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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

1999. év 

 
 
1/1999./I.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra az 
ülésen: 
1./ A képviselő-testület 1999. I. félévi munkaterve. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3./ Címzett támogatási pályázat benyújtásához döntéshozatal. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
4./ Képviselői interpellációkra válaszadás. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
5./ Bejelentések. 
 
 
2/1999./I.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1999. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
január 22. 
1./ 1999. I. félévi munkaterv. 
          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Címzett támogatás iránti kérelem benyújtása. 
          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
február 12. 
1./ Tájékoztató a falugazdász feladatairól. 
           Előadó: Fekete László falugazdász 
2./ 1999. évi költségvetés benyújtása. 
           Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
február 26. 
1./ Megemlékezés a várossá nyilvánítás 10. évfordulójáról. 
          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ 1999. évi költségvetés elfogadása. 
          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3./ A költségvetés ellenőrzésének 1999 évi ütemterve. 
          Előadó: Kovács Lászlóné Pénzügyi-, Gazdasági Biz. elnöke 
március 19. 
1./ 1998. évi zárszámadás. 
           Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ 1999. évi felújítások ütemezése. 
           Előadó: Kovács Lászlóné Pénzügyi-, Gazdasági Biz. elnöke 
3./ A mezőőri szolgálat kiterjesztésének lehetőségei. 
           Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
április 23. 
1./ Összevont Óvodák beszámolója. 
           Előadó: Gubis Andrásné int. vezető 
2./ Óvodai nevelési program elfogadása. 
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           Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
május 21. 
1./ A város közművelődési koncepciója és kulturális rendelet elfogadása. 
           Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
2./ A város lakás-koncepciója és a lakástámogatás lehetőségei. 
           Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
június 18. 
1./ A város Általános Rendezési Tervének felülvizsgálatára javaslattétel közmeghallgatás 
     keretében.  
           Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
2./ 1999. II. félévi munkaterv. 
           Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Állandó napirendi pontok: 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Bejelentések. 
- Interpellációk. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
3/1999./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Erkel úti 1747 hrsz.-ú Erkel u. 44. 
szám alatti 676 m2 területű építési telek vételárát 350 Ft/m2 összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, fizetőképes vevő jelentkezése esetén a 
telkeket értékesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
4/1999./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kereki úti 3775/21, 3775/22, 
3775/23, 3775/24, 3775/26 és 3775/27 hrsz.-ú építési telkek vételárát 350 Ft/m2 összegben 
állapítja meg. 
A 3775/21 hrsz.-ú ingatlant 11.875,- Ft, a 3775/22, 3775/23, 3775/24, 3775/26 és 3775/27 
hrsz.-ú ingatlanokat 11.625,- Ft/db megosztási költség terheli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, fizetőképes vevők jelentkezése esetén a 
telkeket értékesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
5/1999./I. 22./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1. Sz. Általános Iskola iskolaszékébe Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna 
képviselőt delegálja a fenntartó képviseletében. A képviselő megbízása annak visszavonásáig, 
legkésőbb a képviselői megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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6/1999./I.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Általános Iskola iskolaszékébe Kovács Lászlóné 
képviselőt delegálja a fenntartó képviseletében. A képviselő megbízása annak visszavonásáig, 
legkésőbb a képviselői megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
7/1999./I.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium iskolaszékébe Fülöp Antal képviselőt 
delegálja a fenntartó képviseletében. A képviselő megbízása annak visszavonásáig, legkésőbb 
a képviselői megbízatás lejártáig szól. 
Határidő: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
8/1999./I.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
9/1999./I.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Német Kéttannyelvű Petőfi 
Sándor Gimnázium rekonstrukciója és bővítése tornateremmel, tantermekkel és előadókkal /új 
képzési célok feltételeinek kialakításához/ címzett támogatással megvalósuló 336.000 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: igénybejelentés határideje 1999. február 12. 
 
 
10/1999./I.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza Dr. Hantos Katalin jegyzőt és Siklósi István Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökét, hogy a milleneumi városi ünnepség és program 
megvalósításának támogatása érdekében levélben forduljanak a Milleneumi Kormánybiztosi 
Hivatalhoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző, Siklósi István OKBiz. elnöke 
Határidő: 1999. január 31. 
 
 

