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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 

 
1998. év 

 
 
 
1/1998.(I.23.)sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ A képviselő-testület 1998. I. félévi munkaterve 
2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 
3./ Az 1998. évi víz- és csatornadíj megállapítása 
4./ Pályázatokhoz saját erő biztosítása 
5./ Helyi közlekedési díjak megállapítása 
6./ Zárt ülés /személyi kérdések, üzleti érdeket érintő vagyoni kérdések tárgyalása/ 
7./ Bejelentések 

- központi orvosi ügyelet költségeihez hozzájárulás 
- önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról rendeletalkotás 
- művelődési központ és városi könyvtár igazgatói állására pályázat kiírás 

 
 
2/1998.(I.23.)sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
január 23.:  - 1998. I. félévi munkaterv elfogadása 
 - 1998. évi víz- és csatornadíj megállapítása 
    Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
február 13.: - 1998. évi költségvetés elfogadása 
    Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 - Költségvetési ellenőrzések ütemterve 
    Előadó: Kovács Lászlóné PGVBiz. elnök 
március 20.: - 1997. évi zárszámadás könyvvizsgálói jelentéssel 
    Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 - 1998. évi felújítások ütemezése 
    Előadó: Kovács Lászlóné PGVBiz. elnök 
április 17.:  - Művelődési, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának beszámolója 
    Előadó: Bagi József MSNKBiz. elnök 
május 15.:  - Közrend és közbiztonság helyzetének értékelése 
    Előadó: Kádas László őrsparancsnok 
 - Mezőőri szolgálat kiterjesztésének lehetőségei 
    Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
június 19.:  - A város általános rendezési tervének felülvizsgálatára javaslattétel 
    Előadó: Kmetykó János megbízott előadó 
 - 1998. II. félévi munkaterv 
Állandó napirendek: 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

eseményekről 
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3/1998.(I.23.)sz. határozat: 
A képviselő-testület a 309/1997.(XII.20.)sz. lejárt határidejű határozat végrehajtását 
elfogadta, és a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót 
tudomásul veszi. 
 
 
4/1998.(I.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1998. évi fogyasztói víz- és 
csatornadíjakat az alábbiak szerint fogadja el: 
Lakossági vízdíj:  105,40 Ft/m3 + ÁFA 
Lakossági csatornadíj:    79,60 Ft/m3 + ÁFA 
Önkormányzat és intézményei vízdíj:  112,40 Ft/m3 + ÁFA 
Önkormányzat és intézményei csatornadíj:  124,20 Ft/m3 + ÁFA 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Békés 
Megyei Vízművekkel, amelyben rögzítsék, hogy a szolgáltató a képviselő-testület által 
elfogadott 1998. évi fogyasztói díjakat nem emelheti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. január 1-től visszamenőleg 
 
 
5/1998.(I.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a I.3. Szennyvíz 
csatornahálózat építés CÉL támogatással megvalósuló 77.571 eFt összköltségű 
önkormányzati beruházással. 
A képviselő-testület saját forrásként 54.300 eFt-ot – a Beruházási adatlap szerinti 
ütemezésben – az éves költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje: 1998. február 2. 
 
 
 
6/1998.(I.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berény Napok ’98 megrendezéséhez 
pályázati saját erőként 1.500 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
7/l998./I.23./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Mészáros László és 
felesége Lakatos Vilma Mezőberény, Rózsa u. 21. szám alatti lakosok tulajdonát képező 
mezőberényi 2689 hrsz.-ú házas ingatlant társasházzá alakítsák át úgy, hogy az ingatlanra az 
önkormányzat javára 50.000 Ft és járulékai erejéig jelzálogjog és elidegenítési és terhelési 
tilalom a társasházi alapító okiratban - a hitel visszafizetésére köteles adósok tulajdonában 
maradó - "2-vel jelölt ingatlanegységre kerüljön átjegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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8/1998./I.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló 3562 helyrajzi számú Mezőberény, Békési u. 2. szám alatti belterületi 
beépítetlen, üres telket a folyamatban lévő telekmegosztásra is figyelemmel, a megosztás 
utáni 948 m2 területnagysággal értékesíti Tánczos Imre Mezőberény, Madarász u. 52. szám 
alatti lakosnak, 2.000.000 Ft, azaz: Kettőmillió forint vételárért. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint az adás-vételt a vevővel 
bonyolítsa le. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. február 28. 
 
 
9/1998./I.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét 1998. január 1-től havi bruttó 182.500 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
10/1998./I.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton alpolgármester 
tiszteletdíját a polgármester illetményének 25%-ában, 1998. január 1-től havi bruttó 45.600 
Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
11/1998.(I.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata abban az esetben vállalja Csárdaszállás közigazgatási 
területére a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátását, ha Csárdaszállás Önkormányzata az 
1991. évi XX. Tv. 131.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 19989. évben vállalja az évi 
880.000 Ft ügyeleti hozzájárulás összegét. 
Amennyiben Csárdaszállás Önkormányzata az erre vonatkozó megállapodást nem írja alá, 
úgy 1998. február 1. napjától a központi orvosi ügyeleti ellátást Mezőberény Önkormányzata 
Csárdaszállás község tekintetében megszünteti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
12/1998.(I.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a művelődési központ 
és a városi könyvtár igazgatójának a megbízására, illetve kinevezésére az alábbiak szerint: 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
 Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
 Petőfi Sándor Művelődési Központ 
 Mezőberény, Fő u. 4/6. 
 igazgató 
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 Városi Könyvtár 
 Mezőberény, Fő u. 4. 
 igazgató 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
 felsőfokú szakirányú végzettség 
 legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
4. Juttatások /Ft/, illetmény, pótlék, egyéb 
 a pályázat elbírálásának határideje: 1998. júniusi testületi ülés 
 az állás elfoglalásának határideje: 1998. július 1. 
A pályázathoz mellékelni kell: 

- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket 
- szakképzettséget, esetleg idegennyelvtudást tanúsító okiratot 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint  
 magasabb vezetői pótlék min. 225% 
Bővebb felvilágosítást nyújt: Cservenák Pál Miklós polgármester. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: határozat szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1998.(I.26.) önkormányzati 

rendelete az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/1996.(XII.23.) MÖK sz. rendelettel módosított 
34/1995.(XII.4.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/1998.(I.26.) önkormányzati 

rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 15/1996.(VIII.30.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/1998.(I.26.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 3/1997.(I.27.) MÖK számú rendelettel módosított 4/1996.(II.27.) MÖK számú rendelet 
módosítására 
 
 
 

*** 
 
 
 
13/1998/I.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ 1998. évi céltámogatási pályázat benyújtása fogászati egységkészülék beszerzésére. 
2./ A Városi Kertészet üzemeltetésére benyújtott pályázat megtárgyalása. 
3./ Bejelentések. 
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14/1998./I.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a III. Egészségügyi 24l 2 db 
fogászati egységkészülék CÉL támogatással megvalósuló 6.000 eFt összköltségű 
önkormányzati beruházással. 
A képviselő-testület saját forrásként 4.200 eFt-ot -a beruházási adatlap szerinti ütemezésben- 
az éves költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázat benyújtása 1998. február 2. 
 
 
15/1998./I.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a "III. Egészségügyi 241", 2 db fogászati egységkészülék CÉL 
támogatással megvalósuló önkormányzati beruházáshoz szükséges saját forrásként a 4.200 
eFt-ot azzal a feltétellel biztosítja, hogy a kérelmező EME-DENT Bt. és Dr. Adamik és Társa 
Bt. a sajáterő 35%-ának megtérítését vállalta.  
 
 
16/1998./I.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete eladással történő értékesítésre 
meghirdeti a tulajdonát képező - Mezőberény, Oltványkert u. 35. szám alatt fellelhető - 1654 
hrsz.-ú 1222 négyzetméter nagyságú telek és gazdasági épületek, valamint a 3861/1 hrsz.-ú 1 
ha 7197 m2 nagyságú udvar és gazdasági épület elnevezésű, "városi kertészet" ingatlanát. 
A meghirdetett ingatlannal kapcsolatban az érdeklődők tájékoztatást kérhetnek hétköznap 
munkaidőben Mezőberény város Polgármesterétől. 
A vételre vonatkozó ajánlatokat írásban kell leadni 1998. február 9-én du. 16 óráig a 
Városháza 2l. sz. irodájában. 
A képviselő-testület az ajánlatokat az 1998. február 13-i ülésén bírálja el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint. 
 
 

*** 
 
 
17/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el, és tárgyalja: 
1./ Önkormányzati intézmények vezetőinek és az intézmények gazdaságvezetőinek díjazása. 
2./ A városi kertészet értékesítése 
3./ A 674 hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 
4./ A 814/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 
5./ Bejelentések. 
 
 
18/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 
vezetőinek és az intézmények gazdaságvezetőinek díjazásához 1998. február 1-től a 
következők szerint biztosít költségvetési finanszírozást: 
l./ Intézményvezetők magasabb vezetői pótlékának mértéke, valamint a magasabb vezetői 
pótlékkal, a további szakképzettségi pótlékkal, az óraszámemelés miatt kiegészítéssel és 
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nyelvpótlékkal együtt számítottan bruttó összes havi illetménye, részleteiben a csatolt 
mellékletben foglaltak szerint 1998. február 1-től: 
                 Intézmény megnevezése         magasabb vezetői pótlék     bruttó összes illetmény  
                                                                 a pótlékalap %-ában                 Ft-ban 
                             A                                              B                                       C 
a) Petőfi S. Gimnázium 300 104.900 
b) 1. Sz. Általános Iskola  250 93.300 
c) Orlai P. Soma Ált. Isk.  250  92.000 
d) Humánsegítő és Szoc. Szolg. 275  78.800 
e) Összevont Óvoda  250  83.500 
f) P.S. Művelődési Központ 225 90.700 
g) Városi Közszolg. Intézm. 250  73.600  
h) Városi Zeneiskola 200  69.800 
i) Városi Könyvtár 225   93.400 
 
2./ A Képviselő-testület az intézményvezetők 1998. évi jutalmazásának keretbiztosítási 
lehetőségére az első félévi gazdálkodáskor tér vissza. 
 
3./ A Képviselő-testület az intézmény ek gazdasági vezetőinek vezetői pótlékára 1998. február 
1-től is az illetményalap 200%-át biztosítja a költségvetésben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             érintett intézményvezetők 
Határidő: értelem szerint 
               beszámolás először a költségvetés I. félévi teljesítéssel egyidejűleg 
 
 
19/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező 
mezőberényi, 1654 hrsz.-ú, és a 3861 hrsz.-ú, Mezőberény, Oltványkert u. 35. szám alatti 
ingatlanjait kertészeti tevékenység folytatása céljából, Laczkó Lóránt Békéscsaba, Szarvasi u. 
113. sz. alatti lakos kertészeti vállalkozó részére.  
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti ingatlanokat 2.500.000 Ft - 
azaz Kettőmillió-ötszázezer forint - vételárért adja el a fent nevezett vállalkozónak és az erre 
vonatkozó adásvételi szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
20/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a mezőberényi 674 hrsz.-ú 4183 m2 területű forgalomképtelen 
ingatlanból, a Csabai úti kerékpárút területigényét kielégítő műszaki megosztás után 
visszamaradó ingatlanrészt forgalomképessé nyilvánítja. A megosztási munkarész alapján 
elrendeli a vagyonrendelet módosítását. 
A 674 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után keletkezett kb. 3300 m2 területű forgalomképes 
ingatlant a képviselő-testület értékesítésre kijelöli, a vételárat 500.000 Ft-ban állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetőképes vevőnek az ingatlant értékesítse azzal, hogy 
a vevő tulajdonjoga a teljes vételár megfizetése után jegyezhető be az ingatlannyilvántartásba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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21/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
mezőberényi 814/2 hrsz.-ú 3041 m2 területű ingatlannak Csabai u. felőli - előzetes megosztás 
szerinti - 634/4 hrsz.-ú közterületből 3782 m2-re történő telek kiegészítésével egyetért és a 
forgalomképes telket értékesítésre kijelöli. A 14/1997./I24./ sz. határozatában megállapított 
vételárat módosítja, 250 Ft/m2, ill. e fölötti árban állapítja meg azzal, hogy a telek kiegészítés 
megosztási költsége a vevőt terheli. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fizetőképes vevőnek az ingatlant értékesítse úgy, hogy a 
tulajdonjog bejegyzése a teljes vételár kiegyenlítésekor történhet meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
22/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el és tárgyalja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2./ 1998. évi költségvetés elfogadása. 
3./ Költségvetési ellenőrzések ütemterve. 
4./ Bejelentések: 

1. Orlai múzeum működtetése. 
2. 1998 évi sporttámogatás. 
3. 1998. évi rendezvénytervre fedezetbiztosítás. 
4. A csárdaszállási fiókkönyvtár önállósodása. 
5. Iskolák pedagógiai programja elfogadásának előkészítése. 
6. Iskolai pedagógiai programok tervezése általános iskolák, gimnázium. 
7. Iskolai pedagógiai programok tervezése Petőfi S. Gimnázium kollégiuma. 
8. Békéscsaba Városi Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelme. 
9. Békés Megyei Vízművek Vállalattal megkötendő vagyonkezelési és üzemeltetési 

szerződés 
10. Csabai úti kerékpárút építése pályázatához saját erő biztosítása. 

Sürgősséggel tárgyalandó: 
11. Dr. Hamed és Társa Bt fogorvosi szolgáltatás tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez az 

alapellátás korszerűsítésére pályázat támogatása. 
12. Gyermekorvosi körzetbe EKG beszerzésre pályázat. 
13. Dr. Adamik és Társa Bt.-vel közös pályázat fogászati készülék beszerzésére. 
14. Dr. Adamik és Társa Bt fogorvosi szolgáltatás tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez 

pályázat támogatása. 
15. A Humánsegítő és Szociális Szolgálat már működő intézmények tárgyi feltételeinek 

javítása /Puskin u. 1. Idősek Otthona/ pályázat támogatása. 
16. Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítására pályázat. 
17. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételeinek kialakításához 

személygépkocsi vásárlásra pályázat. 
18. Mentőállomás létesítése. 
19. Békés város Egyesített Egészségügyi Intézménye röntgengépek rekonstrukciója 

támogatására pályázatához csatlakozás. 
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23/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 8/1998./I.23./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtását elfogadta, és a 
két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
24/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület elrendeli, hogy az 1998-as évben az önkormányzatot megillető és 
beszedett gépjármű adó kizárólagosan út- és járdaépítésre, illetve felújításra használható fel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
25/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület 1998 évben költségvetéséből nem nyújt támogatást nem mezőberényi 
székhelyű, illetve nem Mezőberény érdekét szolgáló civil szervezeteknek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
26/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület 1998 évben nem járul hozzá ahhoz, hogy a költségvetésbe betervezett 
fejlesztési célú előirányzatokból átcsoportosítás történjen működési célra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
27/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a gyermeklétszám csökkenése miatt 1998. szeptember 1-től elrendeli egy 
óvodai épületben az óvodai nevelő munka megszüntetését, melynek végrehajtása 
előkészítésével és annak testületi ülésre történő előterjesztésével megbízza az Összevont 
Óvodák vezetőjét 1998. május 31-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Összevont Óvodák vezetője 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
28/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület elrendeli, hogy a városban lévő három "nemzetiségi óvoda" /Kálvin u., 
Luther u., Kodály u./ közül egyik sem kerülhet a megszüntetendő óvodák sorába. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Összevont Óvodák vezetője 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
29/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület az oktatási intézmények pedagógiai programja ismeretében hozza meg 
azokat a döntéseket /stratégiai kérdések/, melyek az oktatási-, nevelési intézmények 
feladatfinanszírozása kialakításához nélkülözhetetlenek. /A szakmai változások pénzügyi 
vonzatának számszerűsítésével/. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
30/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület elrendeli a Bölcsőde működésének felülvizsgálatát. /gyermeklétszám, 
dolgozói létszám, bevételek, kiadások/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
31/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. évi költségvetésében nem tudott fedezetet biztosítani az 
intézményvezetők és köztisztviselők jutalmazására, így ezt a kérdést félévkor újra tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
32/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület elrendeli a tulajdonát képező 2 db Berekfürdőn lévő és 1 db Fallóskúton 
lévő üdülő épületek fenntartásának, hasznosításának felülvizsgálatát /a szükségleteknek 
megfelelő karbantartás, felújítás, bérlet, értékesítés/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
33/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. évi költségvetéséből kötelezettséget vállal arra, hogy 
a./ március 15-re felállítandó 2 db szobor költségeihez fedezetet biztosít /340.000Ft/ - az 
általános tartalék terhére, 
b./ 1998 évben a köztemetőben felállítja az urna temetést szolgáló kolumbáriumot /bruttó 
160.000 Ft/ - az általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
34/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az 1998/99-es tanévtől kezdődően az általános iskolák 
1. évfolyamán az osztályok indításánál a Közoktatási törvény 3. sz. mellékletében 
meghatározott maximális létszámot (26 fő) határozza meg az (osztály) indíthatóság 
feltételeként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              általános iskola igazgatók 
 
 
 
