
˗ a szavazás a jegyző úr által megjelölt pályázóra történik, 
˗ a szavazás első körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai minősített 

többségben (legalább 10 szavazat) „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
˗ abban az esetben, ha nem kapja meg a pályázó a képviselő-testület tagjai „igen” 

szavazatának minősített többségét, ismételten szavazásra kerül sor, 
˗ a szavazás második körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai 

minősített többségben „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
˗ abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg a pályázó a képviselő-testület 

tagjainak minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat 
ismételten kiírásra kerül az aljegyzői álláshelyre. 

 
 
497/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete titkos szavazással, dr. Szabados Jánost 
Mezőberény város aljegyzőjének megválasztotta. 
 
 
498/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Szabados János (szül: Békéscsaba, 
1980. március 8., an: Szpevár Éva) Békéscsaba, Erzsébet lakópark 14. szám alatti lakos 
pályázót kinevezi Mezőberény város aljegyzőjévé 2008. november 1-től határozatlan időre, 6 
hónap próbaidő kikötésével.  
Kinevezéssel egyidőben megállapított juttatásai: 
Alapilletmény                   286.810,-Ft 
Nyelvpótlék   23.190,-Ft (német  közép „C” 60%) 
Illetmény összesen: 310.000,-Ft 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
499/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
500/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ leendő igazgatójának havi illetményként -a Kjt. szerint: 
Fábián Zsolt esetében              228.200 Ft/hó;  
Onody Gyuláné esetében         233.100 Ft/hó; 
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Tomka Mihály esetében           226.500 Ft/hó  
összeg kerüljön biztosításra. 
 
 
501/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OPSKK 
igazgató választás érdekében jelöltként, Fábián Zsolt, Onody Gyuláné, Tomka Mihály neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
502/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásához az alábbi szavazási módot 
határozza meg: 
˗ a szavazólapra a három érvényesen pályázó neve kerüljön fel (Fábián Zsolt, Onody 

Gyuláné, Tomka Mihály) 
˗ a szavazólapon vízszintes vonallal át kell húzni annak a pályázónak a nevét, aki nem 

kap szavazatot 
˗ a szavazás első körében, amennyiben valamelyik pályázó a képviselő-testület tagjai 

által leadott szavazatok minősített többségét (legalább 10 szavazat) megkapja, 
sikeresen lezárul a szavazás és a megválasztott pályázó kinevezésre kerül; 

˗ amennyiben egyik pályázó sem kapja meg a képviselő-testület tagjai által leadott 
szavazatok minősített többségét, ismételten szavazásra kerül sor; 

˗ a szavazás második körében az előző körben legkevesebb szavazatot kapott pályázó 
neve már nem kerül fel a szavazólapra, a két legtöbb szavazatot kapott pályázóról 
történik a szavazás (kivéve ha mindhárom pályázó egyenlő szavazatszámot kapott, 
ebben az esetben ismételten mindhárom pályázóra lehet szavazni); amennyiben 
valamelyik pályázó a képviselő-testület tagjai által leadott szavazatok minősített 
többségét megkapja, sikeresen lezárul a szavazás, és a megválasztott pályázó 
kinevezésre kerül, amennyiben nem, ismételten szavazásra kerül sor; 

˗ a szavazás harmadik körében (a pályázók nevei ismételten az előző pontban 
ismertetettek szerint kerülnek fel a szavazólapra, kivéve, ha az előző körben két 
pályázó neve szerepel a szavazólapon, és egyikük sem kapta meg a szavazatok 
minősített többségét, ebben az esetben természetesen nem esik ki a kevesebb 
szavazatot kapott személy, hanem ismételten mindkettejükre történik a szavazás), 
amennyiben valamelyik pályázó a képviselő-testület tagjai által leadott szavazatok 
minősített többségét megkapja, sikeresen lezárul a szavazás, és a megválasztott 
pályázó kinevezésre kerül; 

˗ abban az esetben, ha a harmadik körben sem kapja meg egyik pályázó sem a 
képviselő-testület tagjai által leadott szavazatok minősített többségét, a szavazást 
eredménytelennek kell tekinteni, és ismételten kiírásra kerül az igazgatói állásra a 
pályázat. 

 
 
503/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK  igazgatóválasztás titkos 
szavazás eredménye alapján megállapította, hogy az I. választási forduló eredménytelen volt, 
II. választási fordulót tart. 
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504/2008./X.27./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OPS 
Kulturális Központ igazgatójának jelöltjeként Onody Gyuláné és Tomka Mihály pályázók 
neve kerüljön fel a szavazólapra a II. forduló megtartása érdekében. 
 
 
505/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete titkos szavazással, Onody Gyulánét az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatójának megválasztotta. 
 
 
506/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Onody Gyuláné Mezőberény, Szabó 
Árpád u. 26. szám alatti lakost a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
magasabb vezető (igazgatói) állására 2008. november 1-jétől 2013. október 31-ig kinevezi. 
A Képviselő-testület Onody Gyuláné igazgató illetményét – pótlékokkal és 
illetménykiegészítéssel együtt – összesen havi 233.100,-Ft-ban állapítja meg a következő 
részletezés szerint: 
- alapilletmény (Kjt „F” fizetési osztály, 11. fizetési fokozat)                   188.100,-Ft 
  + további szakképesítés miatti illetmény (8%) 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225 %-a)                                        45.000,-Ft 
Összesen:                                                                                                     233.100,-Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
507/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelenlegi önkormányzati adónemek -
Helyi iparűzési adó, Ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó, Gépjárműadó, 
Magánszemélyek kommunális adója, Vállalkozók kommunális adója, Idegenforgalmi adó, 
Építményadó, Telekadó-  összegén nem kíván változtatni. 
 
 
508/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. január 1-től nem kívánja 
bevezetni az Ingatlanadót. 
 
 
509/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális ellátások intézményi 
térítési díjait a 2009. februári testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Humáns. és Szoc. Szolg igazgatója 
Határidő: 2009. februári testületi ülés 
 
 
510/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
kezelésében lévő közösségi busz 2008-2009. évre vonatkozó díjszabását 96 Ft/km-ben 
fogadja el.  
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Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%-kal növekszik, mértéke 115 Ft/km 
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, és 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   
 
 
511/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a  
bérleti díjakat az „A” változat szerint fogadja el. 
 
 
512/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a 
helypénz díjakat az „A” változat szerint fogadja el. 
 
 
513/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csávás István képviselő indítványát - 
az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott 
piaci, vásári helypénzek esetében a motorkerékpár, kerékpár után parkolási díjat ne kelljen 
fizetni- nem támogatja. 
 
 
514/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a  
parkolási díjakat a jelenlegi érvényben lévő díj szerint fogadja el. 
 
 
515/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére a  
hirdetési díjakat az „A” változat szerint fogadja el. 
 
 
 
516/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott közterület használat díját a „B” 
változat szerint fogadja el. 
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517/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2009. évi éves ellenőrzési tervét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              belső ellenőr 
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2009. évi zárszámadás időpontja 
 
 
518/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Városi Önkormányzati 
intézmények vezetőinek vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzatát a jegyzőkönyvhöz csatoltak 
szerint elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
519/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzatát a jegyzőkönyvhöz 
csatoltak szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
520/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös-Ökotrend Kft., mint szakértő 
által előkészített zajvédelmi rendelet-tervezetet további tárgyalásra elfogadja, felkéri Dr. Baji 
Mihály jegyzőt a rendelet novemberi testületi ülésre való elkészítésére. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: novemberi testületi ülés 
 
 
521/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület pályázati elszámolását a Határon túli testvértűzoltók találkozója rendezvényről. A 
támogatásként megítélt és fel nem használt 25.000,-Ft összeggel a költségvetés általános 
tartalékát megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
522/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A.) - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány  előirányzatát 
                                                                                                              csökkenti:   „-„ 10 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
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- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
Felhalmozási kiadások előirányzatát,                                                  megemeli:        10 eFt-tal 
- „Közlekedés, biztonsági kerékpárutak építésének, tervezésének támogatására”  
Mezőberény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás közös G.K.M. pályázathoz  
(Gyomaendrőd város gesztorságával), Mezőberény Város Önkormányzata által  
korábban biztosított saját forrásához kiegészítésként 10 eFt biztosítása.  
B.) – 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül,  
         Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
        - A tervezési munkálatok fedezetére biztosított előirányzatot   csökkenti:   „-„ 372 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - A Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges  
   tervezési, és igazgatási szolgáltatási kiadások fedezetére  
   biztosított előirányzatot                                                                  megemeli:         372 eFt-tal 
     - Vízjogi létesítési engedélyterv (Duplex Kft.) fedezetére:                                300 eFt 
     - Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj fedezetére: 72 eFt. 
      (Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
523/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,  
  Intézményi  működési bevétel 
  - VÖK Lakossági csatornamű számla kamatbevétel előirányzatát      megemeli:   438  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
    - a 751845-9 Város és Községgazdálkodás – VÖK lakossági csatornamű 
      számla, dologi kiadási előirányzatát,                                            megemeli:     438  eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
524/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
--7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
    Normatív hozzájárulások előirányzatát                                           megemeli     1.211 eFt-tal 
    Kv. tv.:   
  - 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján: 
         15.b(1) sorsz. 1-2. évfolyam 
             „-” 170.000  Ft   ~     „-” 170  eFt (állami). 
         15.b(2) sorsz. 3. évfolyam 
            „-”  170.000  Ft   ~     „-” 170  eFt (állami) 
         15.b(3) sorsz. 4. évfolyam 
                    85.000  Ft  ~             85  eFt (állami) 
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         15.b(4) sorsz. 5-6. évfolyam 
              „-” 85.000  Ft  ~        „-” 85  eFt (állami). 
         15.b(5) sorsz. 7-8. évfolyam 
             „-”170.000  Ft  ~      „-” 170  eFt (állami) 
- 3. sz. mell. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus 

okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók 

         16.2.1.d (3) Általános Iskola 
               3.648.000 Ft  ~ 3648 eFt (állami) 
- 3. sz. mell. Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
         16.2.1.e A 2008. évi költségvetési tv. alapján 
            16.2.1.e(3) Általános Iskola 
           „-„ 2.160.000 Ft  ~„-„ 2160 eFt (állami) 
- 3. sz. mell. 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. 