*** 
 
 
11/1999./II.12./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 305/1998./XII.30./sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a szennyvízcsatorna-
hálózat 7., 8., 9. sz öblözet céltámogatással megvalósuló 770.622 eFt összköltségű 
önkormányzati beruházással. 
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A képviselő-testület saját forrásként 462.373 eFt-ot - a beruházási adatlap szerinti 
ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
12/1999./II.12./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
13/1999./II.12./sz. határozat: 
A képviselő-testület a falugazdász feladatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
14/1999./II.12./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1999. évi költségvetés I. fordulós rendelet-tervezetét érdemben újra 
tárgyalja február 26-án. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az intézményekkel 
egyeztetve dolgozza át a rendelet-tervezetet azzal a kikötéssel, hogy további bevételek 
feltárásával és kiadások csökkentésével a kiadás és bevétel közötti /124.456.000 Ft/ különbség 
csökkenthető legyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
15/1999./II.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat időskorúakat ellátó, bentlakásos intézményének működési engedélyéhez 
szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében a polgármester együttműködési 
megállapodást kössön a Szociális és Családügyi Minisztériummal. A Minisztérium egy 3 éves 
program keretében vállalja a létszámfejlesztés /1999. évben 3 fő, 2000-ben 2 fő, 2001-ben 2 
fő/ költségeinek lépcsőzetes biztosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 1999. évre szólóan 3 fő létszámfejlesztésre az 
együttműködési megállapodást megkösse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
16/1999./II.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete piaci alapon történő értékesítésre 
kijelöli a tulajdonát képező Mezőberény, Hősök u. 10/G. I. em. 5. sz. alatti, mezőberényi 
3606/2/A/5 hrsz.-ú 60 m2 alapterületű társasházi lakást, melynek tartozéka 2,15 m2 tároló 
helyiség is. 
A lakás vételárát 2.000.000 Ft-ban állapítja meg, felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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17/1999./II.12./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező mezőberényi 1691 hrsz.-ú 1 ha 3420 
m2 területű forgalomképes ingatlant szolgáltató és kereskedelmi vállalkozás céljára 300 
Ft/m2 vételárért értékesíti, azzal a kikötéssel, hogy kegyeletsértő tevékenységet nem 
végezhet. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1999.(II.15.) önkormányzati 

rendelete az átmeneti gazdálkodásról szóló 34/1998.(XII.31.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
18/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint tárgyalja: 
1./ Megemlékezés a várossá nyilvánítás 10. évfordulójáról. 
2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
3./ Az 1999. évi költségvetés elfogadása. 
4./ A költségvetés ellenőrzésének 1999. évi ütemterve. 
5./ Bejelentések. 
Zárt ülés 
 
 
19/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a várossá nyilvánítás 10. évfordulójának megemlékezéséről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
20/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
21/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1999. évi költségvetési rendelet-tervezet 11.§.-át kiegészíti g./ ponttal, 
az alábbiak szerint: 
"g., A Képviselő-testület a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, 
illetve köztisztviselők részére az intézmény és a Polgármesteri Hivatal 1999. évi 
költségvetésében 1999. január 1-től bérfejlesztést biztosít az alapilletmény 6%-os mértékben." 
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22/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1999. évi költségvetésében városi rendezvényekre és civil szervezetek 
támogatására biztosított előirányzatból 1,8 millió Ft erejéig jogosult a 2/1999./II.26./MÖK. sz. 
rendelet 10. §. /5/ bekezdésében adott felhatalmazás alapján az Oktatási és Kulturális 
Bizottság rendelkezni azzal, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása minimálisan 
120.000 Ft-nál, a Vagyonvédelmi Egyesület támogatása minimálisan 180.000 Ft-nál kevesebb 
nem lehet. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 1999. évben a költségvetésben betervezett 
sporttámogatás - melynek összege 3.440.000 Ft - felosztásáról a képviselő-testület által adott 
felhatalmazás szerint  rendelkezik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
23/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1999. évi költségvetési ellenőrzések ütemezését az előterjesztés 
alapján az alábbiak szerint fogadja el. 
Átfogó ellenőrzések: 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat                   - időpont:  1999. március  1- április 14-ig. 
Petőfi Sándor Gimnázium                                 - időpont:  1999. május 17- július 1-ig. 
Összevont Óvodák                                            - időpont: 1999. szeptember 1- október 15-ig. 
Polgármesteri Hivatal                                        - időpont:  1999. november 1- december 31-ig. 
Célellenőrzés: Petőfi Sándor Gimnázium Étkezési Központ 
Célellenőrzések: eseti. 
Témaellenőrzések: eseti. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: határozat szerint 
 