35/1998./II.13./sz. határozat:  
Mezőberény Város Képviselő-testülete az 1998/99-es tanévben az általános iskolák 1. 
évfolyamán 5 osztály indítását engedélyezi, amelyik iskolába több tanuló iratkozik be, az az 
iskola indíthat 3 osztályt az 1. évfolyamon. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             általános iskola igazgatók. 
Határidő: 1998. április 17. (ált. iskolai beiratkozás befejezése) 
 
 
36/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület elrendeli, hogy az 1998-as évben a földhaszonbér címen befolyt összeg 
mezőőri szolgálat kiterjesztésére, külterületi dűlőutak karbantartására és fásítására 
használható fel.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
37/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnáziumnál 1998. 
évben a feladatok racionálisabb ellátása érdekében 2 fő (1 fő teljes munkaidős, napi 8 órában 
foglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidős, napi 4 órában foglalkoztatott) közalkalmazotti létszám 
leépítését rendeli el és kötelezi a Petőfi Sándor Gimnázium vezetőjét a létszámleépítés 1998. 
évben történő végrehajtására, az intézmény által készített ütemezésnek megfelelően. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
38/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodáknál 1998. évben 
a feladatok racionálisabb ellátása érdekében 1 fő (1 fő részmunkaidős, napi 4 órában 
foglalkoztatott) közalkalmazotti létszám leépítését rendeli el és kötelezi az Összevont Óvodák 
vezetőjét a létszám leépítés 1998. évben történő végrehajtására, az intézmény által készített 
ütemezésnek megfelelően. 
Felelős: Gubis Andrásné intézményvezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
39/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézménynél 
1998. évben a feladatok racionálisabb ellátása érdekében 1 fő (1 fő teljes munkaidős, napi 8 
órában foglalkoztatott) közalkalmazotti létszám leépítését rendeli el, és kötelezi a 
Közszolgáltató Intézmény vezetőjét a létszámleépítés 1998. évben történő végrehajtására, az 
intézmény által készített ütemezésnek megfelelően. 
Felelős: Magyar Pál megb. int. vez. 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
40/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetési 
szerveinél, intézményeinél az 1998. évben megvalósuló - a feladatok racionálisabb ellátása 
érdekében hozott főállású közalkalmazotti létszámcsökkentési döntései miatti kötelezettségek 
teljesítéséhez, az igénybejelentés 1. sz. melléklet, az 1998. évben megvalósuló munkaviszony 
megszüntetések egyszeri többletkiadási adatlap 9. oszlopában feltüntetett összes kötelezettség 
biztosítására pályázatot nyújt be, a Belügyminisztérium által kiírt "Pályázati kiírás az 1998. 
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évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére". 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 37/1998./II.13./sz., a 
38/1998./II.13./sz., és a 39/1998./II.13./ határozataiban a feladatok racionálisabb ellátása 
érdekében 1998. évre vonatkozóan 4 fő főállású (2 fő teljes munkaidős, napi 8 órában 
foglalkoztatott és 2 fő részmunkaidős, napi 4 órában foglalkoztatott) közalkalmazotti létszám 
leépítéséről döntött, amely létszámból 2 fő főállású (2 fő teljes munkaidős, napi 8 órában 
foglalkoztatott) közalkalmazotti létszám leépítése miatti kötelezettségek teljesítéséhez nyújt 
be pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a racionalizálás során a pályázati adatlapra feltüntetett felszabaduló 
személyi juttatási előirányzatokat az önkormányzat foglalkoztatási körében továbbra is 
alkalmazásban maradó munkavállalók keresetének növelésére használja fel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerin 
 
 
41/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. évi költségvetési ellenőrzések ütemezését az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Átfogó ellenőrzések: 
1. Orlai Petrics S. Általános Iskola  - időpont: 1998. január 29- március 11-ig. 
2. 1. Sz. Általános Iskola               - időpont: 1998. április 15- május 28-ig. 
3. Művelődési Központ                 - időpont: 1998. szeptember 1- október 12-ig. 
4. Petőfi S. Gimnázium                 - időpont: 1998. november 3- december 14-ig. 
Cél-ellenőrzések:  eseti. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
42/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete továbbra is tartja magát az Orlai 
Petrics Soma Múzeum működtetésével kapcsolatban kötött megállapodáshoz, ezután is 
vállalja a működtetés dologi részét, amennyiben a Megyei Múzeum vállalja a kiadásoknak a 
személyi részét /bér és vonzatai/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
43/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület az intézmények és a sportszervezetek támogatásáról a bizottságok által 
előterjesztett felosztás alapján a mai ülésen dönt. 
 
 
44/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete 1998. évi költségvetésében az elmúlt évben 
ténylegesen kifizetett összeget /2.860 eFt/ biztosítja sporttámogatásként a következő 
megosztásban: 
MFC                                             1.510 eFt 
SDSE /együtt az 1. Sz. Ált.Isk./      1.250 eFt  
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Orali P.S. DSE                                   60 eFt 
Petőfi S. Gimn.                                   40 eFt 
                                                     2.860 eFt 
A Tenisz Klub 1998. évben nem kap támogatást. 
Sportpálya üzemeltetésre /szintrehozással/ 750 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetés elfogadása. 
 
 
45/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete 1998. évi költségvetésében az alábbi összegeket 
biztosítja a rendezvénytervekhez önkormányzati támogatásként: 
Petőfi Sándor nevét viselő iskolák találkozója /márc.12-15./                      500 eFt 
Berényi Napok /+aug.20-i rendezvények/                                              1.500 eFt 
Művelődési Központ márc.15-i ünnepségek rend.                                      70 eFt 
Pályáztatás útján /3o%-os sajáterő biztosítása mellett/                            1.430 eFt, 
az utóbb említett pályázat kiírásával a Művelődési, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok  
Bizottságát bízza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Bagi József Műv. Biz. elnök 
Határidő: a költségvetés elfogadása. 
 
 
46/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadja a csárdaszállási fiókkönyvtárunknak a 
mezőberényi Városi Könyvtártól való leválását és megbízza a polgármestert az erre 
vonatkozó megállapodás aláírásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
47/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy az iskolai pedagógiai programok, 
elfogadás előtt először a Művelődési, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 
kibővített ülésén kerüljön tárgyalásra, melyhez elegendő információnak tartja a művelődési 
bizottsági előterjesztésben szereplő 4 anyagot /konkrétan: - az intézményvezetők által 
készített tömör (2 oldal) oktatási program, - a szakértői véleményezés, - a mellékelt kérdőív 
kitöltése az iskolák által, - a polgármesteri hivatal véleménye (pénzügyi és egyéb elemzés)/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Tóth Imre intézmény-felügyeleti munkatárs 
Határidő: 1998. márciusi művelődési biz. ülés  
 
 
48/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1998-as pénzügyi évtől a 
kötelezően biztosítandó óraszámon túl a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatosan bevezetésre 
kerülő pedagógiai programok végrehajtása során az iskolák az általuk kért óraszámot úgy 
tervezhetik, hogy az nem haladja meg osztályokra megállapított (a tanulók számára kötelező) 
óraszám (Közoktatási törvény 52.§ /3/ bekezdés) 15%-át, konkrétan: 
1-3. évfolyamon osztályonként heti        3,00 óra, 
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4-6.                   "                                      3,38 óra, 
7-8                    "                                      3,75 óra, 
9-10                  "                                      4,13 óra, 
11. évfolyamtól                                        4,5 óra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             iskolaigazgatók. 
Határidő: márciusi műv. biz. ülés. 
 
 
49/1998./II.13./sz. határozat:  
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium 
Kollégiumában a Közoktatási törvény által meghatározott, kötelezően biztosítandó minimum 
óraszám (hétközi feladatokra a jelen tanévi létszám alapján 272) legyen biztosítva a folyó 
tanévre, és az ősztől bevezetésre kerülő kollégiumi pedagógiai program tervezésekor 
legfeljebb a minimálisan biztosított óraszámot 15%-kal tervezhetik túl. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor igazgató. 
Határidő: márciusi műv. biz. ülés. 
 
 
50/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Városi 
Tűzoltóparancsnokság 1998. évi tűzoltógépjármű - fecskendő pályázathoz kért támogatás 
kérdésében kellő információ hiányában nem tudott döntést hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
51/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete technikai 
bázisára épülő önkormányzati tűzoltóság létrehozásának feltételei a következő ülésre 
kerüljenek kidolgozásra, előterjesztésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. márciusi testületi ülés. 
 
 
52/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Békés 
Megyei Vízmű Vállalattal megkötendő vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
53/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Közlekedési, Hírközlési 
és Vízügyi Minisztérium által "az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó kerékpárutak és 
járdák építésének 1998. I. félévben elnyerhető támogatásra" kiírt pályázat benyújtásához. 
A Csabai úti kerékpárút építéséhez szükséges önkormányzati saját erőt, 8.497 eFt-ot az 1998. 
évi költségvetésében biztosítja. 
Meghatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására. 



14 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. március 10. 
 
 
54/1998./II.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgősséggel dönt a Népjóléti Minisztérium által kiírt pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatok támogatásáról. 
 
 
55/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Népjóléti Minisztérium által az 
alapellátás korszerűsítésére illetve fejlesztésére elnevezésű pályázati felhívására Dr. Hamed és 
Társa Bt. területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi szolgáltatást nyújtó működtető által 
benyújtásra tervezett pályázatát egyetértőleg támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
56/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Népjóléti 
Minisztérium által az alapellátás korszerűsítésére illetve fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra 
gyermekorvosi körzetbe eszközvásárlásra: EKG beszerzésre.  
A készülék beszerzési ára 800 eFt, pályázott összeg 640 eFt, saját forrásként az önkormányzat 
160 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. február 28. 
 
 
57/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Dr. Adamik és 
Társa Bt.-vel közösen a Népjóléti Minisztérium által az alapellátás korszerűsítésére illetve 
fejlesztésére kiírt pályázati felhívására fogorvosi szolgáltatás korszerűsítéséhez 
eszközvásárlásra: fogorvosi készülék beszerzésére. A készülék beszerzési ára 3000 eFt, 
pályázott összeg 2000 eFt, saját forrásként az önkormányzat 500 eFt-ot biztosít, és Dr. 
Adamik és Társa Bt. szintén 500 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. február 28. 
 
 
 
58/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Népjóléti Minisztérium által az 
alapellátás korszerűsítésére illetve fejlesztésére elnevezésű pályázati felhívására Dr. Adamik 
és Társa Bt. területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi szolgáltatást nyújtó működtető által 
benyújtásra tervezett pályázatát egyetértőleg támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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59/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Intézménye által a Népjóléti Minisztérium által a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatások szakosított formáik fejlesztése című pályázatra az Önkormányzat által 
fenntartott Puskin u. 1. szám alatti idősek otthona tárgyi és működési feltételeinek javítására 
pályázat beadásával, azt támogatja. 
Egyetért azzal, hogy saját forrásként az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Puskin u. 
1. szám alatti intézmény kerüljön megjelölésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. március 20. 
 
 
60/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Népjóléti Minisztérium által a 
körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása című pályázatra pályázatot nyújt be. 
Pályázott célok: fűtéskorszerűsítés 900 eFt, számítógép-vásárlás 300 eFt.  
A pályázat teljes összege: 1.200 eFt, pályázott összeg 500 eFt. 
A képviselő-testület saját forrásként 700 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. március 20. 
 
 
61/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Népjóléti Minisztérium által a 
család-gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények létesítése és átalakítása, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi programok fejlesztése című pályázatra  pályázatot nyújt be az A/1 számon 
megjelölt pályázati körben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati feladatok megvalósításának, a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételeinek kialakításához személygépkocsi vásárlásra. 
A pályázat teljes összege 1.500 eFt, ehhez saját forrásként 40%-ot, azaz 600 eFt-ot az 
önkormányzat biztosít, pályázott összeg 900 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. március 20. 
 
 
62/1998./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés város által röntgengép 
beszerzéséhez kért támogatás biztosításáról döntést nem hozott. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megalapozott döntés érdekében további információkat kérjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/1998.(II.16.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről 
 
 

*** 
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63/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Népjóléti Minisztérium által az 
alapellátások korszerűsítését, ill. fejlesztését célzó beszerzések és beruházások támogatására 
kiírt pályázati felhívásra, Dr. Zuberecz és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt egészségügyi 
alapellátást biztosító háziorvosi szolgáltatást végző benyújtásra tervezett pályázatát 
egyetértőleg támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. március 28. 
 
 
64/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Népjóléti Minisztérium által az 
alapellátások korszerűsítését, ill. fejlesztését célzó beszerzések és beruházások támogatására 
kiírt pályázati felhívásra, Dr. Sziráczki és Társa Bt egészségügyi alapellátást biztosító 
háziorvosi szolgáltatást végző benyújtásra tervezett pályázatát egyetértőleg támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. március 02. 
 
 
65/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata a Békési Rendelőintézet röntgengép beszerzési 
pályázatához 450 eFt-tal járul hozzá, amennyiben a körzeti ellátásba tartozó minden település 
az igénybevett szolgáltatás arányában legalább olyan mértékben hozzájárul, mint 
Mezőberény. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
66/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata a Békéscsaba Városi Tűzoltóparancsnokság 
tűzoltógépjármű-fecskendő beszerzési pályázatához 50 eFt-al járul hozzá, amennyiben a 
körzethez tartozó minden település legalább ugyanekkora összeg biztosítását vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
67/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Könyvtárnak a 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumához benyújtandó pályázatát betörésjelző 
rendszerek felszerelésére. Biztosítja a megvalósításhoz szükséges összeg 50%-át, 160 eFt-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Fazekas Andrásné int. vez. 
Határidő: 1998. március 16. 
 
 
68/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Könyvtárnak a 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumához benyújtandó pályázatát gyerekekhez szóló 
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állományrészek kiegészítésére, az elrongyolódott könyvek kicserélésére. Biztosítja a 
pályázathoz szükséges önrészt, azaz 100 eFt-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Fazekas Andrásné int. vez. 
Határidő: 1998. március 16. 
 
 
69/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Könyvtárnak a 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumához a Megyei Könyvtárral és Békés megye 
városi könyvtáraival együttesen benyújtandó pályázatát könyvtári ellátó rendszerek 
létrehozására és fejlesztésére. Biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt, azaz 100 eFt-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Fazekas Andrásné int. vez. 
Határidő: 1998. március 16. 
 
 
70/1998./II.26./sz. határozat: 
Berény Napok kulturális és turisztikai rendezvényeire a Művelődési Központ által a Magyar 
Turizmus Rt-hez benyújtandó pályázathoz Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete az 50%-os saját erőt, 862.500 Ft-ot biztosítja az 1998. évi költségvetéséből. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
71/1998./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete beadja pályázatát az 1998. évi 
közoktatási célú szakmai, közoktatási informatikai fejlesztések támogatására biztosított 
központi előirányzatok igénybevételére és támogatja, hogy a pályázat beadásánál jelezzük a 
városi hálózati rendszerben való működtetés megvalósítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998.március 13. 
 
 
72/1998./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságot a piaci vásári 
tevékenység és a piaci vásárcsarnok bérbeadásának pályázati kiírásával. 
Felelős: Dr. Baukó Márton biz. elnök 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
73/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el és tárgyalja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2./ Az önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről 

rendeletalkotás, 1997. évi zárszámadás könyvvizsgálói jelentéssel. 
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3./ 1998. évi felújítások ütemezése. 
4./ Bejelentések: 

1. Berekfürdői üdülő megvásárlására vételi ajánlat. 
2. Vételi ajánlat a Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlanból ingatlanrész megvásárlására. 
3. Urnafülke használati díjának megállapítása. 
4. Városi Közszolgáltató Intézmény tevékenységi köreinek ellátása. 
5. Helyi buszközlekedés beindítása. 
6. Magyar Pál vezetői megbízásának meghosszabbítása. 
7. Berekfürdőn lévő önkormányzati üdülő gázbekötéséről nyilatkozat. 
8. Hozzájárulás önkormányzati hitellel terhelt ingatlanra jelzálogjog bejegyzéshez. 
9. 1694 hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 
10. Telekhatár-rendezésből eredő, leválasztásra kerülő ingatlanrész értékesítése. 
11. Szennyvízcsatorna hálózat bővítéséhez pályázat benyújtása. 
12. Ár és kivitelezési ajánlat termálvízkút vizsgálatra. 
13. Termálvíz hasznosítás és járulékos fejlesztési program. 
14. Molnár Miklós emléktábla és dombormű elkészítésére fedezet biztosítás. 
15. 1998. évi költségvetési előirányzat módosítás. 

 
 
74/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 5/1998./I.23./ sz., 6/1998./I.23./ sz., 12/1998./I.23./ sz.,14/1998./I.30./ 
sz., 20/1998./II.13./ sz., 21/1998./II.13./ sz., 46/1998./II.13./ sz., 53/1998./II.13./ sz., 
55/1998./II.13./ sz, 56/1998./II.13./ sz., 57/1998./II.13./ sz., 58/1998./II.13./ sz. 
59/1998./II.13./ sz., 60/1998./II.13./ sz., 61/1998./II.13./ sz., 63/1998./II.26./ sz., 
64/1998./II.26./ sz., 65/1998./II.26./ sz., 66/1998./II.26./ sz., 67/1998./II.26./ sz., 
68/1998./II.26./ sz., 69/1998./II.26./ sz., 71/1998./II.26./ sz. lejárt határidejű határozat 
végrehajtását elfogadta, és a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi.  
 