         16.3 (3) Általános Iskola 
                 45.000 Ft   ~        45 eFt (állami) 
- 3. sz. mell. Intézményi társulás óvodájában, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 

támogatása 16.6.2.a A 2008. évben alakuló társulások esetén 
     16.6.2.b A már működő társulások esetén 
     16.6.2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam 
                30.000 Ft   ~         30 eFt (állami) 
     16.6.2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam 
             180.000 Ft   ~        180 eFt (állami) 
    16.6.2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam 
           „-„ 15.000 Ft  ~ „-„ 15 eFt (állami) 
- 3. sz. mell. 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 
    17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
            „-„  7.000 Ft  ~     „-„7 eFt (állami) 
és ezzel egyidejűleg 
- 2B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát  
                                                                                                             megemeli   1.211  eFt-tal 
Ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                           890e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát        328e Ft-tal 
- Ellátottak juttatása előirányzatát                               -7e Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                            megemeli     3.291 eFt-tal 
 Kv. tv.: 
- 3. sz. mell. Óvoda 15.a A 2008. évi költségvetési tv. alapján.  Napi órát meghaladó nyitva 
tartás 
       15.a(3) 1-2. nevelési év 
                1.530.000 Ft   ~        1530 eFt (állami) 
       15.a(4) 3. nevelési év 
                  765.000 Ft    ~          765 eFt (állami) 
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- 3. sz. mell. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus 
okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók 
       16.2.1.d A 2008. évi költségvetési tv. alapján. 
        16.2.1.d(2) Óvoda 
               128.000 Ft   ~   128 eFt (állami)                                              
- 3. sz. mell. Intézményi társulás óvodájában, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatása 16.6.2.a A 2008. évben alakuló társulások esetén 
           16.6.2.a(2) Óvodában 
               465.000 Ft  ~       465 eFt (állami) 
- 3. sz. mell. 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 2008. évi     

költségvetési tv. alapján 
    17.1.a (2) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
               403.333 Ft  ~      403 eFt (állami) 
A Normatív kötött  felhasználású támogatások előirányzatát                megemeli     16   eFt-tal 
  - 8.sz.mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, 
     kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 
     8. számú melléklete szerint) 
     I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
     I.1. sorsz. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű 
     érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 
     2008/2009-es tanév 
               15.600  Ft   ~  16  eFt (állami). 
és ezzel egyidejűleg 
- 2.A cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát 
                                                                                                           megemeli    3.307  eFt-tal 
  Ezen belül: 
      - Személyi juttatások előirányzatát                            2196        e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                      708  e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát                                              403  e Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                                  csökkenti  „-”  2.541 
eFt-tal 
 Kv. tv.: 
- 3. sz. mell. 11.c. Szociális étkeztetés 
  11.ca  2007. december hónapban részesült hozzájárulásban 
          „-„ 492.000 Ft ~ „-„492 eFt (állami) 
  11.cb. A nyugdíjminimum 150%-át meg nem  haladó jövedelem esetén 
          185.000 Ft  ~     185 eFt (állami) 
  11.cc. A nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén 
                246.000 Ft  ~     246 eFt (állami) 
 11.cd. A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén 
            65.000 Ft  ~       65 eFt (állami) 
- 3.sz.mell. 11.e. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
   11.ea. 2006. december hónapban részesült hozzájárulásban 
           „-„ 60.000 Ft  ~   „-„60 eFt (állami) 
   11.eb. Új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5. B)b) pontja szerint (50%) 
           30.000 Ft  ~        30 eFt (állami) 

  - 3. sz. mell. 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés  
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        12.a. Fokozott ápolást gondozást igénylő ellátás 
  12.ac  Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
             „-„ 4.000.000 Ft  ~„-„ 4000 eFt (állami) 
  12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést 

nyújtó szociális intézményekben 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
  12.bcaa  2007. december hónapban részesült hozzájárulásban 
                „-„ 4.900.000 Ft  ~ „-„ 4900 eFt (állami) 
  12.bcab  A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén 
                785.000 Ft   ~         785 eFt (állami) 
  12.bcac A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén 
               5.600.000 Ft   ~       5600 eFt (állami) 
és ezzel egyidejűleg 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
                                                                                                     csökkenti   „-” 2.541  eFt-tal 
  Ezen belül: 
      - Személyi juttatások előirányzatát                         „-”     23 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát             „-”      7 e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát                                    „-” 2515  e Ft-tal 
- Ellátottak juttatása                                                       +        4   e Ft-tal 
-- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
    Átengedett központi adók: SZJA bevétel előirányzatát          csökkenti „-„ 19 990 eFt- tal 
(A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése) 
és ezzel egyidejűleg 
- Helyi adó bevételek – Iparűzési adó bevételek előirányzatát        megemeli  „+„ 
19 990 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
525/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                      csökkenti:  „-„ 3307  eFt-tal 
   Ezen belül: 
       - Személyi juttatások előirányzatát:                      -  2196 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:   -    708 eFt-tal 
      - Dologi kiadások előirányzatát:                            -    403 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH. Int folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatás értékű bevételek Működési célra:  
     Bélmegyeri Községi Önkormányzattól átvétel az intézményi működési  
     bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére 
     (Bélmegyeri tagóvoda után: Normatív állami támogatás és Normatív kötött  
     felhasználású állami támogatás igénybevétele következtében korrekció.) 
     előirányzatát                                                                             csökkenti:     „-„ 3307  eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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526/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 2/A. cím: Összevont Óvodák Dologi kiadási előirányzatát            csökkenti:  „-„ 225  eFt-tal 
                   2007. évi normatíva visszafizetés:   -218 eFt 
                                                    kamatfizetés:   -    7 eFt 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
                  Dologi kiadási előirányzatát                                            megemeli:         124 eFt-tal 
                  2007. évi normatíva elszámolás igénybe vehető előirányzata. 
- 6. cím:  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
               Dologi kiadásai előirányzatát                                            csökkenti:   „-„  114 eFt-tal 
               2007. évi normatíva visszafizetés:   -111 eFt 
                                                kamatfizetés:   -    3 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási és egyéb kiadások, Dologi kiadási  
                 előirányzatát                                                                    megemeli:          215  eFt-tal 
                2007. évi Normatív támogatás felülvizsgálata alapján 
                 visszafizetési kötelezettség:       205 eFt 
                 kamat fizetési kötelezettség:        10 eFt  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
527/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat - Vizitdíj visszafizetésének támogatása - 
    bevételi előirányzatát                  megemeli    1 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra   
- Vizitdíj visszafizetésének támogatása - kiadási előirányzatát                             1 e Ft-tal 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás) 
    bevételi előirányzatát                  megemeli 153 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében - Helyi közösségi közlekedés 
normatív tám. előirányzatának biztosítása- kiadási előirányzatát                             153 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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528/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
 Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút Közös G.K.M. 
pályázat Mezőberényt érintő támogatási összege 
(Közlekedésbiztonsági kerékpárutak tervezési támogatása) 
bevételi előirányzatát         megemeli: 1.245 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
 Felhalmozási célú kiadások,         
- „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására” 
Mezőberény-Gyomaendrőd-Csárdaszállás közös G.K.M. pályázathoz 
(Gyomaendrőd Város gesztorságával) sajátforrás biztosítása, és pályázati 
támogatás igénybevétele (1.245 eFt saját forrás biztosítása, 1.245 eFt pályázati 
támogatás igénybevétele) 
 kiadási előirányzatát megemeli: 1.245 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
529/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
 Felhalmozási célú kiadások, 
- „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására” 
Mezőberény-Gyomaendrőd-Csárdaszállás közös G.K.M. pályázathoz 
(Gyomaendrőd Város gesztorságával) sajátforrás biztosítása, és pályázati 
támogatás igénybevétele (1.245 eFt saját forrás biztosítása, 1.245 eFt pályázati 
támogatás igénybevétele) 
 kiadási előirányzatát       csökkenti: 1.245 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
 Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék          
   megemeli: 1.245 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
530/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
Véglegesen átvett pénzeszközök , Átvett pénzeszközök fejlesztési célra 
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- DARFT által kiírt „Akadálymentesítés” támogatására (Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz- DAOP. 2007.4.3.1. pályázat) 
(Fejlesztési előleg)  bevételi előirányzatát 
                                                                                                              megemeli: 2.500 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-3. cím: PH felhalmozás és egyéb kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
 Felhalmozási célú kiadások  
- DARFT által kiírt „Akadálymentesítés” támogatására (Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz- DAOP. 2007.4.3.1. pályázat) 
(Fejlesztési előleg)   kiadási előirányzatát 
                 megemeli: 2.500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
531/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatának megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosítást tudomásul 
veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Végleges pénzeszköz átadások  
  Működési célra kiadási előirányzatát                                                 megemeli:        58 eFt-tal 
  Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére. (sátorvásárlás) 
 
és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások előirányzatát 
                                                                                                              csökkenti:   „-„ 58 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
532/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
               Intézményi működési bevételek – Kamat bevételek előirányzatát          
                                                                                                         megemeli:        6300  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül 
                  Dologi kiadások előirányzatát                                      
                                                                                                         megemeli:         6300 eFt-tal 
- Mezőberény kötvény egyszeri díja 5.500 eFt 
- Kötvény kibocsátási díj 200 eFt 
- Mezőberény kötvény kamatfizetési kötelezettség 585 eFt 
- ISIN kód befizetési kötelezettség 15 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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533/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
alapító okiratának módosítását jóváhagyja, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza meg, és egyidejűleg az 
56/2008.(I.28.) sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: azonnal. 
 
 
534/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
többfunkciós kommunális gépjármű beszerzéséhez önkormányzati támogatás biztosítása iránti 
kérelmét 2008. évben fedezethiánya miatt nem támogatja, de azt a 2009. évi költségvetésben 
támogatja, és a szükséges közbeszerzési eljárás folyamatát elindítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009 évi költségvetés tervezése 
 
 
535/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Energiahatékony Önkormányzatok 
Szövetségébe nem kíván belépni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
536/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola maximális osztálylétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az ún. 
számított maximális létszámnál magasabb létszámtól való eltérést (az érintett szervezetek 
véleményét figyelembe véve) támogatja (engedélyezi), de szükségesnek tartja ezen engedély 
jóváhagyását az OKM Oktatási Hivatalánál. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
537/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák maximális 
csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az ún. számított maximális 
létszámnál magasabb létszámtól való eltérést (az érintett szervezetek véleményét figyelembe 
véve) támogatja (engedélyezi), de szükségesnek tartja ezen engedély jóváhagyását az OKM 
Oktatási Hivatalánál. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
538/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium a közétkeztetési központjában 2009. január 1-től alkalmazandó étkezési térítési 
díjakat a novemberi testületi ülésre terjeszti elő. 
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Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2008. novemberi testületi ülés 
 
 
539/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette Erdős Norbert 
országgyűlési képviselő tájékoztatását Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter 
megkereséséről, normatíva kiesés pótlása tárgyában. 
 