 
24/1999./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint alapító tag egyetért a 
Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak közhasznúvá történő 
nyilvánításával. A közhasznú jogállás feltételeinek megfelelő, módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt közalapítványi alapító okiratot elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
25/1999./II.26./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 978/1 hrsz.-ú Fortuna 
téri 131 m2 területű ingatlanra kötött adásvételi előszerződést felbontja Martincsek Zoltán 
vevővel a 26/1987./VII.30./MT. rendelet értelmében. 
Megbízza a polgármestert a szerződés felbontásának jogi lebonyolításával és Martincsek 
Zoltán vevő részére a jogszabály értelmében 821.113,- Ft kerüljön kifizetésre a szerződés 
felbontásakor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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26/1999./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete élni kíván a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma által meghirdetett 2000 évre szóló címzett támogatási igény 
benyújtásával a Fő u. 1. szám alatt lévő Wenckheim-Fejérváry kastély kulturális célú 
hasznosítására. A képviselő-testület a címzett támogatást a kastély felújítására 
(rekonstrukcióra) valamint fejlesztésre (bővítésre) nyújtja be, könyvtár, múzeum elhelyezése 
és galéria kialakítása céljából. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1999. május hó 5-ig benyújtandó 
címzett támogatási igény bejelentése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, bízzon 
meg olyan tervezőt, aki a legkedvezőbb feltételek mellett vállalja a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítését, a tervezési díjat a képviselő-testület 1999. évi költségvetése általános 
tartalékából lehet kiegyenlíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
27/1999./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete piaci alapon történő értékesítésre 
kijelöli a március hónapban megüresedő, tulajdonát képező Mezőberény, Hősök útja 10/G.III. 
emelet 10. szám alatti, mezőberényi 3606/2/A/10 hrsz.-ú 60 m2 alapterületű társasházi lakást, 
melynek tartozéka 1,61 m2 tároló helyiség is. A lakás vételárát 1.900.000 Ft-ban állapítja 
meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakást minimum vételáron, vagy afölötti 
vételáron értékesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
28/1999./II.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat szűkös anyagi 
lehetőségei miatt nem tud támogatást nyújtani a békéscsabai Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet beruházás jellegű feladatainak ellátásához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
29/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ipari Park létesítésének 
eredményessége érdekében az INVORG Rt. Budapest által készített megbízási szerződés 
értelmezése, pontosítása végett, az Rt képviselőit hívja meg a következő testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
30/1999./II.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület - közérdekű bejelentésre - kivizsgálta a fogorvosi egységkészülék 
beruházás során a vásárlásba társult fogorvos által nyert külföldi utazás jogszerűségét. 
Megállapította, hogy a forgalmazó Valid Dental Medical Kft. Budapest, a beruházó 
önkormányzattal szemben etikátlanul járt el. Megbízza a polgármestert és az alpolgármestert, 
hogy a Valid Dental Medical Kft.-től peren kívüli egyezségben kérjen anyagi kártalanítást, 
amit orvosi műszerek adományozásával teljesíthet. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/1999.(II.26.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/1999.(III.01.) önkormányzati 

rendelete A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról 
 
 

*** 
 
 
31/1999./III.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatok 
Érdekeltségnövelő, Közművelődési Fejlesztő Támogatáshoz a 15/1998./III.31./ MKM 
rendeletben foglaltak alapján pályázatot nyújt be a Mezőberény Városi Önkormányzat 
Művelődési Központja számára berendezések beszerzésére az elkészített pályázatban foglalt 
részletezéssel. A pályázathoz 1999. évben 400 eFt fenntartói támogatást biztosít, az 1999. évi 
általános tartalékának (pályázatra elkülönített keret) terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva Műv. Közp. igazgató 
Határidő: 1999. március 20. 
 
 
32/1999./III.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Családügyi 
Minisztériumnak az önkormányzatok szociális beruházásainak 2000. évi címzett támogatási 
igénybejelentéséhez előírt szakmai program tartalmi követelményeiről szóló Közleményében 
leírtak alapján, a képviselő-testület elé terjesztett programban foglaltak szerint, azaz a 
jelenlegi Juhász Gyula u. 1. szám alatti 50 férőhelyes szociális otthonnak a bővítése további 
50 férőhellyel, és a Református Egyházközség által vázolt programot megvalósíthatónak 
tartja, a címzett támogatási igény bejelentésére az előkészületeket szükségesnek látja azonnal 
megkezdeni. 
Meghatalmazza a polgármestert, hogy a projekt tanulmánytervének kidolgozására megfelelő 
tervezőt bízzon meg, és annak elkészülte után terjessze be az igénybejelentést döntésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. április képviselő-testületi ülés. 
 
 

*** 
 
 
33/1999./III.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
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˗ a Városi Zeneiskola igazgatói állására meghirdetett pályázat elbírálása, 
˗ városi rendezvények, civil szervezetek és sportszervezetek támogatásáról beszámoló. 

2./ Óvodai nevelési program elfogadása. 
3./ Átdolgozott oktatási koncepció elfogadása. 
4./ Bejelentések: 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendszeréről szóló rendelet 
módosítása, 

- a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása, 
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása, 
- önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásáról döntés, 
- a Városi Könyvtár pályázatához sajáterő biztosítás, 
- Thermál Ber Tervező és Lebonyolító Kft tervezői árajánlatának elfogadásáról döntés, 
- Ókert 101 sz. ingatlan értékesítése, 
- termőföld iránti vásárlási kérelem, 
- vis maior elnyerése céljából támogatási igény benyújtása 

Zárt ülés: 
- méltányossági közgyógyellátási igazolvány tárgyában fellebbezés, 
- orvosi ügyeleti ellátás kiterjesztése, 
- 25/1999./III.26./sz. határozat visszavonása, vagy módosítása. 

 
 
34/1999./III.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
35/1999./III.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület Matajsz Jánost a Városi Zeneiskola igazgatójának titkos szavazással 
megválasztotta. 
 