 
75/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi költségvetés  
bevételeit                     924.263 eFt előirányzattal,  
                             1.426.072 eFt teljesítéssel, /ebből 466.152 eFt: értékpapír + kiegy.függő 
                                                                         átfutó bevétel/ 
kiadásait                    924.263 eFt előirányzattal, 
                             1.384.964 eFt teljesítéssel, /ebből 596.298 eFt: értékpapír + kiegy. függő 
                                                                         átfutó kiadás/ 
az egyenleget                41.108 eFt-tal jóváhagyja, és az 1997. évi költségvetés alapján az 
1997. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
76/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló többszörösen 
módosított 5/1997./III.03./MÖK. számú rendelet 11. §-a h. pontja alapján, az 1997. évi állami 
feladatmutatós (és egyéb kieg. közokt. hozzájárulások) normatívák elszámolása során 
megállapított (az állami költségvetést, az önkormányzatot megillető), az intézményeket 
terhelő befizetési kötelezettségek összegét az intézmények 1997. évi jóváhagyott 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint /1. Sz. Általános 
Iskola 594 eFt, Orlai Petrics Soma Általános Iskola 487 eFt, a Humánsegítő és Szociális 
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Szolgálat 289 eFt, a Városi Zeneiskola 20 eFt, az Összevont Óvodák 467 eFt/ állapítja meg, 
és kötelezi az intézményeket, a feltüntetett összeg önkormányzat javára 1998. IV. 30-ig 
történő befizetésére. 
Felelős: érintett intézmények igazgatói 
Határidő: 1998. IV.30. 
 
 
77/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1997. évi Közoktatási célú központosított előirányzatok elszámolása 
során (994/1998. ikt. szám) megállapított (az állami költségvetés, az önkormányzatot 
megillető) az intézményeket terhelő befizetési kötelezettségek összegét az intézmények 1997. 
évi jóváhagyott pénzmaradványa felhasználásra vonatkozó kimutatás 5. sz. oszlopa szerint 
állapítja meg, és kötelezi az intézményeket, a feltüntetett összeg Önkormányzat javára 1998. 
IV.30-ig történő befizetésére. 
Felelős: 1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
             Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
             Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
              Összevont Óvodák vezetője 
Határidő: 1998. IV.30. 
 
 
78/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1997. évi jóváhagyott intézményi pénzmaradványok felhasználására 
vonatkozóan, az alábbiak szerint rendelkezik: 
/Az intézmények 1997. évi jóváhagyott intézményi pénzmaradványok felhasználására 
vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények szabadon 
felhasználhatják, illetve a Petőfi Sándor Gimnázium esetében a Képviselő-testület a 
felhasználást az alábbi részletezés szerint határozza meg: 
- előző évi veszteség rendezése:          2.184 eFt, 
- személyi juttatások:                          1.219 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok:         527 eFt 
- dologi kiadások:                               1.000 eFt 
- ill. közvetlenül felhasználható összeg:   519 eFt. 
Felelős: Orlai Petrics Soma Ált. Iskola igazgatója 
             Petőfi S. Gimnázium igazgatója 
             Petőfi S. Művelődési Központ igazgatója 
             Humánsegítő és Szoc. Szolg. igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
79/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1997 évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgáló jelentést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1997. évi hitelesített mérleg közzétételéről 
gondoskodjon 1998. június 30-áig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 1998. június 30. 
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80/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. évi felújítási ütemtervébe a felújítási igények I. csoportjába a 
Polgármesteri Hivatalhoz besorolja a városi járdák, utak javítását, az önkormányzati üdülők 
felújítását, és a városháza irodáinak festését, javítását. 
 
 
81/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az 1998. évi felújítási ütemtervet a 
80/1998./III.27./sz. határozat figyelembevételével elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos. 
 
 
82/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz, céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére vonatkozó 
pályázat benyújtásával. 
A pályázati pénzeszköz elnyerése esetén a Mezőberény, Petőfi u. 17-19 sz. /Orlai Petrics 
Soma Általános Iskola/ épület felújítását a költségvetési főösszesítőben szereplő műszaki 
tartalommal megvalósítja. 
A felújítás megvalósításához 3.165 eFt saját forrást biztosít az 1998. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére, mely az ÁFA-t tartalmazza. 
A pályázat keretében a saját forrás kiegészítéséhez 12.658 eFt támogatást igényelünk. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: pályázat benyújtására 1998. április 15-ig. 
 
 
83/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. évi felújítási ütemtervét félévkor felülvizsgálja, és a teljesülések 
ismeretében újabb sorrendet állít fel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
84/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező Berekfürdő 10977 
hrsz.-ú, Vadvirág u. 13. szám alatti üdülőt, Kiss Dániel Gyomaendrőd, Zsák u. 7. szám alatti 
lakos vételi ajánlatára nem kívánja értékesíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
85/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Csicsely Ilona Mezőberény, Sas u. 
4. szám alatti lakosnak, az önkormányzat tulajdonát képező 1011 hrsz.-ú, Széchenyi u. 1. 
szám alatti ingatlanból 6 m széles ingatlanrész megvásárlására irányuló szándéknyilatkozatát 
elutasítja, mivel az ingatlan jelenlegi használatához a kiszolgáló melléképületre szükség van, 
későbbi hasznosítását a telek csökkentett mérete korlátozhatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
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86/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 298/1997./XII.20./sz. határozat a.) 
pontjában a határidőt 1998. június 30-ra módosítja, a b.) pont módosításáról külön 
rendelkezik, a határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul fenntartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
87/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi menetrendszerű 
buszközlekedés indításával kapcsolatban hozott 288/1997./XII.20./, 289/1997./XII.20./sz. 
határozatait hatályon kívül helyezi, mivel a Fejér Megyei Közlekedési, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel a gazdasági társaság létrehozása meghiúsult. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
88/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
helyi tömegközlekedés biztosítására vonatkozó önkormányzati feladatok elvégzésének 
biztosításáról szóló megállapodást, megbízási szerződést, szerződéseket a békéscsabai 
KÖRÖS VOLÁN Rt.-vel megkösse, a helyi járat beindításával egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
89/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület 1998. április 1 napjától, 1998. június 30-ig Magyar Pált megbízza a 
Közszolgáltató Intézmény intézmény-vezetői feladatainak ellátásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
90/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező Berekfürdő, 
Vadvirág u. 13. sz. alatti ingatlanára nem kívánja a gázt beköttetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
91/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 1/2 részben 
Balogh András (sz. 1958.05.15. an.: Udvarnoki Ilona) Mezőberény, Szántó Kovács J. u. 13. 
sz. alatti lakos tulajdonát képező, - az önkormányzat javára bejegyzett 50.000 Ft és járulékai 
erejéig jelzálogjoggal, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt - mezőberényi 
1601 hrsz.-ú ingatlanra, a munkahely teremtő beruházási támogatás biztosítására jelzálogjogot 
bejegyezhessenek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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92/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tánczos Imre Mezőberény, Madarász 
u. 52. sz. alatti lakos, a Tópart Vendéglő tulajdonosa részére 100.000Ft, azaz: Egyszázezer 
forint vételárért értékesíti a Thököly út felőli oldalon lévő 1694 hrsz.-ú 622 m2 területű 
mélyfekvésű, mocsaras ingatlant azzal, hogy az ingatlanon vízelvezetési szolgalmi jog 
kerüljön bejegyzésre az önkormányzat javára. Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést a 
fentieknek megfelelően kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
93/1998./III.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 1 hrsz.-ú ingatlanból 
telekhatár-rendezése során leválasztásra kerülő 167 m2 ingatlanrészt, 200.000 Ft vételáron 
értékesítésre kijelöli. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
94/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Vállalat által kiírt pályázat benyújtásával, a vízjogi létesítési engedélyben szereplő 3.042 fm 
NA 0 200 KG PVC szennyvízcsatorna-hálózat megépítésével. Az 1998. évi költségvetésében 
erre 65.160 eFt saját forrást biztosít. A támogatással megvalósult szennyvízcsatorna-hálózatot 
üzemeltetésre a Békés Megyei Vízművek Vállalatnak átadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 1998. március 31. 
 
 
95/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Musitz László Szakértői és 
Vállalkozási Irodájától a termálkút vizsgálatra adott árajánlat és egyezség alapján 560.00 Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 700.000 Ft megbízási díj mellett, megrendeli a mezőberényi B-55, és B-59 
kút próbatermelését, a kivitelezési ajánlatnak megfelelő mérések és vizsgálatok elvégzését. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
96/1998./III.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
város termálkútjainak vízhozam és gyógyhatás vizsgálati eredményeinek függvényében 
tárgyaljon a termálvíz hasznosítás és járulékos fejlesztési program megrendeléséről a VIZ-
SZK Kft által tett árajánlat erejéig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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97/1998./III.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Molnár Miklós emléktábla és dombormű elkészítéséhez és 
felállításához bruttó 438.000 Ft-ot biztosít az 1998. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére, (7-4. PH Igazgatás személyi juttatás: 400.000 Ft és munkaadókat terhelő járulékok: 
38.000 Ft) és felhatalmazza a polgármestert, hogy Udvardy Anikó szobrászművésszel a 
szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
98/1998./III.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése 16-2. cím: 
Fejlesztési célú pénzeszk. átvétel bevételi előirányzatát 5.000 eFt-tal megemeli és ezzel 
egyidejűleg megemeli 5.000 eFt-tal a 12. cím Felhalmozási célú kiadásai előirányzatát 
(önkormányzati járdák, útépítések). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának időpontja. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/1998.(III.30.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/1998.(III.30.) önkormányzati 

rendelete a Mezőberény városban az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 
módosított, 17/1995.(V.22.) MÖK sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 
21/1993.(X.18.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
99/1998.IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el és tárgyalja: 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Iskolák pedagógiai programjának elfogadása. 
3./ Művelődési, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának beszámolója munkájáról. 
4./ Bejelentések 

1. Vízügyi-Alapból nyújtott támogatás elnyeréséhez pályázat benyújtása. 
2. Orvosi ügyelet egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátása. 
3. Petőfi Sándor Gimnázium felújítására vonatkozó címzett támogatási pályázat. 
4. Művelődési Központ pályázatához saját erő biztosítása. 
5. Strand megnyitásához fedezet kiegészítés biztosítása. 
6. Mezőberény város címere használatának engedélyezése. 
7. Munkanélküliek foglalkoztatására pályázat benyújtása a Közmunkatanács 

Hivatalához. 
8. Szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak és póttagjainak megválasztása. 
9. 12/1998./I.28./sz. határozat végrehajtási határidejének módosítása. 



24 

10. Mezőberény, Petőfi u. 9. sz. alatt működő varrodatanműhelybe 3 fázis bekötésére 
fedezetbiztosítás. 

Zárt ülés. 
 
 
100/1998./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi, valamint elfogadja a 35/1998./II.13./sz., 47/1998./II.13./sz., 
48/1998./II.13./sz.., 49/1998./II.13./sz., 71/1998./II.26./sz. lejárt határidejű határozat 
végrehajtását. 
 
 
101/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
speciális tagozatán a 9. és 10. osztály indíthatóságával 1999. szeptember 1-től felmenő 
rendszerben. Az osztályok indíthatóságánál minimális létszámként 10 főt határoz meg. A 
beindítás után 2 évvel az illetékes bizottság összegezze a 2 év tapasztalatai. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Körösi Mihály igazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
102/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola pedagógiai programját 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István iskolaigazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
103/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola pedagógiai 
programját elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Körösi Mihály iskolaigazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
104/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola speciális 
tagozatának pedagógiai programját elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Körösi Mihály iskolaigazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
 
105/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
Diákotthonának pedagógiai programját elfogadja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Körösi Mihály iskolaigazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
106/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnáziumának pedagógiai 
programját elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor iskolaigazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
107/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Kollégiumának 
pedagógiai programját elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor iskolaigazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
108/1998/IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a város költségvetésének I. félévi felhasználásának 
ismeretében 1998. augusztus 20-ig a pedagógiai program elfogadásával érintett három 
intézményt értesíti arról, hogy ebben a pénzügyi évben a finanszírozásban milyen 
módosításokat hajthatnak végre ezzel kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
109/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Művelődési, Sport és Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottsága beszámolóját a bizottság 4 éves munkájáról, elfogadja. 
 
 
110/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Vízügyi Alapból pályázható 
szennyvízelvezető rendszer bővítéséhez támogatási igény benyújtásával. 
Az 1998. évi költségvetésében 31.029 eFt saját forrást biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 1998. május 22. 
 
 
111/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Pirinczky Béla traumatológus 
ajánlatát - mely a Mezőberény-Csárdaszállás települések orvosi ügyelete ellátására vonatkozik 
- elfogadja és 1998. július 1 napjától kezdődően a központi orvosi ügyelet működtetéséről, a 
Dr. Pirinczky Béla egészségügyi vállalkozásával kötött megállapodás alapján gondoskodik. 



26 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Csárdaszállás 
község polgármesterével, hogy a központi orvosi ügyelet vállalkozás keretében történő 
ellátásával összefüggő költségek (végkielégítések) vállalása tekintetében állapodjanak meg. 
A képviselő-testület, amennyiben Csárdaszállás önkormányzati képviselő-testülete is a 
központi orvosi ügyelet vállalkozás keretében történő ellátásával kapcsolatos egyetértő 
döntését meghozza, 1998. július 1 napjától kezdődően vállalja Dr. Pirinczky Béla 
egészségügyi vállalkozása által ellátott központi orvosi ügyelet működtetéséhez a kért anyagi 
támogatás biztosítását - úgy, hogy a Mezőberény és Csárdaszállás lakossága után járó 
társadalombiztosítási támogatás összegét, a Csárdaszállás községgel kötött megállapodás 
alapján garantált összeggel (havi 30.000 Ft) és az ezen összegek által nem fedezett összeggel 
kiegészíti. 
A képviselő-testület felkéri a Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a központi 
orvosi ügyelet vállalkozás keretében történő ellátásával összefüggő munkáltatói döntéseket 
hozza meg. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító 
okirata módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet a következő - május havi - képviselő-
testületi ülésre terjessze elő. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet 
vállalkozás keretében történő működtetésére vonatkozó megállapodást Dr. Pirinczky Bélával 
kösse meg, azzal, hogy a megállapodásban szerepeljen az a kikötés, hogy az ügyeleti ellátás új 
formában történő megoldása a lakosság számára nem lehet kedvezőtlenebb a jelenleginél. 
A képviselő-testület felkéri a Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjét, hogy a 
munkáltatói döntésekkel (közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekkel) összefüggő 
költségigényét a képviselő-testület május havi ülésére terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina intézményvezető 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
112/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a - Petőfi Sándor Gimnázium 
/Mezőberény, Petőfi u. 13-15. szám/ rekonstrukciójára vonatkozó beruházási koncepció részét 
képező megvalósíthatósági tanulmányok alapján - címzett támogatással megvalósuló 
önkormányzati beruházással. 
A változat   -   275.000 eFt összköltségű önkormányzati beruházás. 
A képviselő-testület saját forrásként 55.000 eFt-ot az alábbi részletezés szerint: 
      1999 év                                27.500 eFt-ot, 
      2000 év                                27.500 eFt-ot az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 
B változat   -    335.000 eFt összköltségű önkormányzati beruházás. 
A képviselő-testület saját forrásként 67.000 eFt-ot az alábbi részletezés szerint: 
      1999 év                                20.000 eFt-ot 
      2000 év                                20.000 eFt-ot 
      2001 év                                27.000 eFt-ot az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a beruházási koncepció benyújtására 1998. május 5. 
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113/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium (5650 
Mezőberény, Petőfi u. 13.-15. sz.) címzett támogatási igény beruházási koncepciójához 
készített megvalósíthatósági tanulmány B változatát első helyre sorolja. 
 
 
114/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a Magyar Közlöny 
1998/27. számában megjelent 15/1998./III.31./MKM rendeletben meghirdetett pályázaton, 
mely a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 
intézkedik. 
A Petőfi Sándor Művelődési Központ által készített koncepciót elfogadja, és a pályázathoz 
400 eFt saját erőt biztosít. A részletes pályázat elkészítésével a Művelődési Központ 
Igazgatóját bízza meg. 
Felelős: Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: 1998. április 30. 
 