 
540/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
   - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát      megemeli            1.458 eFt-tal 
   - OKM „Útravaló” program pályázat szem.juttatás teljesítéséhet:     1.326 eFt 
   - HBLF – Romaster program pályázat szem.juttatás teljesítéséhez:      132 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Személyi juttatások előirányzatát 1.326 eFt-tal 
    - Ellátottak juttatását    110 eFt-tal 
    - Dologi kiadások előirányzatát      22 eFt-tal 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:  
    - Dologi kiadást csökkenti:    220 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
    - Felhalmozási kiadást növelni:    220 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
541/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Gabriella 5630 Békés, Ady u. 
3. 2/21. szám alatti lakosnak a kifizetési határidejét 2008. november 30.-áig meghosszabbítja 
azzal a kitétellel, hogy amennyiben november 30-ig nem történik meg a kifizetés, az 
önkormányzat eláll a szerződéstől. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés módisítására 
azzal, hogy az módosítással kapcsolatos költségek a vevőt terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
 
542/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Lajos 5630 Békés, Tóth u. 22. 
szám alatti lakosnak a kifizetési határidejét 2008. november 30.-áig meghosszabbítja azzal a 
kitétellel, hogy amennyiben november 30-ig nem történik meg a kifizetés, az önkormányzat 
eláll a szerződéstől. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés módisítására 
azzal, hogy az módosítással kapcsolatos költségek a vevőt terheli. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
543/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalba 1db 
fénymásoló-nyomtató eszköz pótlásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik. 
A 7-3 cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzata terhére 

2008 évben:                                                                              1259e Ft-ot biztosít: 
- PmH és intézményi informatikai hálózat bővítéséhez és működtetéséhez (csere, pótlás) 

szükséges eszköz beszerzések –      326e Ft  
 - PmH-ba számítástechnikai és irodatechnikai beszerzés –  933e Ft  

     és a 2008 évi költségvetése általános tartalékának terhére              1200eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: végrehajtás azonnal 
 
 
544/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az informatikai hálózat üzemeltetését 
2 fő saját foglalkoztatott létszámmal biztosítja, a Polgármesteri Hivatalnak 1 fő 
létszámbővülést engedélyez. A működés többletköltségeinek fedezetére 2 336e Ft-ot biztosít a 
képviselő testület, a 2008-as év költségvetése általános tartalékának terhére 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
545/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
tájékoztatását köszönettel vette, de nem kíván élni a felkínált lehetőséggel.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
546/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi az OPSKK 
Könyvtárának, hogy a 2008. júliusában végzett időszaki állományellenőrző leltározás során 
mutatkozó hiányt -1372 db dokumentum, 472.251,- Ft értékben- törölje az állományából, mert 
az a megengedett hiány mértékét nem haladja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Karakasné Ágoston Anikó OPSKK Könyvtár osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
547/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy az OPSKK Kulturális 
Központ igazgatója részére munkaköri leírás készítése történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Tóth Imre intézmény-felügyeleti vezető-főtanácsos 
Határidő: 2008. december 31. 
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548/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK Könyvtárában a vizsgáló 
bizottság által végzett ellenőrzés ismeretében elrendeli, hogy 
- a törölt állomány kivezetése a csoportos leltárkönyvből törlési jegyzékenként, pontos 

dátummal történjen a könyvtárban; 
- az olvasók befizetései után kiállított számlán (a vissza nem vitt dokumentumok megtérítése)  

a befizetés megfelelő jogcíme legyen feltüntetve; 
- a  késedelmes olvasók felszólításairól vezessen nyilvántartást az OPSKK könyvtára. 
Felelős: Onody Gyuláné OPSKK igazgatója 
              Karakasné Ágoston Anikó OPSKK Könyvtár osztályvezető 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
 
549/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az OPSKK Könyvtár 
osztályvezetőjét az OPSKK Könyvtár Leltározási Szabályzata és Törlési Szabályzata 
elkészítésével. 
Felelős: Karakasné Ágoston Anikó OPSKK Könyvtár osztályvezető 
Határidő: 2008. novemberi Oktatási és Kulturális Bizottsági ülés 
 
 
550/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bordás László és felesége Bordás 
Ágnes Mezőberény, Újtelep u. 16/A szám alatti lakosok jelzálogjog bejegyzési kérelmét azzal 
támogatja, hogy a tulajdoni lapon bejegyzett sorrend ne változzon, az önkormányzat 
ranghelycseréhez nem járul hozzá. A Képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét, hogy 
az önkormányzat felé teljesítendő tartozását a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán 
rendezheti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
551/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0357. hrsz-ú 
területéből 48 m2-t értékesíteni kíván a Dr. Ács Ferenc Ügyvédi Iroda (képviseli Dr. Ács 
Ferenc ügyvéd, 4025 Debrecen, Simonffy u. 57.) - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF Zrt.) megbízásából – részére 4368,- Ft összegben, azzal a feltétellel, hogy a területet 
helyreállítja. Egyúttal felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat az adásvételi 
szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
552/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0369/9. hrsz-ú 
területéből 707 m2-t értékesíteni kíván a Dr. Ács Ferenc Ügyvédi Iroda (képviseli Dr. Ács 
Ferenc ügyvéd, 4025 Debrecen, Simonffy u. 57.) - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF Zrt.) megbízásából – részére 64.337,- Ft összegben, azzal a feltétellel, hogy a területet 
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helyreállítja. Egyúttal felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat az adásvételi 
szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
553/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0369/9. hrsz-ú 
területéből 25 m2-t értékesíteni kíván a Dr. Ács Ferenc Ügyvédi Iroda (képviseli Dr. Ács 
Ferenc ügyvéd, 4025 Debrecen, Simonffy u. 57.) - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF Zrt.) megbízásából – részére 2.275,- Ft összegben, azzal a feltétellel, hogy a területet 
helyreállítja. Egyúttal felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat az adásvételi 
szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
554/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati kiíráson 
(DAOP-2008-3.1.1/B) részt kíván venni –  Jókai és Báthory utca megerősítése és szélesítése - 
melynek fedezetét – 4.802.405,- Ft-ot – a 2008. évi költségvetése (felújítási feladatok – városi 
utak, járdák felújítása) előirányzata  terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
555/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati kiíráson 
(DAOP-2008-3.1.1/B) részt kíván venni –  Illyés Gyula, 030 hrsz-ú külterületi út (Illyés Gy. 
folytatása, Mátyás-Madách, Zrínyi-Vásártér megerősítése, építése és szélesítése - melynek 
fedezetét – 18.849.943,- Ft-ot – a 2008. évi költségvetése (felújítási feladatok – városi utak, 
járdák felújítása) előirányzata  terhére biztosítja. Az önerő összege módosulhat, mégpedig az 
aszfalt árától függően (jelenleg 38.000 Ft/m3, előrejelzések szerint 45.000 Ft/m3 lehet). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
556/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a NEPTUN IL Kft. tervezett 
projektjének  (fürdő távlati fejlesztés)  megtárgyalására a novemberi testületi ülésen visszatér. 
Meghívja a NEPTUN IL Kft. képviselőjét, és a CSABATERV Bt. vezető tervezőjét a 
novemberi Pénzügyi, Gazdasági bizottsági, valamint a novemberi képviselő-testületi ülésre, 
megkérve az ajánlattevőt, hogy dolgozza ki a három ütem pénzügyi és műszaki tartalmát, 
tegyen ajánlatot a földterület megvételére, illetve a bérletre való vételre, dolgozza ki és 
mutassa be az ehhez szükséges szerződés-tervezeteket, üzleti tervet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal, tárgyalásra november 
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557/2008./X.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Onody Gyulánét az Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökét, hogy Harmati László, Valentinyi Károly alpolgármesterek, 
T.Wagner Márton képviselő bevonásával, Dr. Hegedűs Pál előterjesztővel egyeztessenek 
Mezőberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójának megünneplése lehetőségéről, konkrét 
anyagot (listát) kérve tőle, készüljön előterjesztés a novemberi testületi ülésre. 
Felelős: Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
Határidő: 2008. novemberi testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2008.(X.28.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló 24/2007./IX.25./MÖK sz. rendeletének 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2008.(X.28.) önkormányzati 

rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
(a továbbiakban: R) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2008.(X.28.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.)  MÖK sz. 
rendelet (a továbbiakban:R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2008.(X.28.) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú  
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2008.(X.28.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 
13/2006.(IV.03.) MÖK sz. rendelet (a továbbiakban:R) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2008.(X.28.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) számú rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2008.(X.28.) önkormányzati 

rendelete Az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
558/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
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II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 

      II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 418/2008./IX.23./sz., 436/2008./IX.29./sz., 
437/2008./IX.29./sz.,438/2008./IX.29./sz., 439/2008./IX.29./sz., 440/2008./IX.29./sz., 
441/2008./IX.29./sz., 442/2008./IX.29./sz., 443/2008./IX.29./sz., 444/2008./IX.29./sz., 
445/2008./IX.29./sz., 446/2008./IX.29./sz., 447/2008./IX.29./sz., 448/2008./IX.29./sz., 
449/2008./IX.29./sz., 450/2008./IX.29./sz. 451/2008./IX.29./sz., 452/2008./IX.29./sz., 
453/2008./IX.29./sz.,454/2008./IX.29./sz., 455/2008./IX.29./sz., 456/2008./IX.29./sz., 
461/2008./IX.29./sz., 464/2008./IX.29./sz. 485/2008./X.27./sz., 486/2008./X.27./sz., 
487/2008./X.27./sz., 488/2008./X.27./sz., 491/2008./X.27./sz., 492/2008./X.27./sz, 
498/2008./X.27./sz.,  506/2008./X.27./sz. 510/2008./X.27./sz., 521/2008./X.27./sz., 
522/2008./X.27./sz., 523/2008./X.27./sz., 524/2008./X.27./sz., 525/2008./X.27./sz., 
526/2008./X.27./sz., 527/2008./X.27./sz., 528/2008./X.27./sz., 529/2008./X.27./sz., 
530/2008./X.27./sz., 531/2008./X.27./sz., 532/2008./X.27./sz., 533/2008./X.27./sz., 
535/2008./X.27./sz., 540/2008./X.27./sz, 541/2008./X.27./sz, 542/2008./X.27./sz., 
543/2008./X.27./sz., 545/2008./X.27./sz., 550/2008./X.27./sz, 551/2008./X.27./sz., 
552/2008./X.27./sz., 553/2008./X.27./sz., 556/2008./X.27./sz., 190/2008./IV.28./sz., 
191/2008./IV.28./sz., 192/2008./IV.28./sz., 470/2008./IX.29./sz., 548/2008./X.27./sz. 
határozatok végrehajtásáról. 

      II/2.A városi ifjúsági fúvószenekar vezetőjének megbízása (489/2008.(X.27.)sz.hat.) 
 II/3. Altató lövedékes puska használata (367/2008./VIII.25./sz. hat.) 
      II/4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
      II/5.Mezőberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójának megünneplése 

(483/2008./X.27./sz., 557/2008/X.27/sz. hat.) 
      II/6. OPSKK könyvtárában újbóli állományellenőrzés  
               (546/2008./X.27./sz., 406/2008/VIII.25./sz.hat.) 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ 

MÖK. sz. rendelet módosítása (2008. I-III- negyedév)    
       Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 
IV./ Mezőberény Város 2009. évi költségvetési koncepciója  
V. Bejelentések 

V/1.A gyermekvédelem rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.)MÖK sz. rendelet módosítása 
(538/2008./X.27./sz. hat.) 