 
36/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Matajsz János Mezőberény, Hősök 
útja 10. fsz. 1. sz. alatti lakost a Városi Zeneiskola igazgatói állására 1999. augusztus 1-től 
2004. augusztus 31-ig kinevezi.  
A kinevezett igazgató illetményét - pótlékkal együtt - havi 90.500 Ft-ban állapítja meg 
(alapilletmény + szakmai szorzó + kötelező óra emelés miatti illetmény:  51.456 Ft 
 magasabb vezető pótlék                                                                              27.044 Ft 
 minőségi bérezés 1999. 08. 31-ig                                                               12.000 Ft). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
37/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi rendezvények és civil 
szervezetek támogatására az Oktatási és Kulturális Bizottság pályázati kiírását és a 
sporttámogatások elosztását tudomásul veszi.  
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38/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Összevont Óvodák 
nevelési programját elfogadja. 1999-ben a jelenlegi gyermeklétszám mellett a költségvetési 
rendeletében jóváhagyott létszámot biztosítja a feladatok végrehajtására. Az óvodai 
beiratkozás után kialakult gyermeklétszám ismeretében évente felül kell vizsgálni az 
óvodapedagógus létszámot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné igazgató 
Határidő: folyamatos. 
 
 
39/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi oktatási koncepció 
felülvizsgálata során megfogalmazott irányokkal, önként vállalt feladatokkal, fejlesztési 
elképzelésekkel egyetért. Az anyagot Mezőberény város közoktatási koncepciója címmel 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
40/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja továbbra is önként vállalt 
feladatai, nevezetesen a gimnázium és a szociális otthon fenntartását, annak ismeretében is, 
hogy e döntését az ÖTV 105.§/5/ bekezdése alapján a ciklus ideje alatt azt nem változtathatja 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
41/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Könyvtár - a 
közgyűjtemények és közművelődési intézmények telematikai infrastruktúrájának fejlesztésére 
benyújtandó - pályázatát, és a pályázatban kitűzött célok megvalósításához 410.000 Ft saját 
erőt biztosít az 1999. évi költségvetés általános tartalékának /pályázatra elkülönített keret/ 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
 
42/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thermál-BER Tervező és 
Lebonyolító Kft-től a Szociális Otthoni férőhelyfejlesztés címzett állami támogatási pályázat 
elkészítésére adott alternatív árajánlat alapján megrendeli 
 I. Mezőberény, Juhász Gyula úti Szociális Otthon újabb 50 férőhelyes bővítése, 
II. Mezőberény, Kálvin tér 9. sz. alatti területen 100 férőhelyes vegyes funkciójú szociális 
intézmény tervezését, kétváltozatú megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, amelynek 
fedezetére 1.000 eFt-ot biztosít az 1999. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, 
illetve sikeres pályázati elbírálás esetén az árajánlatnak megfelelően az önkormányzat további 
1.000 eFt-ot biztosít. (Fizetési határidő a pályázat elbírálását követő 15 napon belül.) 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
43/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező mezőberényi 
0410/12 hrsz.-ú Ókert 101. szám alatti ingatlanát, átminősítve lakóingatlannak, értékesítésre 
kijelöli 720.000 Ft vételárért. 
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan eladására vonatkozó adásvétel lebonyolítására, a 
szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
44/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
tulajdonában lévő 0369/6 hrsz.-ú ingatlanból a tanyaterület kiegészítésére, Csók Imre Zoltán 
részére értékesítésre kerüljön, a műszaki iroda által elkészítendő telekmegosztási vázrajza 
alapján, 2 hektárig földterület, 12.000 Ft/AK értékben, azzal a feltétellel, hogy az ingatlant 3 
év beépítési kötelezettség terheli. Amennyiben a vevő nem teljesíti beépítési kötelezettségét, 
úgy az önkormányzat élhet a visszavásárlás jogával. Az ingatlan megosztási költséget, 
valamint a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viseli. Az 
ingatlan birtokbavételére a jelenleg érvényben lévő bérleti szerződés lejártát követően 
kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
45/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 9/1998./I.23./ Korm. számú rendelet 
34.§-ban foglalt területfejlesztési támogatási igényt nyújt be a Békés megyei Területfejlesztési 
Tanácshoz vis maior támogatás elnyerése céljából, a védekezés során felmerült 3.210 eFt 
összegű közvetlen védekezési költségre és 7.880 eFt önkormányzati tulajdonban keletkezett 
károk és költségek ellentételezésére - amit az önkormányzat saját költségvetési forrásból 
biztosítani nem tud. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal, legkésőbb 1999. március 30. 
 