 
115/1998./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
- 7-3. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát (dologi kiadások: a strand  
megnyitásához, a költségvetésben biztosított előirányzatok kiegészítésére) 294 eFt-tal 
megemeli és ezzel egyidejűleg megemeli a  7-3. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény 
bevételi előirányzatát (felhalmozási és tőke jellegű bevételek) 294 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
116/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lovász és Tsa Bt. (5700 Gyula. 
Cserjés u. 44.) kérelmére exkluzív kivitelezésű városnaptár készítésénél Mezőberény város 
címerének használatát engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
117/1998./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület több bizonytalansági tényező miatt a jelentős mértékű saját erőt igénylő 
közmunka pályázat benyújtását nem támogatja, nem nyújt be pályázatot a Munkaügyi 
Minisztérium Közmunkatanács Hivatalához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
118/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a szavazókörök szerinti 
szavazatszámláló bizottságok három tagját és szavazókörönként egy póttagját az 1997. évi C. 
tv. 23.§ /1/ bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következők szerint választja meg: 
 



28 

1. számú szavazókör  Helye: Jeszenszky u. 21. Idősek Otthona 
Tagok:           Éber Mihály                   Kereki u. 53. 
                      Rozgonyi  Lászlóné        Zrínyi sgt. 61. 
                      Szűcs Ferencné               Erkel F. u. 21. 
Póttag:           Babinszki János              Zámenhoff u. 1. 
 
2. számú szavazókör Helye: Kinizsi u. 13.  Kinizsi úti óvoda 
Tagok:           Bálintné Pikó Mária        Bartók u. 11. 
                     Litvai György                   Kinizsi u. 9. 
                     Torma Sándor                   Bonyhai u. 6. 
Póttag:           Benkéné Madari Erika     Fő u. 2/C I/6. 
 
3. számú szavazókör Helye: Martinovics úti iskola 
Tagok:           Fekete Erzsébet                 Deák F. u. 57. 
                     Szabó Lajosné                    Röntgen u. 3. 
                     Sziráczki Jánosné               Kölcsey ltp. 7/B/2. 
Póttag:           Szekeres Józsefné             Bajcsy-Zs. u. 56. 
 
4. számú szavazókör Helye: Liget tér 5.  Liget téri óvoda 
Tagok:            Muzslai Jánosné               Martinovics u. 53. 
                      Nemcsók László                 Kereki u. 17. 
                      Szák-Kocsis Gyula             Kereki u. 19. 
Póttag:            Szakálas Istvánné              Kölcsey u. 13. 
 
5. számú szavazókör Helye: Hősök u. 3. Öregek Napközi Otthona 
Tagok:            Berg Gyuláné                    Szénáskert u. 4. 
                       Fazekas Lajosné                Fő u. 2/B II/11. 
                       Vámos György                  Petőfi u. 52. 
Póttag:             Kozma Mária                   József A. 5. 
 
6. számú szavazókör Helye: Kodály u. 8. Kodály zoltán úti óvoda 
Tagok:            Balogh Ernő                      Bonyhai u. 18. 
                       Mátyás Lászlóné               Jókai u. 37. 
                       Simcsik Julianna               Tavasz u. 18. 
Póttag:             Litvai Ádám                     Hunyadi J. u. 21. 
 
7. számú szavazókör Helye: Petőfi u. 27. Humánsegítő Szolgálat 
Tagok:            Csók Imréné                        Hősök u. 10/F I/4. 
                       Savolt Jánosné                     Belencéresi u. 10. 
                       Szászné Sziklai Ilona            Hősök u. 8/D I/3. 
Póttag:            Gönczi Imréné                      Hősök u. 10/E III/8. 
8. számú szavazókör Helye: Petőfi u. 17-19. Orlai Petrics Soma Iskola 
Tagok:            Kissné Bacsó Aranka            Kossuth tér 2. I/12. 
                       Rajnai Mártonné                  Petőfi u. 35. 
                       Schaffer Mártonné               Petőfi u. 46. 
Póttag:            Dankó József                        József A. u. 2/A. 
 
9. számú szavazókör Helye: Deák F. u. 5-7- Iskola 
Tagok:             Csávás Istvánné                   Deák F. u. 8. 
                        Marton Mihály                    Deák F. u. 48/A. 



29 

                        Tóti Lászlóné                      Szabó Á. u. 16. 
Póttag:              Hájas Nándor                      Köröstarcsai u. 33. 
 
10. számú szavazókör Helye: Kálvin u. 2. Kálvin úti óvoda 
Tagok:              Gubis Andrásné                  Deák F. u. 8. 
                        Hathy Zsolt                         Bonyhai u. 1. 
                        Vígh Sándorné                    Csabai u. 38. 
Póttag:              Szenteszki Györgyné           Madarász u. 16. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
119/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 12/1998./I.23./sz. határozatában a pályázatok 
elbírálási határidejét a májusi képviselő-testületi ülésre módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
120/1998./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény, Petőfi u. 9. szám alatti önkormányzati ingatlanban 
működő varrodatanműhelybe a 3 fázis bekötésének anyagköltségét vállalja, amelyre 90.000 
Ft-ot biztosít az 1998. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
121/1998./IV.24./sz. határozat:  
A képviselő-testület interpellációra adott válaszként elfogadja, hogy a Békési úton /szociális 
otthon előtt/ a kerékpárút módosított nyomvonalának kiépítésekor a rossz állapotú járda 
javítását a hivatal elvégezteti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
122/1998./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület interpellációra adott válaszként elfogadja a Vasút utcai, Békési Gabona 
Rt előtti fák szabálytalan nyakazásának kivizsgálásáról szóló választ.  
 
 
123/1998./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Penny Market által 
megvalósítandó, további rácsatlakozásokra alkalmas közművek kiépítése érdekében 
megfelelő információk birtokában, kölcsönösen előnyös feltételek mellett a Penny Markettel 
megállapodást kössön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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124/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dis-Ker Holding Szövetkezet (5650 
Mezőberény, Fő u. 13. sz.) által ingatlan tulajdonjogának, ill. ingatlan cserére vonatkozó 
ajánlatát nem fogadja el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
125/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 898 hrsz.-ú Belentai u. 1. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlant egyben értékesíti 2.500.000 Ft vételárért abban az esetben, 
ha a vevő egyösszegben fizet, amennyiben részletfizetést kér, akkor a vételárat 3.000.000 Ft-
ban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi jogügyelet lebonyolítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
126/1998./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mezőberényi 
0307 hrsz.-ú (a., szeméttelep 7 ha 5713 m2,  b., gazdasági épület és udvar 8176 m2 művelési 
ágú), összesen 8.3889 m2 területű ingatlan b., alrészletéből a szükséges mértékű, a további 
hasznosítás kölcsönös figyelembevételével kialakítandó ingatlan telephely céljára történő 
értékesítéséről tárgyaljon a Tappe Kft. képviselőjével. Egyidejűleg gondoskodni kell a 
gyepmesteri telep új helyének kijelöléséről, és a dögkutak megszüntetéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
127/1998./V.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Vállalat 
Igazgatótanácsába tagként Cservenák Pál Miklós polgármestert delegálja, és egyben a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A.§ /3/ bekezdés b./ pontjában foglalt 
hozzájárulását a határozatban megjelölt vállalat vonatkozásában megadja. 
Meghatalmazza az alpolgármestert, hogy a képviselő-testület határozatával a Békés Megyei 
Vízművek Vállalat értesítse. 
Felelős: Wagner Márton alpolgármester 
Határidő: 1998. május 26. 
 
 

*** 
 
 
128/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el és tárgyalja: 
1./ Beszámoló Mezőberény város közrend, közbiztonságának helyzetéről. 
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2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

3./ Mezőőri szolgálat kiterjesztésének lehetőségei. 
4./ Bejelentések: 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása. 
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről 

rendeletalkotás. 
3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről rendeletalkotás. 
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról rendeletmódosítás. 
5. EKG készülék beszerzésével kapcsolatos előterjesztés. 
6. Széchenyi u. 1. sz. ingatlan fűtéskorszerűsítése. 
7. Bölcsőde tárgyi feltételeinek javítására pályázat. 
8. Könyvtár beszerzési keretének növelése, pályázat. 
9. Külterületi földút nyomvonalának módosítása. 
10. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. 
11. Lendvai Sándorné lakástámogatási hitelügye. 
a. Sz. Általános Iskola osztályindítási kérelme. 
12. Iskolai tanulók tankönyvvásárlásának támogatása. 
13. Pedagógusok létszám meghatározása az iskoláknál. 
14. Pedagógusok szakvizsgája és továbbképzése. 
15. Pedagógusok minőségi bérezése. 
16. Egyéb bejelentések. 

 
 
129/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény város közrend, közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
130/0998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
131/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Városi Könyvtár, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
igazgatójának megválasztását titkos szavazással dönti el. 
 
 
132/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület Dr. Fazekas Andrásnét a Városi Könyvtár igazgatójának titkos 
szavazással megválasztotta. 
 
 
133/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület Szűcsné Sziklai Évát a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatójának 
titkos szavazással megválasztotta. 
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134/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Fazekas Andrásnét /Mezőberény, 
Fő u. 2/A. III/34. sz. alatti lakos/ a Városi Könyvtár igazgatói állására 1998. július 1-től 5 év 
időtartamra kinevezi. Bérezését a 18/1998./II.13./sz. határozat szerint állapítja meg (nem 
változtatja). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
135/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szűcsné Sziklai Évát /Mezőberény, 
Hősök útja 8. D. I/4. sz. alatti lakos/ a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatói állására 
1998. július 1-től 5 év időtartamra kinevezi. Bérezését a 18/1998./II.13./sz. határozat szerint 
állapítja meg (nem változtatja). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
136/1998/V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület továbbra is biztosítja a bölcsőde zavartalan működésének feltételeit, és a 
szakdolgozói létszámot figyelembe véve 30 főben határozza meg a férőhelyek számát, 
melyből 10 szünetelő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina igazgató 
Felelős: értelem szerint. 
 
 
137/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület ezennel visszavonja 27/1998./II.13./sz. határozatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
138/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a mezei őrszolgálat további /egész közigazgatási terület/ kiterjesztés 
lehetőségének megtárgyalására még ez év folyamán visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
139/1998./V.29./sz. határozat:  
A képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
- 7-5.cím:  a Polgármesteri Hivatal intézményi folyó bevétel előirányzatát (kamat bevétel) 
                 1.200 eFt-tal megemeli, 
és ezzel egyidejűleg megemeli a 
- 12. cím:  Felhalmozási és pénzügyi befektetések kiadási előirányzatát 10.000 eFt-tal 
                ezen belül: 
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                               - Mezőberény Petőfi Sándor Gimnázium címzett támogatási pályázathoz 
                       tervezés            400 eFt 
                               - Útépítések      9600 eFt. 
- 14. cím: Általános tartalék kiadásai előirányzatát  2000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának időpontja. 
 
 
140/1998/V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 56/1998./II.13./sz. határozatát 
módosítja és kiegészíti: 
Egészségügyi alapellátás (gyermekorvosi körzet) korszerűsítéséhez EKG készülék 
vásárlásához további 32 eFt-ot, azaz összesen 192 eFt-ot biztosít úgy, hogy a vásárlás a 
következők szerint történik:  
EKG készülék beszerzési ára: 629 eFt, Népjóléti Minisztériumtól önkormányzat által 
pályázaton nyert támogatás 200 eFt, Szívügy Alapítványtól pályázott további 137 eFt, és Dr. 
Bacsó Lajos vállalkozó ház igyermekorvos által vállalt hozzájárulás 100 eFt. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Dr. Bacsó Lajos gyermekorvossal a 
hozzájárulás tárgyában a megállapodást kösse meg, a Szívügy Alapítványhoz a pályázatot 
nyújtsa be, és annak nyerése esetén az EKG megvásárlásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
141/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Széchenyi u. 1. szám 
alatti épület fűtéskorszerűsítésére (a vegyes üzemeltetésű kazán gázüzemeltetésűre való 
cseréje) a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 900 eFt pótelőirányzatot biztosít. 
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy tegyen lépéseket pályázati 
lehetőségek felkutatására, és amennyiben egyéb pályázati forrás bevonható, úgy annak 
összegével a pótelőirányzat összege csökkentendő. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
142/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat intézményénél 1998. évben, a fűtéskorszerűsítés megvalósításával, az intézményi 
feladatcsökkenésre tekintettel a feladatok racionálisabb ellátása érdekében egy fő (1 fő teljes 
munkaidős, napi 8 órában foglalkoztatott) közalkalmazotti létszám leépítését rendeli el, és 
kötelezi a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a létszámleépítés 1998. 
évben történő végrehajtására, az intézmény által készített ütemezésnek megfelelően. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
143/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatot nyújtson be a Népjóléti Minisztérium által kiírt 
pályázatra a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények létesítésére és átalakítására, 
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család-, gyermek- és ifjúságvédelmi programok fejlesztésére, ezen belül a gyermekek 
napközbeni ellátásának fejlesztésére az önkormányzati fenntartású bölcsőde működési 
feltételeinek javítására 1.300 eFt pályázott összeg elnyerése céljából.  
A pályázathoz saját forrásrészként az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
Mezőberény Munkácsy u. 10. szám alatti bölcsődei épületét biztosítja. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 1998. június 15. 
 
 
144/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az elfogadott költségvetésen felül 
500.000 Ft-tal egészíti ki a Városi Könyvtár beszerzési keretét. Ezzel az összeggel nyújt be 
pályázatot a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz, és kötelezettséget vállal arra nézve, 
hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget a könyvtár 
rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Fazekas Andrásné igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
145/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberény 
külterület 032 hrsz.-ú földút változatlan 6268 m2 területtel az E-55/1997. számú záradékkal 
ellátott megosztási vázrajznak megfelelően új nyomvonalra kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
146/1998./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a mezőberényi 2847 
hrsz.-ú, Kérhalom u. 45. sz. alatti - az önkormányzat javára bejegyzett 50.000 Ft és járulékai 
erejéig jelzálogjoggal és biztosítására elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt - ingatlanon 
fennálló hitel visszafizetését Lendvai Sándorné Pálovics Ildikó Mezőberény, Deák F. u. 14. 
sz. alatti lakos kizárólagosan átvállalja, mint - tulajdonközösség megszüntetése címen - az 
ingatlan egyedüli tulajdonosa. Lendvai Sándort, Mezőberény, Kérhalom u. 45. sz. alatti lakost 
a kölcsönkötelemből elbocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
147/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 34/1998./II.13./sz. és 35/1998/II.13/sz. határozatát fenntartja, s 
elrendeli az első osztályok e határozatok szerinti szervezését. A testület vállalja annak 
felelősségét, hogy az indítandó első osztályok létszáma a törvényi maximumot meghaladja. 
Az 1. Sz. Általános Iskolának engedélyezi, hogy a következő tanévre a jelenlegi 4 hetedik 
osztályát ne vonja össze 3 osztállyá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István 1. Sz. Ált. Isk. igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
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148/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tanulók tankönyv-vásárlására biztosított központi 
normatív támogatást átcsoportosítás nélkül juttassa el a fenntartó az érintett iskoláknak, s az 
iskolák alakítsák ki a saját elosztási szempontjaikat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
149/1998./V29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a következő tanévre pedagógus álláshelyként 
jóváhagyja a következőket (amit a pedagógusok minőségi bérezése MKM támogatást igénylő 
adatlapon szerepeltetni kellett): 
1. Sz. Általános Iskolánál 47 fő,  
Orlai P.S. Általános Iskolánál 50 fő (ebből a spec. tagozaton 10 fő), 
Petőfi S. Gimnáziumnál 43 fő (ebből az oktatásnál 33 fő). 
Az 1999/2000-es tanév pedagógus létszámmal kapcsolatos adataira az illetékes bizottság(ok) 
október végéig tegyék meg javaslataikat.  
A képviselő-testület elfogadja, hogy pedagógus-létszámcsökkentés ne legyen mindaddig, 
amíg 1-1 iskola pedagógus létszáma nem haladja meg a maximális túlórával való és a csak 
kötelező óraszámban való foglalkoztatás átlagát (a jelenlegi kötelezően biztosítandó 
óraszámok alapján). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
150/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a pedagógus továbbképzésre kapott normatív támogatás 
90%-át kapják meg az érintett intézmények, s a fennmaradó 10%-ból a fenntartó támogassa a 
következő tanévben az intézményvezetők tanulmányait. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az MKM értesítés (az ezzel kapcsolatos felosztásról) megérkezését követő 5. 

munkanap. 
 
 
151/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a pedagógusok minőségi bérezésére kapott összeget 90%-
ban (normatív alapon) ossza szét intézményei között, az intézményvezetők minőségi 
bérezésére a fennmaradó 10%-ból biztosít alapot. A differenciálás szempontjainak 
kialakításával, azoknak az intézményeken belüli elfogadtatásának előkészítésével a korábban 
létrehozott ad-hoc bizottságot bízza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
152/1998./V.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 127/1998./V.22./sz. határozatának végrehajtását elfogadja, annak 
tartalmával egyetért. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/1998.(V.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/1998.(VI.02.) önkormányzati 

rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/1998.(VI.02.) önkormányzati 

rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/1998.(VI.02.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 32/1997.(X.14. MÖK sz. 
rendelettel módosított 14/1997.(IV.21.) MÖK sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/1998.(VI.02.) önkormányzati 

rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 46/1997./XII.22./ MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
153/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el és tárgyalja: 
I. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
1./ Polgármester szóbeli beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 

intézkedésekről. 
2./ Közszolgáltató Intézmény vezetőjének megbízása. 
3./ Létszámleépítés fedezet biztosítása. 