V/2. Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása 
       V/3. Zajvédelmi rendelet (520/2008./X.27./sz. határozat) 

V/4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítása (538/2008./X.27./sz. hat.) 

V/5. Állattartási rendelettel kapcsolatos javaslat 
V/6. Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft. befogadó 

nyilatkozat iránti kérelme 
 V/7. A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének lemondása pályázati támogatásról 
 V/8. Pályázat kiírása a 2009. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok 
    támogatására 
       V/9. Az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatásdíjainak megállapítása (rendelet) 

 V/10 Igényfelmérés a „GASZTRO-PORT” rendezvényen való részvételről 
 V/11. Tiszteletdíjról lemondás  
 V/12 A Kálvin úti tagóvoda részére óvodai játékvásárlása, egyéb karbantartási kiadásokra 

fedezetbiztosítás 
V/13 Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés 
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VI/1. Pályázat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre 

VI/2. Pályázati önerő biztosítása (554/2008./X.27./sz., 555/2008./X.27./sz.) 
VI/3. Szolnok-Lökösháza vasútvonal fejlesztése (262/2008./V.26.sz. határozat) 
VI/4. 2008. évi intézményi megtakarítás 
VI/5. Lukács Antal és Pataki Jánosné kérelme 
VI/6.  Személyzeti ügyek   
VI/7. Egyéb bejelentés 
          - NEPTUN-IL Kft. Tessedik térre vonatkozó beruházási ajánlatának felfüggesztése 

 
 
559/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. október 27-i testületi ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
560/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
561/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 418/2008./IX.23./sz., 
436/2008./IX.29./sz., 437/2008./IX.29./sz.,438/2008./IX.29./sz., 439/2008./IX.29./sz., 
440/2008./IX.29./sz., 441/2008./IX.29./sz., 442/2008./IX.29./sz., 443/2008./IX.29./sz., 
444/2008./IX.29./sz., 445/2008./IX.29./sz., 446/2008./IX.29./sz., 447/2008./IX.29./sz., 
448/2008./IX.29./sz., 449/2008./IX.29./sz., 450/2008./IX.29./sz. 451/2008./IX.29./sz., 
452/2008./IX.29./sz., 453/2008./IX.29./sz.,454/2008./IX.29./sz., 455/2008./IX.29./sz., 
456/2008./IX.29./sz., 461/2008./IX.29./sz., 464/2008./IX.29./sz. 485/2008./X.27./sz., 
486/2008./X.27./sz., 487/2008./X.27./sz., 488/2008./X.27./sz., 491/2008./X.27./sz., 
492/2008./X.27./sz, 498/2008./X.27./sz.,  506/2008./X.27./sz. 510/2008./X.27./sz., 
521/2008./X.27./sz., 522/2008./X.27./sz., 523/2008./X.27./sz., 524/2008./X.27./sz., 
525/2008./X.27./sz., 526/2008./X.27./sz., 527/2008./X.27./sz., 528/2008./X.27./sz., 
529/2008./X.27./sz., 530/2008./X.27./sz., 531/2008./X.27./sz., 532/2008./X.27./sz., 
533/2008./X.27./sz., 535/2008./X.27./sz., 540/2008./X.27./sz, 541/2008./X.27./sz, 
542/2008./X.27./sz., 543/2008./X.27./sz., 545/2008./X.27./sz., 550/2008./X.27./sz, 
551/2008./X.27./sz., 552/2008./X.27./sz., 553/2008./X.27./sz., 556/2008./X.27./sz., 
190/2008./IV.28./sz., 191/2008./IV.28./sz., 192/2008./IV.28./sz., 470/2008./IX.29./sz., 
548/2008./X.27./sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 
562/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az 
524/2006./XII.18./ MÖK. sz. határozatának időtartama (a városi fúvószenekar vezetőjének 
megbízásáról) határozatlan időre legyen megkötve. A megbízási szerződés átdolgozásával 
megbízza az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, és az kerüljön a  2008. december 
havi Képviselő-testületi ülésre megtárgyalásra. A megbízási díj összege 2009. január 1-től az 
alábbiak szerint szerepeljen a szerződésben: havi bruttó 50.000 Ft-ban kerüljön megállapításra 
és számla ellenében legyen kifizetve. 
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Felelős: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
        Dr. Baji Mihály jegyző 

Határidő: 2008. december havi képviselő-testületi ülés 
 
 
563/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Altató lövedékes puska 
beszerzését, használatát” anyagi eszközök hiányában nem támogatja, de egyben felkéri 
Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a kistérségi szinten 
történő megvalósítására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester,  
Határidő:  értelem szerint 
 
 
564/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Krcsmarik Tamás vadásszal és Gyurkó Csabával a Tappe Kft. 
ügyvezetőjével folytasson tárgyalást arról, hogy a kábító fúvócső használatát hogyan tudnák a 
kóbor ebek befogása érdekében Mezőberényben megvalósítani. A tárgyalás eredményről 
számoljon be a decemberi testületi ülésen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. decemberi testületi ülés 
 
 
565/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, október hónapban, átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
566/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
várossá nyílvánításának 20 évfordulója megünneplésre kerüljön a Berényi Napokhoz 
kapcsolódóan. Ennek érdekében  a Berényi Napok rendezvény 3 napos lesz, melyből 1 nap a 
várossá nyílvánítás megünneplését célozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
567/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete annyiban módosítja a 
483/2008./X.27./sz. határozatát, hogy 2009. évben a Berényi Napok rendezvény 3 napos 
ünnepség lesz, augusztus 20-22. közötti időszakban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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568/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 557/2008/X.27/sz. határozatban 
megnevezettek által készített -Mezőberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójának 
megünneplése- előterjesztést tudomásul veszi. A rendezvény részleteinek kidolgozására 
készüljön egy ütemterv az OPSKK koordinálásában, melynek részleteiről az illetékes 
bizottságok és a képviselő-testület folyamtosan kapjon tájékoztatást.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
569/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslata alapján, a 406/2008./VIII.25./sz. és a 546/2008./X.27./sz. határozatok időpontját 
módosítja olyan módon, hogy az újbóli könyvtári leltározás és a késedelmes olvasók 
felszólításának eredményét megvárva kerüljön sor a könyvek törlésére. 
Felelős: Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
570/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés 
bevételeit 3.074.613 eFt előirányzattal 
                2.376.948 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -86.829 eFt ) 
kiadásait  3.074.613 eFt előirányzattal, 
                1.714.138 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -285.556 eFt ) 
az egyenleget 662.810 eFt-tal jóváhagyja, és a 2008 évi költségvetés alapján a 2008. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
571/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési 
koncepciót elfogadta. 
 
 
572/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajvédelmi rendelet-tervezet 5.§ 
(1) bekezdés: „A környezeti zajt előidéző tevékenység megkezdése előtt 15 nappal az 
üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását és az alapján zajvédelmi engedélyt 
kérni.” meghatározást jóváhagyja, nem támogatja Csávás István képviselő által javasolt,  
politikai rendezvényeknél 3 nap megállapítását. 
 
 
573/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartási rendelettel 
kapcsolatos javaslat – eb-tartásra vonatkozó helyi állattartási szabályozás- megtárgyalását 
elhalasztja azzal, hogy az a vonatkozó Alkotmánybírósági állásfoglalás megtörténte után kerül 
tárgyalásra. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
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574/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, 
Otthonápolási és Szolgáltató Kft. megkereső levelét tudomásul veszi, – az adatok alapján az 
ellátási terület bővítését engedélyező befogadó nyilatkozat kiadását nem tartja aktuálisnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
575/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szlovákiából 
érkező kulturális csoportok fogadásánál a Mezőberényi Szlovákok Szervezete nem használta 
fel a számára támogatásként biztosított összeget. A támogatásként megítélt és fel nem 
használt 80.000,- Ft összeggel a 2008. évi költségvetése általános tartalék alapját megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése 
 
 
576/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok 
támogatására, valamint a 2009. évi városi rendezvények és kulturális értékek támogatására 
pályázatot ír ki, az Oktatási és Kulturális Bizottság által előterjesztett, előző évi „aktualizált” 
változat szerint. Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságát, hogy a pályázati előkészítő 
munkálatokat a támogatási keretösszeg meghatározása nélkül elvégezze addig is, amíg a 
testületi döntés meg nem születik a hatáskör átruházásáról, a benyújtott pályázati kiírásokat 
jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné, az Oktatási és kulturális bizottság elnöke 
Határidő: int. azonnal 
 
 
577/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ivóvízellátási és szennyvíz-
elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról a Vízművek Zrt. tájékoztatását tudomásul 
veszi, a napirend tárgyalását elhalasztja a decemberi testületi ülésre, hogy pontos adatok 
ismeretében lehessen meghatározni a jövő évi díjakat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. decemberi testületi ülés 
 
 
 
578/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thermál Consulting Kft. 
„GASZTRO-PORT” rendezvényére, anyagi forrás hiányában nem kíván jelentkezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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579/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szilágyiné Kemény Mária Oktatási és 
Kulturális Bizottsági tag részére megállapított tiszteletdíjáról való lemondó nyilatkozatot 
tudomásul veszi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester,  
Határidő:  értelem szerint 
 
 
580/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 335 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       - 254 eFt 
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   81 eFt 
ezzel egyidejűleg 
2/A cím: Összevont Óvodák kiadásai, Dologi kiadások előirányzatát megemeli:     335 eFt-tal 
               Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére,  
               játékvásárlásra és egyéb karbantartási, korszerűsítési kiadásokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
581/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Bucsi Evelin Fruzsina 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Baksai Ilona 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: 2008. december 10. 
 
 
582/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Fábián Alexandra 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Dilingai Zsuzsanna) 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: 2008. december 10. 
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583/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Lakatos György 8.f, osztályos tanuló (anyja neve: Győri Marianna) 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: 2008. december 10. 
 
 
584/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Pikó Ágnes 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Hegedűs Ágnes) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. december 10. 
 
 
585/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Róth Gergő 8.a osztályos tanuló (anyja neve: Völgyes Marianna) 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: 2008. december 10. 
 
 
586/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Sandrika Mariann 8.d osztályos tanuló (anyja neve: Bárdi Mariann) 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: 2008. december 10. 
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587/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Somlyai Ákos Mihály 8.a osztályos tanuló (anyja neve: Fenyvesi Mónika) 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: 2008. december 10. 
 
 
588/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 
554/2008./X.27./ sz. és az 555/2008./X.27./ sz. határozatát, mivel a határozatokban szereplő 
pályázatokat (DAOP-2008-3.1.1/B) össze kell vonni, mert nem felel meg a kiírásnak, így csak 
1 pályázatot kíván benyújtani a képviselő-testület. 
 