 
46/1999./III.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület hozzájárulását adja fekvőrendőr kihelyezéséhez a város utcáiban, ha az 
igénylő utca lakói vállalják a költségeket és megbízottjuk által annak elkészítését 
lebonyolítják. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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47/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete D. Kiss Erzsébet Mezőberény, Ady E. 
u. 32. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő kiadása iránti 
kérelme tárgyában az Önkormányzat Szociális Bizottságának 1999. január 19-én 203/1999. 
szám alatt hozott elutasító határozata elleni fellebbezést a Szociális Bizottság határozatának 
jóváhagyása mellett az Ötv. 11. § /2/ bekezdésében kapott jogkörében eljárva elutasítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület nevében az elutasításról alakszerű 
határozattal az ügyfelet értesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
48/1999./III.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson Dr. 
Pirinczky Béla egészségügyi vállalkozásával Kamut, Murony és Köröstarcsa hétvégi ügyeleti 
ellátásának biztosításáról, két hónap próbaidő meghatározásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
49/1999./III.26./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 25/1999./II.26./sz. határozatát 
visszavonja és az alábbi határozatot hozza: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 987/1 hrsz.-ú Fortuna 
téri 131 m2 területű ingatlanra - Martincsek Zoltán vevővel - kötött adásvételi előszerződéstől 
eláll a vevő szerződésszegése miatt, mivel nevezett a szerződésben foglalt beépítési 
kötelezettségének szóbeli felszólítás ellenére - új határidő kitűzésével - sem tett eleget. 
Egyidejűleg elrendeli a vevő részére - az általa befizetett vételár - 915.500 Ft visszafizetését.  
Megbízza a polgármestert a szerződés felbontásának jogi lebonyolításával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
50/1999./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező Mezőberény, 
Fortuna tér 1. szám alatti 987/1 hrsz.-ú kb. 131 m2 területű közművekkel ellátott beépítetlen 
területet értékesítésre kijelöli. Az értékesítés árverés licitálás útján történik. Induló kikiáltási 
ár: 8.000 Ft/m2, minimum: 1.050.000 Ft. Licitálni csak felfelé lehet, az ingatlan a kikiáltási ár 
alatt nem értékesíthető. 
A licitáláson való részvétel feltételei: 
• A licitáláson részt vevőnek vállalnia kell a Fortuna tér jelenlegi beépítettségéhez igazodó 
épület 2 éven belüli megépítését, (2 év a birtokba adás napján kezdődik és az épület 
használatba vételi engedélye kiadásával zárul) figyelembe véve azon jogszabályi 
kötöttségeket, melyek nem teszik lehetővé játékterem és vendéglátó egység építését (kivétel 
melegkonyhás vendéglátó egység). 
• A licitáláson résztvevőnek bánatpénzt (kauciót) kell letennie, melynek összege: 200.000 Ft 
(azaz: Kettőszázezer forint). A kaució összege a vételárba beszámításra kerül annál a 
résztvevőnél, akivel az önkormányzat a szerződést megköti. 



13 

• Írásbeli ajánlat benyújtása, mely tartalmazza a vételi szándékot, a megajánlott vételár 
megjelöléssel, nyilatkozatot a licitálási feltételek elfogadásáról, valamint a bánatpénz 
befizetésének igazolását. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlanról, a licitálás feltételeiről és a beépítésre vonatkozó 
kérdésekről információt lehet kérni a Polgármesteri Hivatalban Varga Józsefné aljegyzőtől, 
valamint a műszaki irodában, hétköznap hivatali időben (reggel 8 órától 16 óráig) 
személyesen vagy a 66/352-622 telefonon. 
Az írásbeli ajánlatokat 1999. április 15-én (csütörtökön) délután 15 óráig lehet beadni 
Mezőberényben, a Városháza I. em. 21. számú irodájában. Az írásbeli ajánlattal együtt le kell 
adni a kaució befizetéséről szóló igazolást. A kaució befizetésére szolgáló csekket a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájában lehet kérni, az összeget az OTP-nél kell befizetni. 
A licitálás helye és ideje: Mezőberény, Városháza I. em. 15. számú tanácsterme, 1999. április 
15-én, délután 17 óra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/1999.(III.29.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 
többször módosított 8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet, melyet a 8/1998.(VI.02.) MÖK számú 
rendelet egységes szerkezetbe foglalt, és a 35/1998.(XII.31.) MÖK sz. rendelet módosított 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/1999.(III.29.) önkormányzati 

rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/1999.(III.29.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló, 32/1997.(X.14.) MÖK, 
valamint a 10/1998.(VI.02.) MÖK rendelettel módosított, 14/1997.(IV.21.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
51/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
Zárt ülés: 
1./ Manfred Tappe vásárlási kérelme, és szelektív szemétkezelés lehetőségei. 
Nyílt ülés: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 1998. évi gazdálkodásáról. Könyvvizsgálói jelentés. 
2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása. 
3./ Beszámoló a Mezőberényi Összevont Óvodák munkájáról. 
4./ Rendelet-alkotás és rendelet módosítások: 
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/Közművelődési rendelet, Összevont Óvodák alapító okirata, Művelődési Központ alapító 
okirata./ 

5./ Bejelentések. 
- Pályázat benyújtása Murony-Kamut községekkel gyermekjóléti szolgálat 

működtetésére. 
- Címzett támogatási igény benyújtása - Kastély felújítására 
- Címzett támogatási igény benyújtása - Szociális Otthon építésre és bővítése 
- Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságba. 
- Hírmondó terjesztése. 
- 1999. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítás. 
- Berény szálló előtti közterület rendezése /Kandeláber, áram/ 
- Viacolor- térburkoló kő -beszerzése 
- Gépkocsi csere és vásárlások. 
- Pályázat SAPARD programra. 