II. Bejelentések. 
1./ Városi rendezvények előirányzat rendezése 
2./ Ingó eladásokból származó előirányzat rendezés 
3./ Buszközlekedésből származó előirányzat rendezés. 
4./ Buszközlekedéssel kapcsolatos átcsoportosítások. 
5./ Technikai előirányzat átcsoportosítás. 
6./ Intézmények előirányzat maradványának rendezése. 
7./ Személygépkocsi vásárlásra biztosított saját erő visszaállítás rendezése. 
8./ Puskin u. 1. sz. alatti szociális otthon tervezési költségének előirányzat rendezése. 
9./ Védőnői szolgálat működési feltételének javítására biztosított saját erő. 
10./ Zsibrita Pál közterület vásárlási kérelme. 
11./  Orvosi ügyelet megszűnésével összefüggő kiadásokra vonatkozó előirányzat 

rendezés. 
12./ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása. 
13./ Intézményi térítési díjak módosítása /rendeletmódosítás/ 
14./ Vállalkozó orvosok támogatási kérelme. 
15./ Pedagógusok minőségi bérezésével kapcsolatos határozat /Humánsegítő Szoc. 

Szolg./ 
16./ Internet csatlakozás lehetősége. 
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17./ Gárdonyi u. és Rózsa u. útépítés. 
18./ EKG készülék beszerzési kérelem. 
19./ Szabó Józsefné Szabó Margaréta lakáshitel ügye. 
20./ Pedagógiai szakszolgálat állami támogatás aláírására felhatalmazás. 
21./ Turisztikai kiadványban történő megjelenés támogatásáról nyilatkozat. 
22./ Békés megyei Ápolónők Egészségéért Alapítvány ügye. 

Zárt ülés - ipari park létesítésével kapcsolatos ajánlat. 
 
 
154/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
155/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület 1998. július 1. napjától 1998. december 31-ig Magyar Pált megbízza a 
Közszolgáltató Intézmény intézmény-vezetői feladatainak ellátásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
156/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 
létszámcsökkentéssel (1 fő) kapcsolatos kiadások fedezetére (felmentés, végkielégítés) 232 
eFt-ot (személyi juttatás: 163 eFt, munkaadókat terhelő járulék: 69 eFt) biztosít az 1998. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
157/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatát /működési célú pénzeszköz átadás: 
              Városi rendezvények/     csökkenti:                                                           697 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a 7-5 cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatát:                                           20 eFt-tal 
             - Múzeum szakfeladata (Orlai Petrics Soma Múzeum): dologi 
                kiadás                                                                                    20 eFt. 
                Népi építészeti kiállítás (Mezőberény építészete fotókiállítás) 
az 1. cím. 1. Sz. Általános Iskola, dologi kiadási előirányzatát:                                15 eFt-tal 
                (Simonyi Zsigmond körzeti helyesírási verseny: 15 eFt.) 
a 2. cím. Orlai Petrics Soma Általános Iskola, dologi kiadási előirányzatát:             50 eFt-tal 
               Farsang Kupa: kispályás gyermek labdarugó torna:                   20 eFt 
               Március 15. Kupa: kispályás nemzetközi labdarugó torna:         30 eFt. 
az 5. cím. Petőfi Sándor Művelődési Központ, kiadásai előirányzatát:                    152 eFt-tal 
               - Március 15-i rendezvény (Márciusi ifjak Mezőberényben)      70 eFt 
               - Országos Weöres Sándor Gyermek Színjátszó találkozó 
                 területi döntő (V. 1-2)                                                           10 eFt 
               - Városi Gyermeknap (V. 24)                                                  70 eFt 
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               - Művelődési Központ művészeti csoportjainak évadzárója:        2 eFt 
                  (V. 29.) 
a 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadásai előirányzatát:                         403 eFt-tal 
              - Petőfi Sándor nevét viselő iskolák találkozója (márc.12-15)   388 eFt 
              - Gombavató (II.28.)                                                               15 eFt. 
a 7-1. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatát:                                                    57 eFt-tal 
               (Személyi juttatás 12 eFt. Dologi kiadás: 10 eFt. Ellátottak 
                juttatásai  35 eFt.) 
                - Ált. Isk. Petőfi versmondó verseny (szem.jutt. 7 eFt) 
                - Kazinczy verseny                           (szem.jutt. 5 eFt, dologi 10 eFt) 
                - Kilométer szerző verseny                (ell.jutt. 35 eFt) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés. 
 
 
158/1998.VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról, módosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
7-3 cím. Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát                           3.406 eFt-tal 
              megemeli (Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  2373 eFt) 
                             ( Intézményi és önk. műv. bev.                1033 eFt) 
              és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-3 cím. Városi Közszolgáltató Intézmény, dologi kiadásai /ÁFA/ elő- 
              irányzatát:                                                                                               740 eFt-tal 
a 14. cím: Általános tartalék előirányzatát                                                             2.666 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés. 
 
 
159/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
7-3. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát: (int.műk.bev.) 2.726 eFt-tal 
              megemeli. 
7-5. cím. PH. Int.folyó bevételei - bevételi előirányzatát:                                       1.250 eFt-tal 
              megemeli.  
              illetve ezzel egyidejlüleg megemeli: 
a 7-3. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény, dologi kiadási előirányzatát              337 eFt-tal 
a 7-5. cím. PH. egyéb működési kiadások, dologi kiadási előirányzatát:                  250 eFt-tal 
a 14. cím. Általános tartalék előirányzatát:                                                            3.389 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
160/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a közoktatási intézményei részére helyi tömegközlekedés 
igénybevételéhez (tanuló, buszbérlet tám. (IV-IX hó) az 1998. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére 3.891 eFt támogatást biztosít, az alábbiak szerint: 
- 1. Sz. Általános Iskola 1.453 eFt (ebből ellátottak jutt. 1.297 eFt, dologi kiad. 156 eFt). 
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- Orlai Petrics Soma Ált. Iskola: 1.502 eFt (ebből ellátottak jutt. 1.341 eFt dologi kiad 161 
eFt) - Petőfi Sándor Gimnázium: 936 eFt (ebből ellátottak jutt. 836 eFt, dologi kiad. 100 eFt). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
161/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
- 12-1. cím. SZJA + SZJA kieg. + SZJA. szoc. és gyerm. jól. bevételi előirányzatát   1 eFt-tal  
   megemeli. 
    - illetve ezzel egyidejűleg csökkenti 
- 12-2. cím. Gépjárműadó, bevételek előirányzatát                                                       1 eFt-tal 
- 14-2. cím. Pénzügyi befektetések bevételi, előirányzatát                                    54.916 eFt-tal 
                   csökkenti, 
                  és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 17-2. cím. Hitelek bevételi előirányzatát                                                          54.916 eFt-tal. 
                   (Hitelek, rövidlejáratú értékpapírok bevételei) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés. 
 
 
162/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzati átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
17-2. cím. Hitelek, bevételi előirányzatát                                                              5.779 eFt-tal 
                (Hitelek, rövidlejáratú értékpapírok bevételei) 
                 megemeli, 
illetve ezzel egyidejűleg megemeli: 
a 7-1. cím. Városi Könyvtár kiadási előirányzatát                                                    206 eFt-tal 
                (ebből Dologi kiadások 103 eFt, Felhalmozási célú kiad. 103 eFt) 
a 7-2. cím. Városi Zeneiskola, kiadási előirányzatát                                                  856 eFt-tal 
                ( ebből: felhalmozási célú kiad. /hangszer besz./)             756 eFt 
                 Dologi  kiadások                                                           100 eFt 
a 7-3. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény, kiadási előirányzatát                          488 eFt-tal 
                 ( ebből: Dologi kiadások                                                293 eFt 
                             Felhalmozási célú kiad.                                      195 eFt) 
a 7-4. cím. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (751 153) előirányzatát:         450 eFt-tal 
                - ebből 1997-es otthonteremtési tám. maradvány  
                  1997. évben visszafizetendő:                                         150 eFt 
                - ebből PH. igazgatás dologi:                                           300 eFt 
a 12 cím. Felhalmozási célú kiadások, kiadási előirányzatát                                 3.779 eFt-tal 
                - ebből 751 142  Körzeti igazg. szerv. tev.  
                 (gyámhivatal támog. 1997. évi maradvány:                   1.139 eFt 
                   számítógépes konfiguráció, gépkocsi)  
                 - ebből 751153 Igazgatás:                                             2.640 eFt 
                 Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök vásárlása 
                  (számítógép konfigurációk 5 db) fénymásoló és egyéb tervezések. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
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163/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 61/1998./II.13./sz. határozatában a Népjóléti Minisztérium által kiírt 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételeinek kialakítása /személygépkocsi 
vásárlásra/ pályázathoz biztosított sajáterő összegét 600 eFt-ot, mivel a pályázat sikertelen 
volt, az általános tartalékba helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
164/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére, tervezési munkák 
fedezetére (építész, ép. gépész, elektromos statisztikai) /Népjóléti Minisztériumi pályázat: 
Puskin u. 1. sz. alatti Szociális Otthon bővítés, felújítás/ 658 eFt pótelőirányzatot biztosít 
felhalmozási célú előirányzatként az 1998. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: érelem szerint. 
 
 
165/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 60/1998./II.13./sz. határozatában a Népjóléti Minisztérium által kiírt 
körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása pályázathoz biztosított sajáterő 
összegét 700 eFt-ot, mivel a pályázat sikertelen volt, az általános tartalékba helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
166/1998./VI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3354 hrsz.-ú 4126 m2 
területű forgalomképtelen ingatlanból a műszaki megosztás után keletkező kb. 900 m2-es 
területet forgalomképessé nyilvánítja. A megosztási munkarész alapján elrendeli a 
vagyonrendelet módosítását. 
A megosztás után kialakított új forgalomképes ingatlant értékesíti Zsibrita Pál Mezőberény, 
Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos részére 50.000 Ft vételárért a szolgalmi jog bejegyzése 
mellett azzal a feltétellel, hogy a terület rendben tartását és a megosztási költségek 
megtérítését vállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
167/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a költségvetés általános tartaléka terhére a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat részére 2.490 eFt pótelőirányzatot biztosít a központi orvosi ügyelet 
vállalkozás formájában történő ellátása ügyében keletkezett többletkiadások fedezete céljából. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Csárdaszállás és Mezőberény 
Önkormányzata közötti megállapodást korrigálja a lakosság arányos költségviselése 
érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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168/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem kíván az új, ősszel megválasztandó képviselő-testületre anyagi 
kihatással járó kötelezettségeket hárítani, ezért a vállalkozó orvosok beadványának tárgyalását 
nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
169/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 151/1998./V.29./sz. határozatát nem változtatja meg, a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat pedagógusok minőségi bérezésére vonatkozó javaslatot későbbiekben újra 
tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
170/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület internet kapcsolat létrehozásának lehetőségét következő testületi ülésen 
tárgyalja, Schultz György vállalkozó új árajánlata ismeretében.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
171/1998./VI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Gárdonyi és Rózsa úti lakók által létrehozott 
úttársulás kérésének eleget téve elrendeli a fenti utcákban a szilárd útburkolat elkészítését, 
még ebben az évben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
172/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület Dr. Dóczy Balázs kérelmét, az V. sz. háziorvosi körzet orvosi 
felszerelésének fejlesztését, EKG készülék vásárlását pályázati lehetőség esetén újra tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
173/1998./VI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szabó Józsefné 
Szabó Margaréta Mezőberény, Táncsics u. 24. sz. alatti lakos a mezőberényi 3418 hrsz.-ú 
házas ingatlanból - mely az önkormányzat javára bejegyzett 200.000 Ft és járulékai erejéig 
jelzálogjoggal  és biztosítására elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt - a tulajdonát 
képező 1/2 illetőséget elidegenítse azzal, hogy ezen tulajdoni illetőségről a teher törléséhez 
hozzájárul. A jelzálogjog változatlan tartalommal fennmarad a volt tulajdonostárs Szabó 
József Mezőberény, Táncsics u. 24. sz. alatti lakos 1/2 tulajdoni illetőségén. Egyidejűleg 
elrendeli, hogy a hitel biztosítására 200.000 Ft és járulékai erejéig, jelzálogjog és elidegenítési 
és terhelési tilalom a Szabó Józsefné Szabó Margaréta Mezőberény, Táncsics u. 24. szám 
alatti lakos tulajdonát képező mezőberényi 3775/5 hrsz.-ú /építési telek/ ingatlanra 
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bejegyzésre kerüljön, mivel a volt tulajdonostársak a hitel visszafizetéséért egyetemlegesen 
felelősek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
174/1998./VI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Megyei Önkormányzat 
együttműködési megállapodásának tervezetét a pedagógiai szakszolgálat működéséről 
elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert a végleges megállapodás aláírására (amennyiben az 
nem tartalmaz olyan további kikötéseket, mely testületi hozzájárulást igényel). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
175/1998./VI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatólag egyetért azzal, hogy a 
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a közép-
békési térségben a három várost és a közbe lévő települések nevezetességeit, turisztikai 
látványosságait bemutató kiadvány készítésének támogatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
176/1998./VI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván alapító lenni a Békés 
megyei Ápolónők Egészségéért Alapítványban, az 57/1992./II.21./sz. határozatában 
megállapított 20.000 Ft támogatással csatlakozik az alapítók nemes szándékához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
177/1998./VI.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Szabó Árpád u. 17. sz. alatti ingatlan funkciójának megváltoztatásának 
ügyét sürgősséggel tárgyalja. 
 
 
178/1998./VI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Szabó Á. u. 17-19 sz. 
ingatlan óvoda funkcióját a rendezési tervben megszünteti, az ingatlan lakóövezeti besorolást 
kap. Ezen döntést az ÁRT módosításakor figyelembe kell venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/1998.(VI.22.) önkormányzati 

rendelete a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról szóló 
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23/1997.(V.26.) MÖK rendelettel módosított 20/1996.(XII.23.) MÖK rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt 24/1993.(XII.1.) MÖK rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/1998.(VI.22.) önkormányzati 

rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
8/1998.(VI.2) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
179/1998./VII.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el, és tárgyalja: 
1./ Önkormányzati választásokra helyi választási bizottság tagjainak megválasztása. 
     Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
2./ Bejelentések. 
 
 
180/1998./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1998. évi helyi önkormányzati 
képviselő és polgármester választások törvényes lebonyolítása érdekében az 1997. évi C. tv. 
23. § /2/ bekezdése alapján a helyi választási bizottság választott tagjának megválasztja: 
Bagita Attila Mezőberény, Szénáskert u. 80. sz., Csete Gyula Mezőberény, Kereszt u. 1. sz. és 
Dr. Kugler József Mezőberény, Szénáskert u. 2. sz. alatti lakosokat. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
181/1998./VII.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: a Polgármesteri Hivatal intézmény folyó bevétel előirányzatát (kamatbevétel) 
                 7121 eFt-tal megemeli, 
és ezzel egyidejüleg megemeli a: 
- 14. cím: Általános tartalék kiadási előirányzatát   7121 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának időpontja. 
 
 
182/1998./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 82/1998./III.27./sz. határozatát 
módosítja, kiegészíti: 
A Mezőberény, Petőfi u. 17-19. sz. (Orlai Petrics Soma Általános Iskola) épület felújításához 
(Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázat) további: 4.746.500 Ft (4.746 eFt), azaz 
összesen: 7.911.500 Ft (7.911 eFt) sajátforrást biztosít az 1998. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére, amely az ÁFA-t tartalmazza. A pályázat keretében a sajátforrás 
kiegészítéséhez biztosított támogatás összege: 7.911,5 eFt 7.912 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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183/1998./VII.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Központ részére, a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ épületének festési, mázolási munkáinak fedezetére 375 eFt 
pótelőirányzatot biztosít az 1998. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
184/1998./VII.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület az intézményi (iskolai) felújítási munkálatok fedezetére 2000 eFt 
pótelőirányzatot biztosít felújítás célú előirányzatként az 1998. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
185/1998./VII.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oroszlán Gyógyszertár épületének részleges tető-felújítási munkálatok 
fedezetére 97.000 Ft-ot biztosít az 1998. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/1998.(VII.20.) önkormányzati 

rendelete A helyi díjakról szóló 6/1998.(III.30.) MÖK számú rendelettel módosított a 
11/1997.(IV.1.) MÖK számú rendelettel módosított és a 17/1995.(V.22.) MÖK rendelettel 
egységes szerkezetbe foglalt 21/1993.(X.18.) MÖK számú rendelet módosítására 
 
 

*** 
 
 
186/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el, és tárgyalja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

2./ Az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998./II.16./MÖK. sz. rendelet 
módosítása. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

3./ Beszámoló az önkormányzat 1998. I. félévi gazdálkodásáról. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

4./ Bejelentések 
Tárgyalási sorrend: 
1. A parlagfű terjedésének visszaszorítása, rendeletalkotás. 
2. Lakossági adósságterhek csökkentésére adósságkezelési program. 
3. Gimnázium részére étkezési, elszámolási számítógépes rendszer telepítése. 
4. Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása. 
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5. Humánsegítő és Szociális Szolgálat pótelőirányzat biztosítás az orvosi ügyelet tárgyi 
feltételeinek kialakításához. 