 
589/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati kiíráson 
(DAOP-2008-3.1.1/B) részt kíván venni –  Jókai, Mátyás-Madách, Zrínyi-Vásártér, Báthory 
utcák megerősítése, építése és szélesítése - melynek fedezetét – 27.295.123,- Ft-ot – a 2008. 
évi költségvetése (felújítási feladatok – városi utak, járdák felújítása) előirányzata  terhére 
biztosítja. Az önerő összege módosulhat, mégpedig az aszfalt árától függően (jelenleg 38.000 
Ft/m3, előrejelzések szerint 45.000 Ft/m3 lehet). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
590/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Mezőberény Város Rendezési Tervének módosításához szükséges 
eljárást – a rendelkezésre álló egyéb módosítási igényekkel együtt – kezdeményezze. 
A Rendezési Terv módosításával kapcsolatos költségeket a Képviselő-testület 2008. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
591/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményei részére 
2008. 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 



166 

 
592/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek , a 2008. évben munkája elismeréseként a 2 havi bruttó illetményének 
megfelelő mértékű 1.043.600,- Ft (Egymillió-negyvenháromezer-hatszáz forint) jutalmat 
állapít meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
593/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harmati László alpolgármesternek és 
Valentinyi Károly alpolgármesternek a 2008. évben munkája elismeréseként az 1-1 havi 
bruttó illetményüknek megfelelő mértékű 90.000,- Ft - 90.000 Ft (Kilencvenezer forint) 
jutalmat állapít meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
594/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívással fordul Cservenák Pál 
Miklós polgármesterhez, kérve, hogy 2009. évtől Harmati László és Valentinyi Károly 
alpolgármesterek részére 110.000 Ft  havi tiszteletdíjat javasoljon megállapítani.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
595/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harmati László alpolgármester bruttó 
illetményének megfelelő mértékű 90.000,-Ft jutalom összegről való lemondását tudomásul 
veszi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
596/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja Lukács Antal és Pataki 
Jánosné Mezőberény, Mátyás kir. u. 10. szám alatti lakosok lakbérrel kapcsolatos kérelmüket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
597/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette az OPSKK 
Könyvtárában elindított fegyelmi eljárás megszüntetéséről beadott jelentést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: értesítésre azonnal 
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598/2008./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a NEPTUN-IL Kft. 
részéről benyújtott, Mezőberény Tessedik térre vonatkozó beruházási ajánlatának 
felfüggesztését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2008.(XI.25.) önkormányzati 

rendelete „Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről” szóló 
3/2008.II.26./MÖK számú rendelet módosításáról. 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2008.(XI.25.) önkormányzati 

rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2008.(XI.25.) 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 34/2008.(XI.25.) önkormányzati 

rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2008.(XI.25.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
599/2008./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ MÖK. 

sz. rendelet módosítása 
2./ Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítási javaslat (sportcsarnok tetőfelújítás) 
3./ TÁMOP.3.1.4. pályázat előzetes komplex szaktanácsadási feladatellátás díjához fedezet 

biztosítás 
4./ Tanulmányterv készítése (geotermikus energia újbóli hasznosítása) 
 
 
600/2008./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Kiadási előirányzatán belül: 
          -Személyi juttatások előirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 3495 eFt-tal 
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          -Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                  csökkenti:  „-„ 1119 eFt-tal 
       ezzel egyidejűleg 
          - Felújítási kiadások előirányzatát                                    megemeli:        4614 eFt-tal 
            Mezőberény, Luther tér 1. sz. alatti Sportcsarnok 
            tető felújítása. 
Felelős: Öreg István igazgató 
              Cservenák Pál Miklós polgármester         
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
601/2008./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                             csökkenti:  „-„ 150 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       - 114 eFt 
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   36 eFt 
2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
               kiadási előirányzatát                                                             csökkenti:  „-„ 600 eFt-tal 
        ezen belül: 
                   - Személyi juttatás:                       - 455 eFt 
                   - Munkaadókat terhelő járulék:    - 145 eFt 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                      csökkenti:  „-„ 200 eFt-tal 
        ezen belül: 
                   - Dologi kiadások:                       - 100 eFt 
                   - Személyi juttatás:                      -   75 eFt 
                   - Munkaadókat terhelő járulék:   -   25 eFt 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány  
               előirányzatát                                                                            megemeli:     950 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
602/2008./XII.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
 
 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül 
       - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány  
          előirányzatát                                                                          csökkenti: „-„ 950 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
      Felhalmozási kiadások 
      - TÁMOP.3.1.4. pályázat, komplex szaktanácsadás feladat ellátás 
        díjához fedezet biztosítás előirányzatát                                    megemeli:     950 eFt-tal     
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2008.(XII.02.) önkormányzati 

rendelete a Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 
3/2008.(II.26.) MÖK számú rendelet – a továbbiakban KV. Rendelet – módosításáról 
 
 

*** 
 
 
603/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a zárt ülésre 
tervezett  Mezőberény-Békéscsaba kerékpárút bejelentés a nyílt ülés bejelentései között 
kerüljön megtárgyalásra. 
 
 
604/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a nyílt ülésre 
tervezett VI/7.  Hírmondó szerkesztőjének változása bejelentés ne kerüljön megtárgyalásra, 
annak tárgyalását az előterjesztő visszavonta, egyéb egyeztetések szükségesek még az 
ügyben. 
 
 
605/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 

I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 134/2008./III.31./sz., 364/2008./VIII.25./sz., 

518/2008./X.27./sz., 519/2008./X.27./sz., 536/2008./X.27./sz., 537/2008./X.27./sz., 
544/2008./X.27./sz., 549/2008./X.27./sz., 566/2008./XI.24./sz., 567/2008./XI.24./sz., 
573/2008./XI.24./sz., 574/2008./XI.24./sz., 576/2008./XI.24./sz., 578/2008./XI.24./sz.,  
579/2008./XI.24./sz., 581/2008./XI.24./sz., 582/2008./XI.24./sz., 583/2008./XI.24./sz.,  
584/2008./XI.24./sz., 585/2008./XI.24./sz., 586/2008./XI.24./sz., 587/2008./XI.24./sz.,  
591/2008./XI.24./sz.,595/2008./XI.24./sz., 596/2008./XI.24./sz., 597/2008./XI.24./sz.,  
598/2008./XI.24./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. A közoktatási intézmények pedagógiai (nevelési) programjának felülvizsgálata, 
módosítása (151/2008./III.31./sz. hat.) 

II/3. Városi fúvószenekar vezetőjének megbízási szerződése (562/2008/XI.24./sz. hat.) 
      II/4. Lemondás pályázati pénzről - Körösi Mihály tanulmánya (Mb-i honvédek …) 

(362/2008./VIII.25./sz. hat.) 
      II/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III../ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 
IV./ Mezőberény város 2009. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása                             
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V./ A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadása                          
VI./ Bejelentések 

VI/1.  A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) 
MÖK számú rendelet módosítása 

   VI/2.  A helyi autóbusz közlekedés támogatásáról  
   VI/3.   2009. évi gyepmesteri szolgáltatásról 
   VI/4./1. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező  

igénybevételéről szóló 14/2002./VI.24./sz. rendelet módosítása 
   VI/4./2.  A 2009. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállításról 
   VI/5.  Nemzetközi kapcsolatok koncepció 1. sz. mellékletének kiegészítése, módosítása 
   VI/6.  2009. évi rendezvényterv 
   VI/7.  Berényiek találkozója 

 VI/8. Előirányzat rendezés: a 2008. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolás 
alapján 

 VI/9. Kisebbségi Önkormányzatok számára megállapított kiegészítő támogatás  
   VI/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (29 db határozat) 

 VI/11. Intézményi átcsoportosítások ( 10 db határozat) 
 VI/12. Békés-Mezőberény közötti kerékpárút elő-finanszírozása 
 VI/13. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 

és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK számú 
rendelete módosítása (577/2008./XI.24./sz. határozat) 

VI/14. Ifjúsági tábor 2009. 
VI/15. Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány lemondása támogatásról 
VI/16. Vasúti felüljáró ügye 

 VI/17.  Mezőberény-Békéscsaba kerékpárút 
VI/18. Belvíz projekt 
VI/19. üzletrész átruházás (Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.) 
VI/20. Egyéb bejelentések 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Telekrészvásárlás (083/3. hrsz.) 
VII/2. Telekrészvásárlás (4/7. hrsz.) 
VII/3. Önkormányzati bérlakás cserépfedésének helyreállítása 
VII/4. Településrendezési terv módosítása 
VII/5. KEOP pályázat 
VII/6. Kálmán fürdő fejlesztése 
VII/7. Egyéb 

                 - geotermikus energia hasznosítása 
 
 
606/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete napirend előtti felszólásként szót adott 
Wagner Márton képviselőnek. 
 
 
607/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. november 24-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
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608/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a december 1-i rendkívüli testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
609/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított Dr. 
Hegedűs Pál mezőberényi lakos részére. 
 
 
610/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
611/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 134/2008./III.31./sz., 
364/2008./VIII.25./sz., 518/2008./X.27./sz., 519/2008./X.27./sz., 536/2008./X.27./sz., 
537/2008./X.27./sz., 544/2008./X.27./sz., 549/2008./X.27./sz., 566/2008./XI.24./sz., 
567/2008./XI.24./sz., 573/2008./XI.24./sz., 574/2008./XI.24./sz., 576/2008./XI.24./sz., 
578/2008./XI.24./sz.,  579/2008./XI.24./sz., 581/2008./XI.24./sz., 582/2008./XI.24./sz., 
583/2008./XI.24./sz.,  584/2008./XI.24./sz., 585/2008./XI.24./sz., 586/2008./XI.24./sz., 
587/2008./XI.24./sz.,  591/2008./XI.24./sz.,595/2008./XI.24./sz., 596/2008./XI.24./sz., 
597/2008./XI.24./sz.,  598/2008./XI.24./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
612/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta az esélyegyenlőséget 
szolgáló intézkedéseknek az óvodai nevelési programba, illetve iskolai, kollégiumi 
pedagógiai programba történő beépítését - a közoktatási szakértők szakvéleményét 
figyelembe véve.  A Petőfi Sándor Gimnázium pedagógiai programjának módosítását a város 
esélyegyenlőségi programjához kapcsolódóan jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Közoktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
 
 
613/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a mellékelt szerződéstervezet alapján 
megbízási szerződést köt határozatlan időre Matajsz János Mezőberény, Gutenberg u. 32. 
szám alatti lakossal a Városi Fúvószenekar vezetői teendőinek ellátására. A Képviselőtestület 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 
 
614/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslatát nem támogatja, Körösi Mihály tanulmányához (a Mezőberényi honvédek az 1848-
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49-es szabadságharcban) a támogatásként megítélt és fel nem használt 150.000,- Ft összeggel 
a 2009. évi városi rendezvények pályázati alapját nem emeli meg. 
 
 
615/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Körösi Mihály 
tanulmánya (a Mezőberényi honvédek az 1848-49-es szabadságharcban) nem jelent meg. A 
támogatásként megítélt és fel nem használt 150.000,-Ft támogatásról való lemondást 
elfogadja és a 2008. évi költségvetésének általános tartalékát 150.000,- forinttal megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
616/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
által, november hónapban, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
617/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármester által, november 
hónapban, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
618/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal működéséről 
szóló beszámolót elfogadja. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára 2009. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények célkitűzéseit az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
      teljesítményértékelés – folyamatos, az értékelésre 2009. december 20. 
 