6./ Interpelláció 
Zárt ülés: 
1./ Lakáshoz jutás támogatása. 
2./ Gyógyszertár eladás. 
3./ Lakáshitel átvitel. 
4./ Lakásfenntartási támogatás - fellebbezés. 
 
 
52/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mafred Tappe német üzletember által 
alapítandó magyarországi kft részére értékesítésre kijelöli a 0307 hrsz-ú területből 
megközelítőleg 1,5 ha területet úgy, hogy a gyepmesteri feladatokat is átvállalja és üzemelteti 
határozatlan ideig a jelenlegi feltételek mellett, az ott foglalkoztatott személlyel együtt. 
A képviselő-testület elővásárlási jogot biztosít a kft részére 2001-ig a szeméttelep 
értékesítésére, azzal a kikötéssel, hogy a szerződést úgy kell megkötni, hogy a helyi veszélyes 
hulladékon kívül csak az önkormányzat engedélyével hozhat ide más településről veszélyes 
hulladékot. A vevő részére feltételként kell megszabni azt, hogy a mindenkori szemétszállítás 
díja az infláció mértékénél évenként nagyobb mértékben nem növekedhet.  
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az ügylet lebonyolítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
53/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a zárt ülést, amelyen megtárgyalták Manfred Tappe úr ingatlan vásárlási 
kérelmét, és a szelektív szemétkezeléssel kapcsolatos elképzeléseket, - az érintett 
beleegyezésével -  nyílt üléssé nyilvánítja, a lakosság tájékoztatása érdekében. 
 
 
54/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1998. évi költségvetés  
bevételeit           1.112.258  eFt előirányzattal 
                         1.487.664  eFt teljesítéssel, (ebből értékpapír: 417.577 eFt /módosított elői- 
                                                 rányzat: 82.745 eFt) + kiegy., függő átfutó bevétel: 6.376 eFt) 
kiadásait            1.112.258  eFt előirányzattal, 
                         1.439.297  eFt teljesítéssel, (ebből: értékpapír: 388.891 eFt + kiegy., függő 
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                                                 átfutó kiadás: -116 eFt) 
az egyenleget         48.367 eFt-tal jóváhagyja, és az 1998. évi költségvetés alapján az 1998. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
55/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló többszörösen 
módosított 4/1999./II.16./MÖK. sz. rendelet 11. §-a h. pontja alapján az 1998. 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 1998. évi jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4.. oszlopa szerint a Petőfi Sándor 
Gimnázium 2.438 eFt, Orlai Petrics Soma Általános Iskola 324 eFt, a Városi Zeneiskola 90 
eFt, az Összevont Óvodák 283 eFt állapítja meg, és kötelezi az intézményeket a feltüntetett 
összeg önkormányzat javára 1999.V.15-ig történő befizetésre. 
Felelős: Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
             Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
             Összevont Óvodák vezetője 
             Városi Zeneiskola 
Határidő: 1999. V. 15. 
 
 
56/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. évi Közoktatási célú központosított előirányzatok elszámolása 
során (713/1999. ikt. sz.) megállapított (az állami költségvetés, az önkormányzatot megillető) 
az intézményeket terhelő befizetési kötelezettségek összegét az intézmények 1998. évi 
jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 5. sz. oszlopa 
szerint állapítja meg, és kötelezi az érintett intézményt a feltüntetett összeg Önkormányzat 
javára 1999. V. 15-ig történő befizetésére. 
Felelős: Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: 1999. V. 15.  
 
 
57/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1998. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 1998. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények 
szabadon felhasználhatják. 
Felelős: 1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
             Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
             Összevont Óvodák vezetője 
             Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
58/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1998. évi költségvetési 
beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1998. évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 1999. június 30-ig. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. június 30. 
 
 
59/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
intézkedését, a városi rendezvények és civil szervezetek pályázat alapján megállapított 
támogatásáról, tudomásul veszi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
60/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 24/1999./II.26./sz., a 28/1999./II.26./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását elfogadja, a két ülés közötti beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
61/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Összevont Óvodák 
1997-1999 között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
65/1999./IV.23./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./ III. 1./ MÖK számú 
rendelet 3. § /a/ pontja értelmében 
Varga András és Varga Andrásné Mezőberény, Csabai u. 30. sz. alatti lakosok részére 
480.000,- Ft, 
Parajné Komlódi Erzsébet Mezőberény, Belentai u. 19. sz. alatti lakos részére 480.000,- Ft, 
Szollár János és Szollárné Lovas Gyöngyi Mezőberény, Martinovics u. 15. sz. alatti lakosok 
részére 480.000,- Ft, 
Báthoriné Baksai Ilona Mezőberény, Mónus I. u. 2. sz. alatti lakos részére 480.000,- Ft, 
Földesi Vilmos és Földesiné Galló Valéria Mezőberény, Vörösmarty u. 34. sz. alatti lakosok 
részére 400.000,- Ft, 
Csipke József és Csipke Józsefné Mezőberény, Szent J. u. 25. sz. alatti lakosok részére 
480.000,- Ft, 
visszatérítendő támogatást biztosít. 
A támogatás folyósítására az építkezés 40 %-os készültségi fokában kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. október 23. 
 