6. Puskin u. 1. sz. alatti Szociális Otthon átalakítására, bővítésére fedezet biztosítás. 
7. Csarnok Büfé berendezésére eladási ajánlat. 
8. Gimnázium részére az Étkezési Központba gőzüstök vásárlására, javítására 

pótelőirányzat biztosítása. 
9. GENLAND Kft ingatlan vásárlása. 
10. Gimnázium címzett támogatási pályázatához építési terv készítésére fedezetbiztosítás 

/Thermál-Ber-rel tervezési szerződéskötés/ 
11. TAPPE Kft kérelme, hozzájárulás más településről hozott folyékony hulladék 

elhelyezéséhez. 
12. TAPPE Kft. telephely vásárlás iránti kérelme. 
13. Orlai Petrics Soma Általános Iskola pótelőirányzat kérelme speciális tagozat 

csoportbővítés pénzügyi fedezetére. 
14. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és az önkormányzati vezetők 

többletmunkája elismerésére pótelőirányzat biztosítás. 
15. Bikaakolra vételi ajánlat. 
16. Belentai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítési feltételei. 
17. Hozzájárulás a Fehéregyházi Petőfi emlékszobor felállításához. 
18. Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, fedezetbiztosítás. 
19. Szavazatszámláló Bizottság kiegészítése. 
20. Kecskeméti Gizella részére munkáltatói kölcsön nyújtásához fedezet biztosítás. 
21. Mentőállomás létesítése. 
22. Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tervezési költségek. 
23. Csatornamű Társulat felszámolása. 
24. Egyéb bejelentések. 

 
 
187/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
188/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót a 
bejelentések előtt tárgyalja. 
 
 
189/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1998. évi költségvetés 
bevételeit                           1.016.991 eFt előirányzattal, 
                                             797.906 eFt teljesítéssel /ebből értékpapír: 233.734 eFt + kiegy., 
                                                           függő átfutó kiadás: 5.539 eFt./ 
kiadásait                            1.016.991 eFt előirányzattal, 
                                            783.774 eFt teljesítéssel, /ebből értékpapír: 258.103 eFt + kiegy., 
                                                            függő átfutó kiadás: 5.539 eFt/ 
az egyenleget                         14.132 eFt-tal jóváhagyja, és az 1998 évi költségvetés alapján az 
1998 I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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190/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati intézmények 
vezetőinek 1998. évi jutalmazásához az Ad-hoc bizottság előterjesztése szerint 660.900 Ft 
keretösszeget biztosít (Személyi juttatás: 462.200 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 198.700 
Ft). A képviselő-testület (a konkrét döntést) a pótelőirányzat intézményenkénti felosztását a 
polgármester hatáskörébe utalta: a pótelőirányzat biztosítás az Ad-hoc bizottsági kritériumok 
figyelembevételével, illetve az intézményi saját forrásfüggvényében (50% sajáterő, 50% 
pótelőirányzat) kerül biztosításra. A kritérium rendszer kiegészül: az intézményben történt-e 
jutalmazás 1998. évben (beállítható lesz-e?) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint (1998 évben) 
 
 
191/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület, a döntés előkészítő ad-hoc bizottság javaslata alapján 1 évre szólóan, az 
oktatási, nevelési intézményvezetők minőségi, többletmunka elismerését szolgáló kereset 
kiegészítést az alábbi differenciálással határozza meg: 
- Városi Zeneiskola: Matajsz János                                 12.000 Ft/hó, 
- Összevont Óvodák: Gubis Andrásné                             16.000 Ft/hó, 
- 1. Sz. Általános Iskola: Siklósi István                           16.000 Ft/hó, 
- Orlai Petrics Soma Általános Iskola: Körösi Mihály       9.000 Ft/hó, 
- Petőfi Sándor Gimnázium: Szilágyi Tibor                       9.000 Ft/hó. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: bevezetésre 1998. szeptember 1. 
 
 
192/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 108/1998./IV.24./sz. határozat alapján készített intézményi 
pótelőirányzat kérelmek alapján, a pedagógiai programok bevezetésével kapcsolatos 
többletköltségek fedezetére 3781 eFt pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint: 
1. Sz. Általános Iskola részére:    1678 eFt  
                                                           ebből:  Személyi juttatás:                                 710 eFt 
                                                                      Munkaadói járulék:             305 eFt 
                                                                      Dologi kiadások:                                  151 eFt 
                                                                      Felhalmozás:                       512 eFt 
Orlai P. S. Általános Iskola részére:    903 eFt 
                                                           ebből:  Személyi juttatás                                  686 eFt 
                                                                      Munkaadói járulék:             217 eFt 
Petőfi Sándor Gimnázium részére:   1200 eFt 
                                                           ebből:  Felhalmozás:     1200 eFt. 
A pótelőirányzat utólagos elszámolás mellett kerül biztosításra: a pénzügyi teljesítés előtt, a 
számlákat a Polgármester Hivatal Pénzügyi Irodájánál ellenőrzés céljából be kell mutatni (Az 
intézmény által jelzett igényhez viszonyítva tételes elszámolás). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 

193/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a parlagfű terjedésének 
visszaszorítására előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalását levette a napirendről. Az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság előkészítésében későbbi időpontban kerül tárgyalásra. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
194/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Lakossági adósságterhek 
csökkentésére adósságkezelési program" előterjesztést levette a napirendről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: szeptemberi testületi ülés. 
 
 
195/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium részére az étkeztetési, elszámoló 
számítógépes rendszer telepítéséhez /számítógép + nyomtató + számítógépes programok/, 124 
eFt pótelőirányzatot biztosít utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
196/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 124 eFt 
pótelőirányzatot biztosít a Városi Egészségügyi Központ ügyeleti fürdő helyiség, nővér szoba 
kialakításához (82 eFt), illetve hűtőszekrény vásárláshoz (42 eFt) Dologi kiadás 82 eFt, 
Felhalmozási célú kiadás: 42 eFt/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
197/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért a Mezőberény, Puskin u. 1. sz. 
alatti Szociális Otthon átalakítására, bővítésére vonatkozó Építési szerződés, Szépe Sándor 
vállalkozóval megkötésre kerüljön, szűkített műszaki tartalommal, mely a garázsok 
megépítését nem tartalmazza. A pályázaton elnyert összeg és az építési szerződés összege 
közötti különbségre, mely 7882 eFt fedezetet biztosít a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
részére felhalmozási célú előirányzatként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: szerződés megkötése 1998. szeptember 1. 
 
 
198/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Csarnok Büfé üzemeletetője által tett használati és berendezési tárgyak 
értékesítésére vonatkozó 1.200.000 Ft összegű ajánlatát nem fogadja el, a képviselő-testület 
nem kívánja megvásárolni azokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
199/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium részére az Élelmezési Központba 2 db 300 
literes gázüst megvásárlásához 2230 eFt felhalmozási célú, 2 db 300 literes gőzüst belső 
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palást cseréjéhez 246 eFt felújítási előirányzatot biztosít pótelőirányzatként utólagos 
elszámolás mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
200/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata, a tulajdonát képező 3872/17 hrsz.-ú - út művelési ágú 
/közterület/ - 4682 m2 területből, megosztás után keletkező kb. 647 m2 területű ingatlanrészt 
értékesíti a GENLAND Kft. részére 200 eFt vételárért a megosztási költség vevő általi 
vállalása mellett. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
A képviselő-testület a megosztás után keletkezett és értékesítésre kijelölt területet 
forgalomképessé nyilvánítja és elrendeli a változásnak a vagyonrendeletben történő 
átvezetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
201/1998./VII.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium címzett 
támogatási pályázatához az építési engedély szintű készítéséhez /1.900 eFt tervezési díj + 475 
eFt ÁFA/ összesen, 2.375 eFt-ot biztosít felhalmozási célú kiadási előirányzatként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
202/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a mezőberényi szeméttelep üzemeltetője, a 
TAPPE Kft. által kezelt szeméttelepre elhelyezzék a Köröstarcsán keletkezett, hígtrágya és 
szeszfőzdei hulladékot, a kiszabott költség megfizetése mellett, azzal a feltétellel, hogy az itt 
elhelyezett mennyiség után járó díj 50%-a az önkormányzatot illesse meg, ennek 
érvényesítésére  vonatkozó tárgyalás lefolytatására felhatalmazza a polgármestert. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
203/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a TAPPE Kft telephely vásárlási igényét támogatja és felhatalmazza a 
polgármester, folytasson tárgyalást a TAPPE Kft.-vel a Gyepmesteri telep megvásárlásáról, és 
tegyen javaslatot a képviselő-testület felé az új Gyepmesteri telep helyéről és kialakítása 
feltételeiről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
204/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére a speciális tagozat 
(Kisegítő iskola) osztályok számával kapcsolatos kérelme alapján (5 osztály helyett 6 osztály 
indítása az 1998/1999 tanévben) 208 eFt pótelőirányzatot (Személyi juttatás: 142 eFt, 
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Munkaadókat terhelő járulékok: 66 eFt) biztosít az 1998. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
205/1998./VIII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület, a 31/1998./II.13./MÖK számú határozata alapján, a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselői és önkormányzati vezetők többletmunkájának elismeréséhez 
pótelőirányzatként 2.691 eFt-ot biztosít /személyi juttatás: 1.882 eFt, munkaadókat terhelő 
járulékok: 809 eFt/ a 7-4 PH igazgatás szakfeladatra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
 
 
206/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező 3775/19 hrsz.-ú 
bikaakol épületét értékesítésre jelöli ki 2.500 eFt vételáron. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jogszabályoknak megfelelő rendelkezéseket figyelembe véve kösse meg az adásvételi 
szerződést legkésőbb e döntés meghozatalát követő két éven belül /2000. szeptember 1-ig/. 
A végleges szerződés megkötéséig az ingatlant bérbeadás után hasznosítható, melynek 
megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
207/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Belentai u. 1 szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 
125/1998./IV.24./ számú határozatát fenntartva, részletfizetést az alábbi feltételek mellett 
biztosít a vevőnek, Zahorán János és társainak: - az adásvételi szerződés megkötésekor, a 
vevők kötelesek a vételárból 1.500 eFt-ot az önkormányzatnak kifizetni, a vételárból 
fennmaradó 1.500 eFt-ot két év alatt havi egyenlő részletekben törleszthetik. Amennyiben a 
vevők a kedvezményt nem fogadják el, úgy a szerződést nem lehet megkötni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: 1998. szeptember 30. 
 
 
208/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság és a Fehéregyházi Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület felhívása, támogatás kérelme alapján, a Fehéregyházán 
teljesalakos Petőfi szobor felállításához 50 eFt támogatást biztosít az 1998. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
209/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi fedezet biztosításokról előirányzat átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
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  -  12 cím Felhasználási kiadások kiadási előirányzatát                       34.300 eFt -tal 
csökkenti. 
      és ezzel egyidejűleg  megemeli 
  -  Intézmény pótigények, pedagógia programok bevezetésével kapcsolatosan: 
          1 cím  1 Sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát                                     1.678 eFt -tal 
              Személyi juttatás                           710 eFt 
              Munkaadókat terh. jár.                  305 eFt 
              Dologi kiadások                            151 eFt 
              Felhalmozás                                  512 eFt 
      2 cím Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát                       903 eFt -tal 
           Személyi juttatás                   686 eFt 
           Munkaadókat terh. jár.          217 eFt 
      3 cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát:                                    1.200 eFt -tal 
           Felhalmozási                       1-200 eFt 
  - 3  cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                                         124 eFt -tal 
        Étkeztetés, elszámoló számítógépes rendszer telepítése: felhalm. kiadás 
  - 3  cím Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                                     2.476 eFt -tal 
        Élelm. központba:    2 db. gázüst beszerzési /Felhalm:    2.230 eFt 
                                        2 db. gözüst felújítása   /Felújítás:      246 eFt 
  - 6  cím Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát                          124 eFt -tal 
              Városi Egészségügyi Központ, ügyeleti fürdőhelyiség nővér szoba 
               kialakítása, hűtő szekrény vásárlás: Felhalm. kiadás           42 eFt 
                                                                     Dologi kiadás:             82 eFt 
  - 6  cím Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát                       7.882 eFt -tal 
              Puskin u. Szoc. Otthon bővítés felhalmozás              7.882 eFt 
  -  Intézményvezetők részére jutalomkeret biztosítás 
     /Személyi juttatás     462 eFt            kiadási előirányzat emelés:                         661 eFt -tal 
     Munkaadókat terh. hár.  199 eFt 
  -  7-4. PH. igazgatás, kiadási előirányzatát                                                         2.691 eFt -tal 
     Köztisztviselői, többlet munka elismerése 
              Személyi juttatás                             1.882 eFt 
              Munkaadókat teh. jár.                       809  eFt 
-  12  cím Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                 12.375 eFt -tal 
           ebből: PS. Gimn. /címzett tám/ engedélyezési terv:        2.375 eFt 
                            Útépítés és javítás                                       10.000 eFt 
  -  11  cím felújítási kiadások előirányzatát                                                          2.300 eFt -tal 
                  járda felújítás:          2.300 eFt          
  -  14  cím Általános tartalék előirányzatát                                                          1.886 eFt -tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
 
 
210/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1997. évi C. tv. 23.§./1/ bek. foglalt 
felhatalmazás alapján az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztásokra létrehozott 
Szavazatszámláló Bizottságok megüresedett helyeire tagokat ill. póttagokat választ a helyi 
önkormányzati választások törvényes lebonyolítása érdekében.  
- 2. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába Mezei Kálmánné Mezőberény, Szív u. 4. 

sz. alatti lakost póttagnak,  
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- 4. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába Balogh Géza Mezőberény, Kastélyköz l. 
II./9. sz. alatti lakost póttagnak, 

- 5. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába Benyó Istvánné Mezőberény, 
Oltványkert u. 44. sz. alatti lakos tagnak, 

- 8. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába Ficzere Zsoltné Mezőberény, Kölcsey 
ltp. 4/B/3. sz. alatti lakost póttagnak, 

- 10. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába Mucsi Gáborné Mezőberény, Gyóni G. 
u. 1/a. sz. alatti lakost póttagnak megválasztja. 

Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
211/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1998. évi költségvetés általános 
tartalékából 300.000 Ft összeget átcsoportosít munkáltatói kölcsön biztosítása céljából a 
Gimnázium pedagógus gondja megoldása érdekében a PH egyéb működési kiadás (fejlesztési 
célú pénzeszköz átadás- lakosságnak) 7-5 címre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
212/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
Mezőberény városban szükség van mentőállomás létesítésére. Ezért felhatalmazza a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Dr. Bumbera József főorvossal, a megyei 
mentőszolgálat vezetőjével együttesen Dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter úrral annak 
érdekében, hogy a mentőállomás megvalósuljon. 
A képviselő-testület amennyiben a mentőállomás megvalósulásának lehetősége reálissá válik, 
a létesítéshez szükséges épületet és egyéb feltételek biztosításának lehetőségéről további 
tárgyalásokat folytat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
213/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Mezőberény város szennyvízhálózat 
fejlesztése érdekében a VII, VIII és IX öblözet terveit megrendelje, a szeptemberi ülésen 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: beszámolásra szeptemberi testületi ülés 
 
 
214/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberényi Csatornamű Társulat megszüntetését leveszi a 
napirendről azzal, hogy e napirendet a szeptemberi ülésén fogja tárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. szeptemberi testületi ülés 
 
 
 



52 

215/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club részére, 
a sporttelepi öltöző felújításának költségeire, 400.000 Ft póttámogatást biztosít az 1998. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
216/1998./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közművelődési Szakmai Kollégium 
pályázati felhívására, a közművelődési intézmények - Petőfi Sándor Művelődési Központ és a 
Városi Könyvtár - szakmai tevékenységét segítő technikai eszközök fejlesztésére benyújtandó 
pályázatokhoz összesen 1.400 eFt sajáterőt biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapított sajáterő keretösszegen belül, 
intézményenként rendelkezzen a pályázatokhoz sajáterő biztosításáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. szeptember 15. 
 
 
217/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint együttműködő a kapott információk alapján 
egyetért a Békés Város Önkormányzata által a PHARE Kísérleti Program Alapra benyújtandó 
pályázattal, amelynek célja a - gyógyfürdő fejlesztése és a gyógyturizmus alapjait megteremtő 
térségfejlesztő tanulmány-terv elkészítése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. augusztus 31. 
 
 
218/1998./VIII.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kőszegi Péter Mezőberény V. ker. 10, 
Kőszegi Zoltán Mezőberény V. ker. 11. és Csók Imre Mezőberény V. ker. 9. sz. 
tanyatulajdonosok kérelmére hozzájárul elektromos kábel elhelyezéséhez az önkormányzat 
tulajdonát képező 0369/6 hrsz.-ú földrészleten, és erre vonatkozóan vezetéki szolgalmi jog 
létesítéséhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/1998.(VIII.31.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998./II.16./ MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/1998.(VIII.31.) önkormányzati 

rendelete a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról szóló 
többszörösen módosított 24/1993.(XII.1.) MÖK rendelet módosításáról 
 
 

*** 



53 

219/1998./IX.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul vette. 
 