 
619/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dr. Baji Mihály jegyzőt, 
terjessze elő a 2009. januári testületi ülésre, hogy a honlap üzemeltetése miként kerülhetne a 
Polgármesteri Hivatalhoz vissza, megvizsgálva azt is, hogy korábban milyen feltételekkel lett 
a könyvtár kezelésébe adva. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. januári testületi ülés 
 
 
 
620/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 47. sz. főút 
különszintű keresztezésére a közúti felüljáró engedélyezési tervének (120-as vasúti fővonal 
átépítése) elkészítéséhez hozzájárul és a II. változatot kívánja elfogadni, illetve javasolja 
további kidolgozásra, engedélyeztetésre. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
621/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város 2009. évi 
költségvetésének I. fordulós tárgyalása beszámolót elfogadta. 
 
 
622/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előterjesztett 
2009 évi munkatervbe napirendként felvételre kerüljön Mezőberény város esélyegyenlőségi 
tervének teljesülése napirend. 
 
 
623/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi  munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január 26.: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének előterjesztése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Integrált városfejlesztési stratégia 
      Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző  
Február 23.: 
1./ Mezőberény Város 2009. évi költségvetésének elfogadása 
      Elődadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata 
      Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester  
Március 30.: 
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
     Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
     Előadó: Szota Róbert elnök 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
     Előadó: Halász József elnök 
4./ 2./ Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, 

tervek a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata 
    Előadó: Öreg István főigazgató   
Április 27.: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló a 2008. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
      Előadó:  belső ellenőr 
Május 25.: 
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./ Az Ügyrendi, Jogi és közbiztonsági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
      Előadó: Hoffmann Dániel bizottsági elnök 
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Június 29.: 
1./ Beszámoló Mezőberény város sportéletéről 
      Előadó: Harmati László alpolgármester 
                    Barna Márton Oktatási és Kulturális Bizottság tagja 
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója végzett munkájáról   
     Előadó: Kovács Lászlóné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Augusztus 31: 
1./ Településrendezési terv módosítása (közmeghallgatás keretében) 
     Előadó: Adamik Jánosné építéshatósági vezető főtanácsos 
2./ Beszámoló Mezőberény Város 2009. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Szeptember 28.: 
1./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
     Előadó: Békési Kistérségi Társulás vezetője 
2./ 2010. évi ellenőrzési terv elfogadása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Október 26.: 
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Előadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi főtanácsos 
2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Előadó: Balta Ádámné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
                   Czirbuly Zoltánné adóügyi főtanácsos 
November 30.: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Mezőberény Város 2010. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3./ Mezőberény város esélyegyenlőségi tervének teljesülése 
     Előadó: Onody Gyuláné Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
December 21.: 
1./ Mezőberény Város 2010. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ A Képviselő-testület 2010. 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 
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
• Bejelentések 
• Interpelláció 
 
 
624/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a helyi autóbusz közlekedési 
szolgáltatás 2009. évi működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz) és fejlesztéséhez, - változatlan futásteljesítmény mellett – a Körös Volán Zrt. 
részére 2009. évi költségvetésben bruttó 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatást biztosít, illetve a helyi autóbusz közlekedést 2009. január 
1-jétől 2009. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
625/2008./XII.22./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a 2009. évi gyepmesteri tevékenység 
végzésére elfogadja a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. ajánlatát és vállalja a 200.000,-
Ft+Áfa/ hónap díj megfizetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
626/2008./XII.22./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a 2009. évi lakossági kommunális 
szilárd hulladékszállítás díját 9.400,-Ft+ ÁFA/lakás/év összegben határozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
627/2008./XII.22./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 213/2001.(VI.22.) számú MÖK 
határozattal elfogadott Nemzetközi kapcsolatok koncepció 1.sz. mellékletében szereplő 
táblázatot a beérkezett adatközlések alapján kiegészíti és módosítja. Az önkormányzatnak a 
nemzetközi kapcsolatokat támogató pályázatain továbbra is azok az intézmények, 
egyesületek, civil szervezetek indulhatnak, akik a koncepcióban az adott év január 1-én 
regisztrálva vannak (annak az 1. számú mellékletében) és a jelzett időpontban élő kapcsolattal 
rendelkeznek 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
628/2008./XII.22./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi városi rendezvénytervet 
mint az OPSKK munkatervének részét (mellékletét) jóváhagyja. A szükséges módosítások 
figyelemmel kisérésével az OPSKK-t bízza meg azzal, hogy a városi honlapon és a 
Mezőberényi Hírmondóban folyamatosan (havonta) adjon tájékoztatást az aktuális 
rendezvényekről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné OPSKK igazgató  
Határidő: értelem szerint 
 
 
629/2008./XII.22./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. július 11-12-
én megrendezésre kerülő „Berény” utónevű települések találkozóján (Vörösberényben) 
képviselteti magát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné OKBiz. elnök  
Határidő: értelem szerint 
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630/2008./XII.22./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottságot, hogy a 2009. január havi testületi ülésre a Vörösberénybe utazó delegáció 
létszáma kerüljön meghatározásra, valamint az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot, hogy 
a szükséges tájékoztató anyagokat küldje meg  
Felelős: Balta Ádámné PGBiz. elnök 
               Onody Gyuláné OPSKK igazgató  
Határidő: értelem szerint 
 
 
631/2008./XII.22./sz. határozat:   
A Képviselő-testület a 2008. 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) 702 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2008. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az 
alábbiak szerint: 
3.cím:Petőfi Sándor Gimnázium 702 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
632/2008./XII.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2008. 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)295 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2008. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az 
alábbiak szerint: 
2.A.cím:Összevont Óvodák 295 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
633/2008./XII.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2008. 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) 804 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2008. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az 
alábbiak szerint: 
2.B.cím:Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 804 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
634/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A.) 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 
    működésének kiegészítő támogatása bevételi előirányzatát      megemeli           38 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Támogatásértékű kiadások Működési célra kiadási előirányzatát                        38 e Ft-tal 
    /Kiegészítő támogatás Kisebbségi Önk. részére/ 
B.)              
- 8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Támogatás értékű működési bevétel 
        (Települési és területi Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő működési támogatása) 
        bevételi előirányzatát                                                                  megemeli:         14 eFt-tal 
  ezzel egyidejűleg megemeli: 
  8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások előirányzatát               14 eFt-tal 
 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Támogatás értékű működési bevétel 
        (Települési és területi Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő működési támogatása) 
         bevételi előirányzatát                                                               megemeli:         12 eFt-tal 
   ezzel egyidejűleg megemeli: 
  9-6 cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások előirányzatát             12 eFt-tal 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat Támogatás értékű működési bevétel 
        (Települési és területi Kisebbségi Önkormányzat kiegészítő működési támogatása) 
         bevételi előirányzatát                                                               megemeli:         12 eFt-tal 
   ezzel egyidejűleg megemeli: 
  10-6 cím: Mezőberényi Német Önkormányzat Dologi kiadások előirányzatát          12 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
635/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
                 Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  előirányzatát 
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatásához  
(Illetményemelés 2008. január 1.-től (11 hó + 1 hó: 13. havi illetmény) csökkenti: „-„ 2.463 
eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát     csökkenti:     „-” 261  eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát     - 197  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   -  64  e Ft-tal 
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                         megemeli:        357    eFt-tal 
              ezen belül:  
- Személyi juttatások előirányzatát    270  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    87  e Ft-tal 



178 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát 
                                                                                                         megemeli:        971    eFt-tal 
            ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    736  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   235      e Ft-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatát   megemeli:   787    eFt-tal 
ezen belül:                                                                                      
- Személyi juttatások előirányzatát    596  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   191  e Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát   megemeli: 1348   eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    1021  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát     327  e Ft-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát csökkenti:„-„602 eFt-
tal 
 ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    - 456  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   - 146  e Ft-tal 
7-4. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási előirányzatát        csökkenti:”-„ 137  eFt-tal 
        ezen belül 
   - Személyi juttatások előirányzatát        -104        e Ft-tal  
   - Munkaadókat terh.jár előirányzatát                           -  33       e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
636/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
   - 7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
                   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános Tartalék állomány előirányzatát  
   megemeli:    4.003 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát         megemeli:          36 eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát     27  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    9  e Ft-tal 
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                           csökkenti:   „-" 169  eFt-tal 
              ezen belül  
- Személyi juttatások előirányzatát          -   128  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát         -     41  e Ft-tal 
2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát 
                                                                                                            csökkenti „-„1491 eFt-tal 
              ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    -1130  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   -  361  e Ft-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatát  csökkenti: „-„ 997 eFt-tal 
ezen belül:  
- Személyi juttatások előirányzatát    -755  e Ft-tal  
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- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   -242  e Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát  csökkenti: „-„ 616 eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    - 467  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   - 149   e Ft-tal 
- 7-4. cím: Polgármesteri Hivatal igazgatás kiadási előirányzatát     csökkenti:  „-„ 766 eFt-tal 
         ezen belül: 
          - Személyi juttatások előirányzatát               -580      e Ft-tal  
          - Munkaadókat terh.jár előirányzatát               -186      e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
637/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek,  

       Önkormányzati Költségvetési támogatás, Központosított támogatások  
       előirányzatát                                                                            megemeli: 5567 eFt-tal 