 
66/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./ MÖK sz. rendelet 5 § 
/3/ bekezdése értelmében - mivel nem felel meg a feltételeknek  
Mezei Kálmán és Varga Borbála Edina Mezőberény, Rózsa u. 20. sz. alatti lakosoknak nem 
nyújt támogatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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67/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III.1./ MÖK sz. rendelet 3 § 
/b/ pontja értelmében Varga Józsefné/ Kovács Magdolna/ Mezőberény, Hősök u. 10/G. I/5. sz. 
alatti lakos részére 480.000,- Ft visszatérítendő támogatást biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. október 23. 
 
 
68/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III.1./ MÖK sz. rendelet 5. § 
/1/ bekezdése értelmében Mező Imre és Mező Imréné Mezőberény, Fürjes u. 6. sz. alatti 
lakosok részére 480.000,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt megfelelő műszaki állapotú 
lakásingatlan vásárlása esetén. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. október 23. 
 
 
69/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III.1/ MÖK sz. rendelet 5. § 
/1/ bekezdése értelmében Megyeri Sándor és Megyeri Sándorné Mezőberény, Zöldfa u. 20. 
sz. Kósa Ferenc és Kósa Ferencné Mezőberény, Fürjes u. 5. sz. alatti lakosok részére a 
tulajdonukat képező belvíz kárt szenvedett lakásingatlan helyreállítás költségeinek 
ismeretében, a rendelet 2 § / 3/ bekezdése értelmében nyújt visszatérítendő támogatást.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999.október 23. 
 