 
220/1998./IX.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület elfogadja Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 1994 - 
98-as ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
221/1998./IX.18./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Gimnázium kéttannyelvű gimnázium és kollégium teljes felújítása, tornacsarnok építése 
Címzett támogatással megvalósuló 335.000 eFt összköltségű önkormányzati beruházással. 
A képviselő-testület saját forrásként 67.000 eFt-ot, - a beruházási adatlap szerinti 
ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1998. november 14. 
 
 
222/1998./IX.18./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Mezőberényi Csatornamű Társulat részére, az 1998. évi működési 
költségeihez, ideiglenesen 383 eFt fedezetet biztosít az 1998 évi költségvetési általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
223/1998./IX.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület 80 fő közhasznú munkás 1998. o9. 15. - 1998. 11. 30-ig történő 
foglalkoztatásához sajátforrásként 2.059 eFt-ot biztosít: 
   személyi juttatás:                         1.352 eFt 
   munkaadókat terhelő járulékok:     707 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint.  
 
 
224/1998./IX.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a mezőberényi Német Hagyományápoló 
Egyesület és a Német Kisebbségi Önkormányzat a város újjátelepítésének 275. évfordulója 
tiszteletére Mezőberény legöregebb óvodája - Luther úti "német"óvoda - falán emléktáblát 
helyezzen el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
225/1998./IX.18./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Sportcsarnok DSE részére póttámogatásként 1998 évre 580 eFt-ot 
biztosít. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
226/1998./IX.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi fedezetbiztosításokról, előirányzat átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998 évi költségvetése: 
- 12 cím: Felhalmozási célú kiad. kiadási előirányzatát (szennyvízcsatorna-hálózat bőv.) 
               2.639 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7.5 cím: PH egyéb műk. kiadások (város és községgazd. szakfeladat) kiadási előirányzatát: 
              - Közhasznú munkások foglalkoztatásához sajáterő biztosítás   2.059 eFt-tal 
                 Személyi juttatás:                         1.352 eFt 
                 Munkaadókat terhelő járulékok:      707 eFt 
- 7-5 cím: PH egyéb műk. kiadások (Működési célú pénzeszközátadás) kiadási előirányzatát: 
              - Sporttámogatás:                               580 eFt-tal 
                  Sportcsarnok DSE:  580 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
227/1998./IX.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetési 
szerveinél, intézményeinél az 1998 évben megvalósuló - a feladatok racionálisabb ellátása 
érdekében hozott főállású közalkalmazotti létszámcsökkentési döntései miatti kötelezettségek 
teljesítéséhez, az igénybejelentés 1. sz. melléklet, az 1998 évben megvalósuló munkaviszony 
megszüntetésének egyszeri többletkiadási adatlap 10. oszlopában feltüntetett összes 
kötelezettség biztosítására pályázatot nyújt be, a Belügyminisztérium által kiírt "Pályázati 
kiírás az 1998 évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére".  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 142/1998./V.29./sz. határozatában a 
feladatok racionálisabb ellátása érdekében 1998 évre vonatkozóan 1 fő főállású (teljes 
munkaidős, napi 8 órában foglalkoztatott) közalkalmazotti létszám leépítéséről döntött és a 
közalkalmazotti létszám leépítése miatti kötelezettségek teljesítéséhez nyújt be pályázatot 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a racionalizálás során a pályázati adatlapra feltüntetett felszabaduló 
személyi juttatási előirányzatokat az önkormányzat foglalkoztatási körében továbbra is 
alkalmazásban maradó munkavállalók keresetének növelésére használja fel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
228/1998./IX.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület elfogadja a Tappe Kft. tájékoztatását - interpellációra adott válaszként - 
arról, hogy az új kukák rendelkezésre bocsájtása az új ürítőgép megérkezése után lehetséges. 
 
 



55 

229/1998./IX.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3586/2 hrsz.-ú 342 m2 
területű beépítetlen terület művelési ágú Békési u. 34/A. sz. alatti ingatlant értékesítésre 
kijelöli 120.000 Ft vételáron azzal a feltétellel, hogy az ingatlanra a vízvezetési szolgalmi jog 
bejegyzésre kerül és a terület nem beépíthető. 
Az ingatlant forgalomképessé nyilvánítja és elrendeli a vagyonrendelet módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére a határozatban foglalt 
feltételekkel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
230/1998./IX.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek az 1998 évben végzett munkája elismeréseként havi illetményének 200%-át, 
azaz 365.000,- Ft /Háromszázhatvanötezer forint/ jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
231/1998./IX.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton alpolgármesternek 
1998 évben végzett munkája elismeréseként, havi tiszteletdíjának, a polgármester által 
javasoltak szerint, 200%-át, azaz 91.200 Ft /Kilencvenegyezer-kétszáz forint/ jutalmat állapít 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/1998.(IX.21.) önkormányzati 

rendelete a mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola alapító okiratáról szóló 26/1993.(XII.18.) 
MÖK számú rendelete, és az azt módosító 17/1994.(V.2.) sz., 12/1996.(VII.8.) sz., 
19/1997.(V.26.) sz., 35/1997.(XI.3) MÖK sz. rendeletek módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/1998.(IX.21.) önkormányzati 

rendelete a mezőberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskola alapító okiratáról szóló 
többször módosított 27/1993.(XII.18.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 

 
 
232/1998./X.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el, és tárgyalja: 
1./ Hozzájárulás a városi címer fotójának használatához. 
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     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Bejelentések. 
 
 
233/1998./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "KALÁSZ" Gazdaszövetkezet 
/Mezőberény, Hősök u. 5. sz./ kérelmére - a szövetkezet tevékenységét megjelenítő képes 
falinaptár készítésénél - Mezőberény város címerének és a városháza fotójának használatát 
engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
234/1998./XI.2./sz. határozat: 
Az alakuló ülés napirendje: 
1./ A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása (ezt követően a 

polgármester veszi át az ülés vezetését). 
2./ A polgármester programjának ismertetése. 
3./ SZMSZ módosítása. 
4./ A képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának megválasztása. 
5./ Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen). 
6./ A megválasztott alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása. 
7./ Bejelentések (Képviselő-testület bizottságainak megalakítása). 
 
 
235/1998./XI.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét havi 182.520 Ft-ban állapítja meg, megválasztása napjától kezdődően. 
A képviselő-testület a polgármester megválasztása napjától kezdődően, a polgármester 
munkájával összefüggő költségei megtérítésére havi 54.750 Ft költségtérítést engedélyez 
kifizetni. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
236/1998./XI.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármestert 
megerősíti a Békés Megyei Vízmű Vállalat Igazgató Tanácsában betöltött tagságában és 
részére az ÖTV 33/A. §. /3/ bek. b.) pontjában foglalt hozzájárulást megadja. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
237/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület titkos szavazással választja meg bizottságai elnökeit, tagjait. 
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238/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztására 
szavazatszámláló bizottságot hoz létre, tagjai: Szekeres Józsefné, Halász József, T. Wagner 
Márton képviselők. 
 
 
239/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998-2002-es önkormányzati választási ciklus időtartamára 5 fővel 
hozta létre az Ügyrendi Bizottságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
240/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998-2002-es önkormányzati választási ciklus időtartamára 7 fővel 
hozta létre a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
241/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998-2002-es önkormányzati választási ciklus időtartamára 5 fővel 
hozza létre a Szociális Bizottságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
242/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998-2002-es önkormányzati választási ciklus időtartamára 7 fővel 
hozza létre az Oktatási és Kulturális Bizottságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
243/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökének titkos szavazással 
történő megválasztásához Fekete László képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
244/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjainak titkos szavazással 
történő megválasztásához Erdős Norbert, Fülöp Antal képviselők, Dr. Hegedűs Pál, Dr. 
Makai Gyula külsős szakemberek neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
245/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság elnökének Fekete László képviselőt, tagjainak 
Erdős Norbert és Fülöp Antal képviselőket, valamint Dr. Hegedűs Pál és Dr. Makai Gyula 
külsős szakember tagokat választotta meg.  
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246/1998./XI.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját havi 68.000 Ft-ban határozza meg, megválasztása napjától 
kezdődően. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
247/1998./XI.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Valentinyi Károly képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határozat: azonnal. 
 
 
248/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság elnökének titkos szavazással 
történő megválasztásához Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna képviselő neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
249/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság tagjainak titkos szavazással 
történő megválasztásához Borgula Györgyné, Halász József képviselők, Puskelné Ollé Ilona, 
Ráczné Lakatos Erzsébet külsős szakemberek neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
250/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökének titkos 
szavazással történő megválasztásához Kovács Lászlóné képviselő neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
251/1998./XI.2./sz. határozat:  
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tagjainak titkos 
szavazással történő megválasztásához Fekete József, T. Wagner Márton, Magyar Pál, Wagner 
Márton, Barna Mihály képviselők és Babinszki Szilárd külsős szakember neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
252/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének titkos 
szavazással történő megválasztásához Siklósi István képviselő neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
253/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjainak titkos 
szavazással történő megválasztásához Harmati László, Szekeres Józsefné, Wagner József és 
Tóth Sándor képviselők neve kerüljön fel a szavazólapra. 
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254/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének Siklósi István képviselőt, 
tagjainak Harmati László, Szekeres Józsefné, Wagner József és Tóth Sándor képviselőket 
választotta meg. 
 
 
255/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökének Kovács Lászlóné 
képviselőt, tagjainak Fekete József, T. Wagner Márton, Magyar Pál, Wagner Márton, Barna 
Mihály képviselőket, valamint Babinszki Szilárd külsős szakember tagot választotta meg. 
 
 
256/1998./XI.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Szociális Bizottság elnökének Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna 
képviselőt, tagjainak Borgula Györgyné, Halász József képviselőket, valamint Puskelné Ollé 
Ilona és Ráczné Lakatos Erzsébet külsős szakember tagokat választotta meg. 
 
 
257/1998./XI.2./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának /alapdíjának/ mértékét 
1998. november 1-től 11.000 Ft/hó összegben határozza meg. Megbízza az Ügyrendi 
Bizottságot, hogy az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló rendeletben ezt terjessze elő a következő testületi ülésre. 
Felelős: Fekete László ügyrendi Biz. elnök 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
258/1998./XI.2./sz. határozat: 
A Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy a soron következő testületi 
ülésre dolgozza ki az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet, melyben szerepeljen hiányzások miatti tiszteletdíj 
megvonására vonatkozó javaslat is.  
Felelős: Fekete László Ügyrendi Biz. elnök 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/1998.(XI.2.) önkormányzati 

rendelete a 16/1995.(V.22.) MÖK számú rendelet – Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - módosítására 
 
 

*** 
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259/1998./XI.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint tárgyalja: 
1./ Rekreációs és ipari park létesítését elősegítő szerződések jóváhagyása. 
2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
3./ Az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/1998./II.16./ 

MÖK. sz. rendelet módosítása. 
4./ Beszámoló az önkormányzat 1998. I-III. n-évi gazdálkodásáról. 
5./ A Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratáról szóló 22/1997./V.26./MÖK. sz. rendelettel 

módosított 28/1993./XII.18./MÖK. sz. rendelet módosítása. 
6./ A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 2/1998./I.26./MÖK. sz. 

rendelettel módosított 15/1996./VIII.30./MÖK. sz. rendelet módosításáról. 
7./ Az önkormányzat által fenntartott piacról és vásárokról szóló 25/1995./VIII.7./MÖK. sz. 

rendelet módosítására. 
8./ Az 1999. évi víz- és csatornadíj megállapítása, hatóság víz- és csatornadíj mértékéről 

rendeletalkotás. 
9./ Bejelentések 
Zárt ülés. 
 
 
260/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberényben megvalósítandó rekreációs park és ipari park létesítésének eredményessége 
érdekében az INVORG Rt Budapest által készített szerződéses konstrukciós ajánlatot (2 
megbízási szerződés, 1 megállapodás, 1 megbízási keretszerződés) aláírja, a szerződéseket 
kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
261/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - Cservenák Pál Miklós polgármester, 
mint megbízó által, az INVORG Rt /Budapest, Kondorkert u. 3./ megbízottal kötött, a 
Mezőberényi Strand három meglévő medencéjének felújítását, korszerűsítését célzó pályázat 
elkészítésében való együttműködésről szóló megbízási szerződés aláírását tudomásul veszi, 
azzal egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázati dokumentáció benyújtása: 1998. november 30. 
 
 
 
262/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a városi 
intézmények ünnepi rendezvényeken a város zászlaját és címerét használhatják, a címerrel az 
épületüket díszítsék. Erről az SZMSZ rendelkezzen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre, ill. intézkedésre azonnal. 
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263/1998./XI.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
264/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Közszolgáltató 
Intézmények (határozatlan időre szóló) intézményvezetői állásra. 
Képesítési és egyéb feltételek: legalább felsőfokú szakképesítés 
                                              legalább 5 év szakmai gyakorlat (vezetői gyakorlat előnyt jelent). 
A pályázat benyújtásának határideje:   1998. december 10. 
A pályázat elbírálásának várható határideje: az 1998. december 10-ét követő testületi ülés. 
A pályázathoz csatolnia kell: 
- szakmai önéletrajzot 
- az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket 
- a szakképzettséget tanúsító okiratot (vagy annak hitelesített másolatát) 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint., 
                 magasabb vezetői pótlék a pótlékalap min. 250%-a (33.750 Ft). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
265/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1998. évi költségvetés  
bevételeit                    1.057.717 eFt előirányzattal, 
                                   1.207.926 eFt teljesítéssel (ebből értékpapír 408.891 eFt + kiegy. függő 
                                                                             átfutó bevétel: 1.457 eFt) 
kiadásait                      1.057.717 eFt előirányzattal, 
                                   1.061.401 eFt teljesítéssel (ebből: értékpapír: 320.205 eFt + kiegy.függő 
                                                                             átfutó kiadás: 2.428 eFt) 
az egyenleget                 146.525 eFt-tal jóváhagyja  
és az 1998. évi költségvetés alapján az 1998. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
266/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. évi fogyasztói víz- és 
csatornadíjakat az alábbiak szerint fogadja el: 
Lakossági vízdíj:                                                     119,20 Ft/m3 + ÁFA 
Lakossági csatornadíj:                                               90,10 Ft/m3 + ÁFA 
Önkormányzat és intézményei vízdíj:                       127,10 Ft/m3 + ÁFA 
Önkormányzat és intézményei csatornadíj:               140,50 Ft/m3 + ÁFA 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Békés 
Megyei Vízművekkel, amelyben rögzítsék, hogy a szolgáltató a képviselő-testület által 
elfogadott 1999. évi fogyasztói díjakat nem emeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. január 1-től alkalmazásra. 
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267/1998./XI.16./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi fedezetbiztosításokról, előirányzat átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
- 12. cím: Felhalmozási célú kiadások előirányzatát (szennyvízcsatorna - hálózat bővítés) 
 17.361 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 12 cím: Felhalmozási célú kiadások előirányzatát:                17.361 eFt-tal 
 ebből: -Termálkút vizsg., szakvélemény       144 eFt 
   -Telekkialakítás          118 eFt 
     ( Kereki u., Laposi u., Gyomai u. ) 
   -Útépítések      15.059 eFt 
   -PH-nál Számtechn. és irodatechnikai        160 eFt 
   eszközök beszerzése 
   - PH-nál Szoftver beszerzés      1.447 eFt 
- 11. cím: Felújítási kiadások:                             433 eFt-tal 
   -Járda felújítások. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő:  Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
268/1998./XI.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát  
 / működési célú pénzeszközátadás, városi rendezvények /  
 csökkenti:                 2.378 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-7-1. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatát:     35 eFt-tal 
 - Petőfi versmondó verseny  
    / Személyi juttatás: 5 eFt, Maj.: 2 eFt, Dologi kiadások: 13 eFt) 
 - Könyvtári Napok 
   / Dologi kiadások: 15 eFt / 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát:    105 eFt-tal 
 - Múzeum szakfeladat ( Orlai P. S. Múzeum ) dologi kiadások 
 - Az üveg művészete c. kiállítás:    15 eFt 
 - Mb. újra telepítése helyett Szakkönyv és tárgy vásárlás:  25 eFt 
 - Szabó Árpád évford. kiállítás:     35 eFt 
 - Petőfi a képzőműv. kiállítás:     30 eFt 
az 1. cím: 1. sz. Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát:     60 eFt-tal 
 - Zöldnap: dologi      30 eFt 
 - Cigány folklór előadás:     30 eFt 
a 2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát: 120 eFt-tal 
 - SzabóÁrpád évfordulóra szoboravató:   50 eFt 
 - Orlai Napok 3 pályázat     70 eFt 
a 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát:    15 eFt-tal 
 - Művészeti kiállítások:      15 eFt 
a 5. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatát:          1.913 eFt-tal 
 - Berény Napok városi rendezvény szerv., lebony.:        1.815 eFt 
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    / Szjutt.: 30 eFt, Maj.: 12 eFt, dologi: 1.773 eFt / 
 - Idősek Világnapja / Szjutt.: 22 eFt, Maj.: 8 eFt ):         30 eFt 
 - Nemzeti Ünnep / X. 23. /, dologi:      5 eFt 
 - Városi fenyőfa díszítése, dologi:       4 eFt 
 - 100 éves Mezőberény Zenei Élete:                     59 eFt 
a 6. cím: Humánsegítő és Szociális Szolgálat, dologi kiadási előirányzatát    50 eFt-tal  
 - Idősek karácsonya:      50 eFt 
a 9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát:    50 eFt-tal 
 - Kereki találkozó:      50 eFt 
a 10-6.cím: Német Kisebbségi Önkormányzat, dologi kiadási előirányzatát:  30 eFt-tal 
 -30/1998./IX.18./ Műv. Biz. határozat alapján emléktábla felállítása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
269/1998./XI.16./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
7-3. cím:  Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát (int. műk. bev.):  
 1.593 eFt-tal megemeli 
7-5 cím:  PH int. folyó bevételi - bevételi előirányzatát: 750 eFt-tal megemeli, illetve 
ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, dologi kiadási előirányzatát: 194 eFt-tal 
a 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, dologi kiadási előirányzatát:       150 eFt-tal 
a 14. cím:  Általános tartalék előirányzatát:                 1.999 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
270/1998./XI.16./sz. határozat: 
A Képviselő- testület a közoktatási intézményei részére helyi tömegközlekedés 
igénybevételéhez / tanuló, buszbérlet támogatás ( X-XII. hó ) / az 1998. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére 2.042 eFt támogatást biztosított az alábbiak szerint: 
-1.sz.Általános Iskola:  771 eFt / ebből ellátottak juttatása: 689 eFt, dologi kiadások:  82 eFt / 
- Orlai Petrics Soma Ált. Iskola: 751 eFt /ebből ellátottak juttatása: 670 eFt, dologi kiadások: 
81 eFt/ 
- Petőfi Sándor Gimnázium: 520 eFt / ebből ellátottak juttatása: 464 eFt, dologi kiadások: 56 
eFt/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
271/1998./XI.16./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, pénzeszközátadások: 
  Társ. szoc. pol. juttatások, előirányzat csoporton belül: 
- Rendszeres szoc segély (tartósan munkanélk.) előirányzatát: 3.400 eFt-tal csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát:               2.500 eFt-tal 
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- a Munkanélküli jöv. pótló támogatás előirányzatát:       500 eFt-tal 
- a Bevonulási segély előirányzatát:           50 eFt-tal 
- a Szociális kölcsön előirányzatát:         350 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
272/1998./XI.16./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1998. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
  a 901 116. sz. szakfeladat 
 / a "Belvíz Pályázat " (Közmunkatanács hiv.) / előirányzatát 268 eFt-tal csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- Működési célú pénzeszközátadások előirányzatát:       163 eFt-tal 
- Körösök Völgye KHT részére: BMTT-nek 1998. évi működéséhez előírt hozzájárulás 
- Fejlesztési célú pénzeszközátadások előirányzatát:       105 eFt-tal 
- Lakosságnak telefonkamat:    13 eFt 
- Telekár visszafizetés:    52 eFt 
- Bm. Vízművek / sportpályához vízbek. /:             40 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
273/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Zeneiskola 
igazgatói állására. 
A pályázatot meghirdető szerve: Mezőberény Város Önkormányzatának képviselő-testülete. 
                                                   5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
Meghirdetett munkahely: Városi Zeneiskola Mezőberény, Tessedik tér 1. igazgató. 
Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség (Közoktatási tv. 17.§ /1/ bek. 
szerint: 