       Szakmai és Informatikai fejl. feladatok 
       (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   802 144 Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf. dologi kiadási előirányzatát          1037 eFt-tal 
   801 214 Nappali általános műveltséget megalapozó dologi kiadási előirányzatát 1185 eFt-tal 
   (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása- tám. felh.) 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül, Dologi kiadások 
               előirányzatát                                                                                          446 eFt-tal 
 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
                kiadási előirányzatán belül,  
                       Dologi kiadások előirányzatát                                                     1482 eFt-tal 
                       Felhalmozási kiadás előirányzatát                                                  380 eFt-tal 
 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
            Dologi kiadások előirányzatát                                                                   337 eFt-tal 
            Felhalmozási kiadás előirányzatát                                                              700 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
638/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül,  
              Felújítási kiadások előirányzatát                                            csökkenti: „-„ 951 eFt-tal 
              Irattár kialakítás, berendezés. 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
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             - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                      megemeli:     771 eFt-tal 
               (PH.-nál számítógépek berendezések beszerzése, irattár berendezés.) 
             - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                            megemeli:     180 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
639/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
             - Felhalmozási kiadások előirányzatát                              csökkenti: „-„ 17932 eFt-tal 
               Útépítések, járdaépítések. Mezőberény, Kodály utca Kinizsi utcai 
               kereszteződésénél levő kerékpárútnak a Körös gáton levő kerékpárúttal 
               való összeköttetése. Sikertelen pályázat saját forrás előirányzatának 
               Általános tartalékállományba helyezése. 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                     megemeli:     17932 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
640/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                         csökkenti: „-„ 15  eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
             - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                   megemeli:        15 eFt-tal 
               Mezőberény-Bélmegyer között megépített közúthoz területbiztosítás, 
               ill. kisajátítás pótló adásvételi szerződés (14.400 Ft) fedezetére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
641/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Felhalmozási kiadások előirányzatát                                   csökkenti: „-„ 3500 eFt-tal 
               Tervezési munkálatok fedezetére. 
ezzel egyidejűleg 
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7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                          megemeli:     3500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
642/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Felhalmozási kiadások előirányzatát                                 csökkenti: „-„ 17244 eFt-tal 
               Wenckheim-Fejérváry Kastély Hagyományőrző és Művészeti központ, 
               sikertelen pályázat saját forrás előirányzatának Általános tartalékba 
               helyezése. 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                       megemeli:    17244 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
643/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                         csökkenti: „-„ 794  eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
             - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                   megemeli:        794 eFt-tal 
               A Városi strandon pancsoló medence építése.  
               208/2008.IV.28./MÖK sz. határozat alapján. 
               Üzleti tanácsadás ellenértéke (Békés Mérnök Kft. részére): 780 eFt 
               Térképmásolat:                                                                          2 eFt 
               Műszaki átadás-átvétel (ANTSZ):                                           12 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
644/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Felhalmozási kiadások előirányzatát                                 csökkenti: „-„ 1794 eFt-tal 
               A Darft Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft., (DAOP.2007.-4.2.1/2./F) 
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               tám. pályázat „Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és a gimnáziumok 
               infrastruktúrájának fejlesztése.” szerződéskötésekre. 
               Sikertelen pályázat saját forrás előirányzatának Általános tartalékba 
               helyezése. 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                           megemeli:    1794 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
645/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Felhalmozási kiadások előirányzatát                                 csökkenti: „-„ 8614 eFt-tal 
               Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi  
               csapadék és belvíz elvezetése.” című DAOP.2007……. pályázat….. 
               Sikertelen pályázat saját forrás előirányzatának Általános tartalékba 
               helyezése. 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                          megemeli:     8614 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
646/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                        csökkenti: „-„ 150  eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Felhalmozási kiadások előirányzatát                                   megemeli:        150 eFt-tal 
               Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9. sz. alatti területre. 
               Pályázatírás I. forduló (Sikerpálya Kft.):                        30 eFt 
               Elő-megvalósíthatósági tanulmány (Sikerpálya Kft.):  120 eFt  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
647/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
               Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány  
               előirányzatát                                                                    csökkenti: „-„ 35000  eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek bevételi előirányzatán belül: 
             - Hitelek felvétele, Felhalmozási célra előirányzatát       csökkenti:  „-„  35000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
648/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadási előirányzatain belül: 

          - Személyi juttatások előirányzatát                                    csökkenti: „-„ 6486   eFt-tal  
          - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                  csökkenti: „-„ 2076  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg a 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzatain belül, 
     - az Egyéb int. működési bevétel, bevételi előirányzatát         csökkenti: „-„ 3960 eFt-tal  
     - a Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére 
       Csatornafejlesztéssel kapcsolatos bevétel (109/2005.02.25./MÖK.sz.hat), 
       bevételi előirányzatát                                                            csökkenti:  „-„   602 eFt-tal 
    - a Felhalmozási és tőke jellegű bevételek – Tárgyi eszközök és 
      immateriális javak értékesítése bevételi előirányzatát          csökkenti:   „-„ 4000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
649/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 

          Hitelek felvétele (Kötvény kibocsátás) Felhalmozási célra, 
          (1 milliárd Ft névértékű kötvény kibocsátása) bevételi 
          előirányzatát                                                               megemeli: 1.000.000 eFt-tal    

és ezzel egyidejűleg a 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások 
           Elkülönített zárolt tartalék kiadási előirányzatát    megemeli:   1.000.000  eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
650/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
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          Véglegesen átvett pénzeszközözök Fejlesztési célra (AHT-n kívül) 
           - Lakossági hozzájárulás csatornamű társulás fejlesztéssel kapcs. 
             (OTP-LTP-től átvétel) bevételi előirányzatát              megemeli:  136900 eFt-tal   

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
              Hitelek és értékpapírok kiadását 
              (Mezőberény Város szennyvíz-csatorna hálózat bővítése 
               3,4,5,6,10 öblözet megvalósításához felvett hitel rész törlesztése 
               Mezőberény Csatornamű társulás által felvett hitel visszafizetése. 
               kiadási előirányzatát                                                                 136900 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
651/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatain belül, 

          Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány 
          előirányzatát                                                                    csökkenti: „-„  66   eFt-tal  

és ezzel egyidejűleg a 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - 853355 szakf. Szociális kifizetések dologi kiadási  
       előirányzatát                                                                       megemeli:       25   eFt-tal  
     - Végleges pénzeszköz átadások Működési célra,  
        Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások 
       kiadási előirányzatát                                                           megemeli:       36   eFt-tal 
    - Végleges pénzeszközátadások Működési célra 
       Cukorbetegek támogatása kiadási előirányzatát                megemeli:          5   eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
652/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
   Intézményi működési bevételek: Békés megyei Vízművek Zrt.-től  
   2007. évi bérleti díj.  előirányzatát          
                                                                                                        megemeli:        5796  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások előirányzatán belül, 
           A Békés megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartás és  
           felújítási munkálatok fedezetére biztosított előirányzatot                             5796 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 



185 

653/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,  
  Intézményi  működési bevétel 
  - VÖK Lakossági csatornamű számla kamatbevétel előirányzatát       megemeli:   162  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
    - a 751845-9 Város és Községgazdálkodás – VÖK lakossági csatornamű 
      számla, dologi kiadási előirányzatát,                                              megemeli:     162  eFt-tal   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
654/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
A) 
 7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra, Szakértői Bizottság támogatása  
 előirányzatát                                                                                      megemeli:         320 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát  
 (Szakértői Bizottság támogatása)                                                      megemeli:         320 eFt-tal    
 ezen belül:  
˗ Dologi kiadások előirányzatát                             64 e Ft 
˗ Személyi juttatások előirányzatát                   203 e Ft 
˗ Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát      53 e Ft  
B) 
7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát               megemeli:      4.133 eFt-tal 
 (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)     
és ezzel egyidejűleg 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
 Végleges pénzeszközátadások Működési célra   
     – 853355 szakf.(Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám.) előirányzatát 
                                                                                                        megemeli:         4.133 eFt-tal 
C) 
7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát         csökkenti:         „-„ 358 eFt-tal 
( Gyermektartási díj megelőlegezés)  
és ezzel egyidejűleg 
                                                                                                     csökkenti:        „-„ 358 eFt-tal 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát 
(Gyermektartási díj megelőlegezés) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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655/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
 - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                            megemeli 107 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2008. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán 
      ellátott feladatok támogatására)./ 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatán belül                 megemeli  107 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát   107 e Ft-tal 
( PH. bútor, felszerelés) 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
656/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
      a Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi előirányzat maradvány, 
      pénzmaradvány igénybevétele előirányzatát           
                                                                                                       megemeli:       31129  eFt-tal   
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Támogatás értékű kiadások Működési célra, Előző évi előirányzat 
      maradvány, pénzmaradvány átadás intézményeknek kiadási előirányzatát  
                                                                                                        megemeli:        31121 eFt-tal 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát 
      - Előző évi maradvány visszafizetése                                       megemeli:               8 eFt-tal     
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
657/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalékállomány előirányzatát           
                                                                                                        csökkenti:   „-„ 1431  eFt-tal           
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra 
      Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére tám. előirányzatát  
                                                                                                       megemeli:          1431 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
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      Átvett pénzeszközök fejlesztési célra – Mezőberény Környezetvédelméért 
      Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel 
      kapcs. előirányzatát 
                                                                                                         megemeli:         1431 eFt-tal 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra 
     - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (csatornafejlesztéssel kapcs.) 
       lakossági LTP számlákra előirányzatát                                     megemeli:         1431 eFt-tal                                                                            
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
658/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
               Intézményi működési bevételek – Kamat bevételek előirányzatát          
                                                                                                         megemeli:        4000  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzatain belül, 
           Felhalmozási és tőke jellegű bevételek – Tárgyi eszközök és 
            immateriális javak értékesítése bevételi előirányzatát         csökkenti:   „-„ 4000 eFt-tal                                                                                                    
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
659/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás) 
    bevételi előirányzatát                        megemeli 457 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében  
- Helyi közösségi közlekedés normatív tám. előirányzatának biztosítása-                457 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
660/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2008. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
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Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás       csökkenti:„-„ 11.547 eFt-tal 
- Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék előirányzatát  „-„ 2.302 eFt-tal 
- Rendszeres szociális segély előirányzatát   „-„  5.026 eFt-tal 
- Normatív lakásfennt. támogatás előirányzatát  „-„ 4.219 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
 /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát          csökkenti:„-„ 11.547 eFt-tal  
- Ápolási díj előirányzatát     „-„ 2.302 eFt-tal   
- Rendszeres szociális segély előirányzatát   „-„  5.026 eFt-tal 
- Normatív lakásfennt.támogatás előirányzatát  „-„ 4.219 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
661/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
                  Támogatás értékű kiadás működési célra előirányzatát csökkenti:   „-„1.202 eFt-tal 
                  (Bélmegyeri Tagiskola) 
     2007. évi normatíva visszafizetés: -1080 eFt 
                                     kamatfizetés:  -  122 eFt 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
             - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány  
               előirányzatát      csökkenti:   „-„     45 eFt-tal 
               2007. évi normatíva visszafizetés:   - 40 eFt 
                                                kamatfizetés:   -   5 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási és egyéb kiadások, Dologi kiadási  
                 előirányzatát                                                                 megemeli:          1.247  eFt-tal 
                2007. évi Normatív támogatás felülvizsgálata alapján 
                 visszafizetési kötelezettség:       1120 eFt 
                 kamat fizetési kötelezettség:        127 eFt     
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
662/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH.  int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
  - az Önkormányzatok költségvetési támogatása, Egyéb Központi támogatások  
    Önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek kereset kiegészítése  
    bevételi előirányzatát           megemeli       9.088 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
             - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány  
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               előirányzatát                 csökkenti:   „-„ 36 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát      435 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    139 e Ft-tal 
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát     722 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    231 e Ft-tal 
2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     1934 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      619 e Ft-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     1480 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      474 e Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     263 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      84 e Ft-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     1359 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      435 e Ft-tal 
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül 
 - Személyi juttatások előirányzatát    629 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát   201 e Ft-tal  
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 
    (Mezőgazdasági dolgozók) 
- Személyi juttatások előirányzatát     90 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    29 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
663/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH.  int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
  - az Önkormányzatok költségvetési támogatása, Egyéb Központi támogatások  
    Önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek kereset kiegészítése  
    bevételi előirányzatát megemeli: 12.118 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát      566 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    181 e Ft-tal 
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát     1084 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      346 e Ft-tal 
2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     2380 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      761 e Ft-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
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- Személyi juttatások előirányzatát     1944 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      622 e Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     418 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    133 e Ft-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     1802 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      576 e Ft-tal 
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül 
 - Személyi juttatások előirányzatát    869 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát   278 e Ft-tal  
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 
   (Mezőgazdasági dolgozók) 
- Személyi juttatások előirányzatát     120 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      38 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
664/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 

          Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  megemeli:  2191 eFt-tal    
  (Békési Kistérségi Irodától Kistérségi Kiegészítő Normatíva  
           továbbutalása – 
    Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi 
    társulástól)     

 és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
                  Dologi kiadási előirányzatát                                          megemeli:  388 eFt-tal 
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
  Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát csökkenti: ”-„1.387 eFt-tal 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a  
    norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  
    fedezetére)                         
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
  Dologi kiadási előirányzatát           megemeli:   416 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
665/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzatán belül: 
 - Támogatás értékű működési bevételi  előirányzatát     megemeli    2.900 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
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 - Felhalmozási kiadási előirányzatát       megemeli    2.900 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
666/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Személyi juttatás kiadási előirányzatát       csökkenti      1.800 e Ft-tal 
 - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát  csökkenti      1.300 e Ft-tal    
és ezzel egyidejűleg 
 - Felhalmozási kiadási előirányzatát    megemeli     3.100 e Ft-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
667/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadási előirányzatát        csökkenti      1.500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felhalmozási kiadási előirányzatát    megemeli     1.500 e Ft-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
668/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzatán belül: 
 - Működési bevételi  előirányzatát        megemeli    480 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felhalmozási kiadási előirányzatát     megemeli    480 e Ft-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
669/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
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-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadási előirányzatát        csökkenti      200 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felhalmozási kiadási előirányzatát    megemeli     200 e Ft-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
670/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése 
- 2.A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 

- Személyi juttatások előirányzatát    csökkenti: 500 eFt-tal 
- Munkaadói járulék előirányzatát    csökkenti: 160 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát        660 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Öreg István Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
   Gubis Andrásné intézményvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
671/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése 
- 2.B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  

kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát    csökkenti: 3.000 eFt-tal 
- Munkaadói járulék előirányzatát    csökkenti:    960 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát        3.960 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Öreg István Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
672/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
  - 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát  megemeli  1.485eFt-tal 

- OKM „Útravaló” program pályázat szem.juttatás teljesítéshez: 946 eFt 
- Délalföldi RMK – Közhasznú támogatás, dologi teljesítéséhez: 515 eFt 
- BM.Önk. „Tatárjárás” kiállítás pályázat, dologi teljesítéséhez: 24 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Személyi juttatások előirányzatát  946 eFt-tal 
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    - Dologi kiadások előirányzatát   539 eFt-tal 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Int. Működési bevétel előirányzatát megemelni:  1.100 eFt-tal 

- Intézmény szállás, illetve kamat bevétele: 1.100 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Felhalmozási kiadások előirányzatát:  300 eFt-tal 
    - Dologi kiadások előirányzatát:  800 eFt-tal 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Program szakfeladatán belül, 
kiadási előirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatot csökkenteni:  2.500 eFt 
    - Munkaadókat terhelő jár. előirányzatot csökkenteni:  800 eFt 
    - Felújítási előirányzatot csökkenteni:  1.700 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Ellátottak juttatásának előirányzatát:  5.000 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
673/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése_ 
- 5.A.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 

- Személyi juttatások előirányzatát    csökkenti: 1.000 eFt-tal 
- Munkaadói járulék előirányzatát    csökkenti:    320 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát        1.320 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Onody Gyuláné Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
674/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   megemeli 1403 eFt 
   - Közhasznú foglalkoztatás támogatása    122 eFt 
   - OFA „Kapu Program” pályázat 1281 eFt 
Intézményi működési bevétel előirányzatát    megemeli 1110 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát   megemeli   1005 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  megemeli       60 eFt-tal 
- Dologi kiadások és folyó kiadások előirányzatát  megemeli   1448 eFt-tal 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzatát    megemeli   245 eFt 
OFA/Kapu pályázat (önkéntesek képzése) 
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és ezzel egyidejűleg 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
   - felhalmozási kiadások előirányzatát    megemeli   245 eFt 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
Átcsoportosítás saját hatáskörben kiadásokon belül 
 - felújítások kiadási előirányzatát     megemeli 2993 eFt 
    (Petőfi 27. épület) 
 - felhalmozási kiadások előirányzatát    megemeli   948 eFt 
    (bentlakásos idősellátás rehabilitációs ágy) 
és ezzel egyidejűleg 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 - személyi juttatások előirányzatát     csökkenti 2500 eFt 
 - MA terhelő járulékok előirányzatát     csökkenti 1441 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
 
 
675/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés- Mezőberény közötti 
kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a beruházás elő-finanszírozásának megvalósítása 
érdekében hozzájárul, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésében levő Elkülönített 
lakás-bankszámlákon rendelkezésre álló összeg terhére a Pályázati támogatás folyósítás 
időpontjáig (várhatóan 2009.III. 31-ig), a szükséges összeg, maximum 50896 eFt. ideiglenes 
jelleggel az elő-finanszírozás megvalósításához biztosításra kerüljön. A Városi Közszolgáltató 
Intézménynél Költségvetési egyéb átfutó kiadásként, az MVÖK Polgármesteri Hivatalnál 
Költségvetési átfutó bevételként kerüljön a teljesítés kimutatásra 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
676/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi vízdíjba, rekonstrukciós 
megtakarítás címen, 50 Ft/m3 összeg beépítésével egyetértett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
677/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja hogy a 2009 évi 
csatornadíjba, rekonstrukciós megtakarítás címen, 50 Ft/m3 összeg kerüljön beépítésre.  
 
 
678/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi csatornadíjba, 
rekonstrukciós megtakarítás címen, 30 Ft/m3 összeg beépítésével egyetértett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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679/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenlegi adatok 
birtokában nem kíván a rekonstrukciós közös társaság tagja lenni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
680/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gronaui ifjúsági találkozásra való 
utazás (2009. július 5-12.) megszervezésével Szilágyi Tibor gimnáziumi igazgatót bízza meg. 
Egyúttal kéri, hogy a kiutazással kapcsolatban felmerülő költségeket, illetve a kiutazókat 
terhelő hozzájárulást előzetesen pontosítsa, a szükséges intézkedéseket kezdeményezze. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató  
Határidő: értelem szerint 
 
 
681/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberény Környezetvédelméért 
Alapítvány kuratóriumának nyilatkozatát, miszerint az alapítvány 2009. évben lemond a 
Mezőberény Város Képviselő-testülete által, részére biztosított támogatásról, tudomásul vette. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
682/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város települési önkormányzat Képviselőtestülete: 
1.) tudomásul veszi a 16 Békés Megyei település által megvalósítandó „Belvízrendezés az 

élhetőbb településekért” című DAOP-2008-5.2.1/D-0002 azonosító jelű kiemelt projekt 
megvalósítására irányuló Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban, valamint a 
Közreműködő Szervezet által rendelkezésre bocsátott Támogatási Szerződés tervezetben 
foglaltakat. Felhatalmazza Polgármesterét a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
és a Támogatási Szerződés aláírására. 

2.) egyetért azzal, hogy az 1. pontban jelölt vezetője Kondoros Nagyközség Önkormányzata 
legyen 

3.) biztosítja a 15 %-os mértékű 44 234 000,- Ft összegű, a projekt megvalósításához 
szükséges saját erőt, melynek fedezete 2008. - 2009. - 2010. évi költségvetéseiben került 
és kerül meghatározásra. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
683/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban lévő 20.000 Ft értékű üzletrészének felosztását követően keletkezett 10.000 Ft 
mértékű üzletrész -Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére- átruházásához 
szükséges adásvételi szerződést aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
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684/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete abban az esetben támogatja a 
lakossági kezdeményezésre indult Mezőberény-Békéscsaba közötti útszakasz mellett 
kerékpárút építését, amennyiben valamelyik érintett önkormányzat vállalja a gesztorságot. 
Megvalósulás esetén az önkormányzat vállalja a városra eső rész tervezési, finanszírozási 
összegét megfizetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő: értesítésre  azonnal 
 
 
685/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csicsely Ilona Mezőberény, Sas u. 
4. sz. alatti lakos kéréséről, hogy a tulajdonát képező Mezőberény, külterületén Boldisháton 
található 083/3 hrsz.-ú ingatlanjából az Önkormányzat kb. 600-700 m2 területet vásárolja 
meg, információk hiányában döntést nem hozott, a soron következő Képviselő-testületi zárt 
ülésen újra tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: januári testületi ülés 
 
 
686/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Károlyi és Társa Kft. 
által készített, Békési úti bérlakások mögötti udvarrész megosztási vázrajzát. A 4/6 hrsz.-ú 
önkormányzat tulajdonát képező udvar megosztása után keletkezett 4/7 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítéséről a korábbi határozatokat megvizsgálva, és további információk ismeretében a 
soron következő Képviselő-testületi zárt ülésen tárgyalja újra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: januári testületi ülés 
 
 
687/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Mezőberény, Petőfi út 26. sz. alatti önkormányzati bérlakás 
tetőszerkezetének javításáról haladéktalanul intézkedjen. 
Felelős: Fekete József Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
688/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településrendezési 
terv módosításával Kmetykó János urat (Csabaterv Bt.) bízza meg, melynek fedezetét – 
4.615.000, Ft- + ÁFA – a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. A tervező a 
szerződéskötéssel egyidejűleg indítsa el az érintett területek minősítési felülvizsgálatát és a 
Településrendezési Koncepció módosításakor a szükséges változtatások is kerüljenek 
bevezetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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689/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetésre kerülő 
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó 
projektek támogatására kiírt pályázaton, melynek fedezetét, 1.900.000 Ft + ÁFA (adatlap és 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) összeget, a 
2009.-2010 évi költségvetések előirányzata terhére biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
690/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kálmán fürdő 
területén kialakítandó fedett épület tervezésével, a hozzákapcsolódó költségbecsléssel a 
Struktúra-Bau Holding Kft-t (5600 Békéscsaba, Andrássy út 49.) bízza meg, melynek 
fedezetét – 3.500.000, Ft- + ÁFA – a 2009. évi költségvetése (Tervezési munkálatok) 
előirányzata  terhére biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
691/2008./XII.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a geotermikus energia felhasználása (melegvízzel történő fűtés) 
érdekében tárgyaljon Szita Gáborral, a Porció Kft tervezőjével, tegyen lépéseket a 
megvalósítás érdekében, biztosítva 6 millió Ft + ÁFA összeget a pályázat készítésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2008.(XII.23.) önkormányzati 

rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) 
MÖK számú rendelet módosítása módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2008.(XII.23.) önkormányzati 

rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK számú rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2008.(XII.23.) önkormányzati 

rendelete az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK  rendelet módosításáról 