- zeneművészeti főiskolán szerzett oklevél előnyt jelent), 
- legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat előnyt jelent). 

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb: 
A pályázat benyújtásának határideje: a Művelődési Közlönyben való megjelenést követő 30 

napon belül. 
A pályázat elbírálásának határideje: a Műv. Közlönyben való megjelenést követő 4. hónapi 

testületi ülés. 
Az állás elfoglalásának határideje: 1999. augusztus 1., a megbízás  2004.  augusztus 31-ig 

szól. 
A pályázathoz mellékelni kell:  

- szakmai önéletrajzot, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket (ezen belül a készítendő pedagógiai 

programra is). 
- szakképzettséget, esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. 
                 magasabb vezetői pótlék min. 200%. 
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Bővebb felvilágosítást nyújt: Cservenák Pál Miklós polgármester telefon: 66/352-725 vagy 
66/423-871. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
274/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Múzeum kérelmét a 
Mezőberény újratelepítése c. évfordulós kiállításhoz kapott pályázati támogatás 
átcsoportosításáról elfogadja, s hozzájárul, hogy a pályázati összeget más múzeumi célra 
(szakkönyvre, tárgyvásárlás) használható legyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
275/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
tárgyaljon a Békés Megyei Vízművek Vállalat vezérigazgatójával, hogy az ez évben 
alkalmazott, szennyvíz rákötési akció, azonos feltételekkel 1999. december 31-ig legyen 
meghosszabbítva. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
276/1998./XI.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Bene-Doszpoly 
János és felesége /sz.: Vladár Judit/ Mezőberény, Fő u. 2/D. III. 27. sz. alatti lakosok 
lakásvásárlási önkormányzati kölcsönüket ismét felhasználják azzal, hogy Mezőberény Város 
Önkormányzata javára 50.000 Ft és járulékai erejéig jelzálogjogot és biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalmat az újonnan vásárolt mezőberényi 1020 hrsz.-ú 670 m2 
területű Mezőberény, Orlai u. 10. sz. alatti lakóházingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba be 
kell jegyeztetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
277/1998./XI.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület 1999. január 1-től kezdődően  a lakáshitelek ismételt felhasználására 
beadott kérelmeket az eddigi gyakorlattól eltérő módon fogja elbírálni, a lakásvásárlási 
önkormányzati kölcsön csak első lakás vásárlásra jogosít fel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
278/1998./XI.16./sz. határozat: 
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a város átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből maximum 20.000 eFt összeghatárig, 6 havi időtartamra az Endrőd és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél lekötött betétet helyezzen el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: értelem szerint 
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279/1998./XI.16./sz. határozat:  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenesen, átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből OPTIMA megnevezésű értékpapírt vásároljon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/1998.(XI.17.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/1998.(XI.17.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998./II.16./ MÖK sz. 
rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/1998.(XI.17.) önkormányzati 

rendelete a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratáról szóló módosított 
28/1993.(XII.18.) MÖK rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/1998.(XI.17.) önkormányzati 

rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 2/1998.(I.26.) MÖK 
sz. rendelettel módosított 15/1996.(VIII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/1998.(XI.17.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat által fenntartott piacról és vásárokról szóló 25/1995.(VIII.7.) 
MÖK sz. rendelet módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/1998.(XI.17.) önkormányzati 

rendelete az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/1996.(XII.23.) MÖK sz. és 1/1998.(I.26.) MÖK sz. 
rendeletekkel módosított 34/1995.(XII.4.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 

 
 
280/1998./XI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ülésre kiküldött napirendi pontok az alábbiak 
szerint kerüljön megtárgyalásra: 
1./ Sajáterő biztosítása az Invorg Rt által készített pályázatokhoz. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Bejelentések. 
 
 
281/1998./XI.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Magyarországi gyógy- és 
termálturizmus fejlesztésének támogatására" - az 1998. évi Turisztikai célelőirányzat keretére 
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kiírt pályázaton részt kíván venni a mezőberényi strand medencék és vízvisszaforgató 
berendezések rekonstrukciója megvalósítása érdekében. A képviselő-testület a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg vállalja a nettó 162.000.000 Ft, bruttó 202.500.000 Ft 
rekonstrukciós költség 30%-nak, azaz 60.750.000 Ft saját erő biztosítását az önkormányzat 
költségvetéséből, a pályázat eredményes elbírálása esetén. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
282/1998./XI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a város gyógy és 
termálturizmus fejlesztését szolgáló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a Gazdasági 
Minisztérium és az Országos Idegenforgalmi Bizottság által kiírt pályázati alap terhére. A 
képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy költségvetésében 
biztosítja a megvalósíthatósági tanulmány és közmű engedélyezési tervek bekerülési 
költségei- nettó 12.400.000 Ft, bruttó 15.500.000 Ft 30%-át, azaz 4.650.000 Ft-ot, a pályázat 
sikeres elbírálása esetén. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
283/1998./XI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - mint pályázó - nyilatkozik arról, 
hogy a mezőberényi rekreációs park létrehozására irányuló megvalósíthatósági tanulmányban 
leírtak összhangban állnak a város hatályos és elfogadott általános és részletes rendezési 
tervével. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
284/1998./XI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a mezőberényi 
strand medencék és vízvisszaforgató berendezések rekonstrukciója összhangban áll a város 
elfogadott és hatályos rendezési terveivel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
 

*** 
 
 
285/1998.XII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
286/1998.XII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 1999. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
287/1998./XII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény, Erkel utca 44. sz. alatti építési telek vételár 
megállapításáról a gázbekötés /út alatti átfúrással/ költségének pontos ismerete birtokában 
dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
288/1998./XII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény, Kereki utcai új építési telkek vételár meghatározásáról, az 
ingatlanokon felmerülő költségek /gázbekötés/ alátámasztására kért árajánlatok birtokában 
dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
289/1998./XII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club részére 
a Városi Sporttelep működési, fenntartási költségeihez 299 eFt póttámogatást biztosít az 
1998. évi költségvetése általános tartaléka terhére, utólagos elszámolás mellett. 
(A támogatás felhasználható: az előterjesztésben feltüntetett célokra 1998. 11-12 havi, illetve 
1998. 11-12 hóban fizetendő számlák másolatainak utólagos bemutatásával, 1999. január 10-i 
határidővel, maximum 299 eFt támogatás biztosítható.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
290/1998./XII.11./sz. határozat: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Békés Megyei Közgyűlés Elnökével az Orlai Petrics Soma Múzeum működtetésére 
vonatkozó megállapodást kösse meg és írja alá. 
2./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1998 évben az Orlai Petrics Soma 
Múzeum működtetésének támogatására 200.000 Ft-ot biztosít a Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatósága részére, mely összeget 1998. december 15-ig utal át az Igazgatóság számlájára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
291/1998./XII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot, hogy a januári testületi ülésre készítse el javaslatát a 3 iskolaszékbe történő - a 
fenntartót képviselő - delegáltakról. Az új delegáltak megbízásáig a 2 általános iskolánál a 
polgármesteri hivatal korábban megbízott dolgozóinak (az 1. Sz. Általános Iskolánál Czirbuly 
Zoltánné, Az Orlai P. S. Általános Iskolánál Kőfalvi Gáborné) mandátumát meghosszabbítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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292/1998./XII.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy az óvodai nevelési 
program, elfogadás előtt először az Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottság együttes ülésén kerüljön tárgyalásra, melyhez elegendő információnak tartja a 
hivatali előterjesztésben szereplő 5 anyagot, konkrétan: 
- az intézményvezető által készített tömörítés /2 oldalnyi/ a nevelési programról 
- a szakértői véleményezés 
- a mellékelt kérdőív kitöltése az óvoda által 
- a kisebbségi önkormányzatok egyetértése 
- a polgármesteri hivatal véleménye /pénzügyi és egyéb elemzés/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. februári Oktatási és Kulturális Bizottság ülése. 
 
 
293/1998./XII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Összevont Óvodák által benyújtott előirányzat átcsoportosítási 
kérelmét sürgőssége miatt tárgyalja. 
 
 
294/1998./XII.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998 évi költségvetése 4. cím: Összevont Óvodák: 
- Dologi kiadási előirányzatát:                                                        1.060 eFt-tal csökkenti 
  (Intézményi üzemeltetési, fenntartási kiadások) 
- Személyi juttatások kiadásai előirányzatát:                                      610 eFt-tal megemeli 
- Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát:                     450 eFt-tal megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Gubis Andrásné Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal (költségvetési rendelet módosításakor átvezetés) 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/1998.(XII.14.) önkormányzati 

rendelete a gépjárműadóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1998.(XII.14.) önkormányzati 

rendelete az iparűzési adóról szóló 46/1997.(XII.22.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/1998.(XII.14.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat által megállapított helyi díjakról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/1998.(XII.14.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 
17/1996.(XI.28.) MÖK sz. rendelettel módosított 31/1994.(X.31.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/1998.(XII.14.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/1998.(XII.14.) önkormányzati 

rendelete a mezőberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskola alapító okiratáról szóló 
többszörösen módosított 27/1993.(XII.18.) MÖK rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/1998.(XII.14.) önkormányzati 

rendelete a „Mezőberényért” kitüntetés adományozásáról szóló egységes szerkezetbe foglalt 
41/1997.(XI.24.) MÖK sz. rendelet módosítására 
 
 

*** 
 
 
295/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Az Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása. 

Beszámoló a 264/1998./XI.16./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról. 
/Városi Közszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatok elbírálása./ 

2./ Az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/1998./II.16./ 
MÖK. sz. rendelet módosítása. 

3./ Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról rendeletalkotás. 
4./ A Petőfi Sándor Gimnázium Élelmezési Központ konyháján 1999. január 1-től érvényes 

étkeztetési díj megállapítása. /rendeletmódosítás/. 
5./ 1999 évi céltámogatási pályázat igénybejelentéséhez /szennyvízcsatorna hálózat bővítés/ 

saját forrás biztosítása. 
6./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 32/1997./X.14./MÖK. sz. és a 

10/1998./VI.02./MÖK. sz. rendelettel módosított 14/1997./IV.21./MÖK. sz. rendelet 
módosítása. 

7./ Bejelentések, interpellációk. 
A testületi ülésen kerül sor a nem képviselő bizottsági tagok eskütételére. 
 
 
296/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztásához Bátovszki Gábor neve, jelöltként a szavazólapra kerüljön. 
 
 
297/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztásához Csete Gyula neve, jelöltként a szavazólapra kerüljön. 
 
 
298/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztásához Feyér Sándor neve, jelöltként a szavazólapra kerüljön. 
 
 
299/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztásához Körösi Mihály neve, jelöltként a szavazólapra kerüljön. 
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300/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztásához Szilágyi Tibor neve, jelöltként a szavazólapra kerüljön. 
 
 
301/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság 2 nem képviselő tagjának 
megválasztásához eredménytelen I. forduló esetén további választási fordulót tart. 
Amennyiben az I. fordulóban egy jelölt sem kapta meg a minősített többséget, úgy a 3 legtöbb 
szavazatot elért jelölt neve kerül a szavazólapra. Ha az I. fordulóban 1 bizottsági tag 
megválasztásra kerül, az utána következő 2 legtöbb szavazatot elért jelölt neve kerül a 
szavazólapra. 
 
 
302/1998./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csete Gyulát, az Orlai Petrics Soma 
Múzeum vezetőjét és Szilágyi Tibort a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatóját az Oktatási és 
Kulturális Bizottság nem képviselő tagjává megválasztotta. 
 
 
 
303/1998./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény vezetőjének Magyar Pál, Mezőberény, Jeszenszky u. 10/a. sz. alatti 
lakost megválasztotta. 
 
 
 
304/1998./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1999. január hó 1 napjától kezdődően 
határozatlan időre a mezőberényi Közszolgáltató Intézmény vezetőjének - a vezetői állásra 
kiírt pályázat elbírálása alapján - Magyar Pál, Mezőberény, Jeszenszky u. 10/a. szám alatti 
lakost nevezi ki. Az intézmény vezetője alapilletményét a Kjt. alapján "E" 12 besorolás 
szerint 45.500 Ft-ban, vezetői pótlékát az illetményalap 250%-ban 33.800 Ft-ban, összesen 
havi illetményét 79.300 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
 
305/1998./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a szennyvízcsatorna hálózat 
építés céltámogatással megvalósuló 778.877 eFt összköltségű önkormányzati beruházással. 
A képviselő-testület saját forrásként 467.326 eFt-ot - a beruházási adatlap szerinti 
ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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306/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület szennyvízcsatorna hálózat építés, beruházás megvalósításának 
feltételeként 1999. évben a hiányzó öblözetekre vonatkozóan a tervezést folyamatosan 
elvégezteti és a tervezési költség fedezetét az 1999. évi költségvetésbe betervezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
307/1998./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület a víz- és csatornadíj támogatási igény KHVM-hez történő bejelentését a 
csatolt tartalommal tudomásul veszi.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a település 
díjtámogatási igényében a szükséges módon járjon el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/1998.(XII.31.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998./II.16./ MÖK sz. 
rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/1998.(XII.31.) önkormányzati 

rendelete az átmeneti gazdálkodásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/1998.(XII.31.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 
többször módosított, és a 8/1998.(VI.02.) MÖK számú rendelettel egységes szerkezetbe 
foglalt 8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/1998.(XII.31.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 32/1997.(X.14.) MÖK sz. 
és a 10/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelettel módosított 14/1997.(IV.21.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/1998.(XII.31.) önkormányzati 

rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 40/1995./XII.29./ MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
 