 
70/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999/III.1./ MÖK sz. rendelet 3. § 
/a - b / bekezdése értelmében, mivel az éves költségvetésben rendelkezésre álló összeg, csak a 
fenti rendelkezéseknek megfelelő kérelmezők támogatására nyújt lehetőséget 
Bányai Antal és Bányainé Kreisz Veronika Mezőberény, Áchim u. 63. sz., 
Simonfalvi József és Simonfalvi Józsefné Mezőberény, Szent J. u. 43. sz.,  
Darócz Renáta Mezőberény, Fő u. 2/C. sz., 
Kanó Sándor és Kanó Sándorné Mezőberény, Gyóni G. u. 15. sz.,  
Darócz Antalné Mezőberény, Gárdonyi u. 11. sz., 
Horváth Róbert és Horváth Róbertné Mezőberény, Rózsa u. 27. sz., 
Szász György és Szász Györgyné Mezőberény, Kossuth tér 2. II/ 16. sz., 
Károlyi Oszkár és Károlyiné Pető Katalin Mezőberény, Gyóni G. u. 65. sz., 
Czirbuly Ágnes és Kucsera István Mezőberény, Könyök u. 7. sz., 
Balogh Pál és Balogh Pálné Mezőberény, Gutenberg u. 1. sz., 
Fekete Zsolt és Fekete Zsoltné Mezőberény, Kérhalom u. 44. sz., 
Darócz Gáborné és Darócz Gábor Mezőberény, Malom u. 1/A. sz., 
Olej György és Olejné Kovács Gabriella Mezőberény, Jókai u. 86/A. sz., 
Lukács Mihály és Lukács Mihályné Mezőberény, Báthory u. 3. sz., 
Csákó Attila és Csákóné Rácz Irén Mezőberény, Fő u. 2/B. III/22. sz., 
Szabó Csilla Mezőberény, Puskin u. 27. sz., 
Dósai László és Dósai Lászlóné Mezőberény, Gárdonyi G. u. 24. sz., 
Pázsit Tibor és Zavada Róza Mezőberény, Vadász u. 11/A. sz., 
Burainé Lakatos Irén és Burai Antal Mezőberény, Deák F. u. 60/A. sz., 
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Cetinsoyné Szabó Enikő és Cetinsoy Okyay Mezőberény, Gyomai u. 37. sz., 
Lakatos Dezső és Lakatos Dezsőné Mezőberény, Erkel F. u. 42. sz., 
Ivanics Zsuzsanna Mezőberény, Kérhalom u. 30. sz., 
Mezei Tibor és Mezei Tiborné Mezőberény, Rózsa u. 24. sz., 
Mészáros István és Mészáros Istvánné Mezőberény, Gárdonyi u. 22. sz., 
Radványi Hildegárd Mezőberény, Árpád u. 37. sz., 
Kis Pál és Kis Pálné Mezőberény, Vörösmarty u. 28. sz., 
Pozsár Julianna és Nagy Zsolt Mezőberény, Áchim u. 30. sz., 
Molnárné Fülöp Ildikó és Molnár Zoltán József Mezőberény, Ókert 5. sz., 
Szabó Árpád Mezőberény, Széchenyi u. 10. sz., 
Nagy Szerénke és Szatmári Sándor Mezőberény, Oltványkert u. 38. sz., 
Jakusovszki Zoltán és Jakusovszkiné Csillag Anikó Mezőberény, Hősök u. 10/G. I/3. sz., 
Csenger Gyula és Csengerné Tóth Edit Mezőberény, Budai N. A. u. 3. sz., 
Sándor Imréné és Sándor Imre Mezőberény, Liget u. 1/A. sz., 
Matuskáné Sinka Edit és Matuska Zoltán Mezőberény, Fő u. 26/A. sz., 
Papp László és Papp Rita Köröstarcsa, Zrínyi M. u. 5. sz., 
Horváthné Maléth Ilona és Horváth Ferenc Mezőberény, Mátyás kir. u. 44. sz., 
Kolozsiné Bauer Magdolna és Kolozsi Mihály Mezőberény, Olajfa u. 2. sz., 
özv. Bácskai Istvánné Mezőberény, Hősök u. 8. fsz. 2. sz., 
Onody Gyuláné Mezőberény, Erkel u. 35. sz.,  
Ramos Jánosné Mezőberény, Arany J. u. 2. sz., 
Timárné Konyár Aranka Mezőberény, Ady E. u. 4/A. sz., 
Mezei Zsolt és Mezei Zsoltné Mezőberény, Zöldfa u. 15. sz., 
Schupkégel Györgyné Mezőberény, Ókert 4. sz., 
Szőke László és Szőke Lászlóné Mezőberény, Kérhalom u. 1. sz., 
Székely Mária Mezőberény, Szántó K. u. 7. sz., 
Püski Tibor és Püskiné Herczeg Aranka Mezőberény, Fő u. 33. sz., 
Fábián Mihály és Boldis Mónika Mezőberény, Erkel F. u. 16. sz., 
Moratti Gizella és Mihácsi Pál Mezőberény, Bajcsy Zs. u. 18. sz., 
Burai Timea és Bozsányi István Mezőberény, Rózsa u. 3. sz., 
Kracsek László és Mezei Kornélia Mezőberény, Gárdonyi u. 2. sz., 
Mikó Gábor és Berg Ádámné Mezőberény, Békési u. 3. sz., 
Burai Zsolt Károly és Bartyik Anikó Mezőberény, Áchim u. 32. sz. alatti lakos/ok/ részére 
nem nyújt támogatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
72/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat önálló költségvetési intézmény keretei között működő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére, üzemeltetésére Kamut és Murony községekkel 
intézményi társulás létrehozását határozza el a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint, 1999. december 1-
től kezdődően. 
Társuló felek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését évente közösen 
határozzák meg. A Szolgálat üzemeltetéséhez Kamut és Murony községek önkormányzata 
évente - a közösen meghatározott költségvetésben foglaltak szerint - a településekre eső 
üzemeltetési költségek arányában hozzájárulnak. A társulás részletes szabályairól a három 
település legkésőbb 1999. augusztus 31-ig megállapodást köt. 
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A Képviselő-testület a Szociális és Családügyi Minisztérium által - család- és 
gyermekvédelmi intézmények létesítésére, átalakítására, család- és gyermekvédelmi 
programok fejlesztésére - meghirdetett pályázati felhívása alapján a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat által benyújtandó "A/3. Működő családsegítő és/vagy gyermekjóléti 
szolgálat tevékenységének bővítése" című pályázatát támogatja. 
Egyben igazolja, hogy az intézmény által vállalt saját forrás - Mezőberény, Petőfi u. 27. szám 
alatti önkormányzati ingatlan - rendelkezésre áll. 
A pályázat beadásának feltétele, hogy mindkét érintett település - Kamut és Murony - 
megteszi nyilatkozatát a csatlakozásról, és erről az önkormányzatok megfelelő tartalmú 
határozatait meghozzák a pályázat beadásának határidejéig, és nyilatkoznak arról, hogy a 
pályázati támogatás lejárta után a felmerülő költségeket biztosítják. Mezőberénynek ez a 
tevékenység többletkiadást nem jelenthet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina Humánsegítő és Szociális Szolg. igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
73/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mezőberény, Juhász Gyula 
úti Szociális Otthon 50 férőhelyes bővítése, valamint a Kálvin tér 9. sz. alatti területen 100 
férőhelyen vegyes funkciójú szociális intézmény építésére vonatkozó beruházási koncepció 
részét képező megvalósíthatósági tanulmányok alapján címzett támogatással megvalósuló 
önkormányzati beruházással.  
A változat: 495.000 eFt összköltségű önkormányzati beruházás. 
A képviselő-testület saját forrásként 99.000 eFt-ot, az alábbi részletezés szerint: 
2000 év           26.000 eFt-ot, 
2001 év           36.000 eFt-ot, 
2002 év           37.000 eFt az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 
B változat:  591.000 eFt összköltségű önkormányzati beruházás. 
A képviselő-testület saját forrásként  119.000 eFt-ot, az alábbi részletezés szerint: 
2000 év           20.000 eFt, 
2001 év           49.000 eFt, 
2002 év           50.000 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 
A képviselő-testület a Mezőberény, Juhász Gyula úti Szociális Otthon 50 férőhelyes bővítése, 
valamint a Kálvin tér 9. sz. alatti területen 100 férőhelyen vegyes funkciójú szociális 
intézmény építésére vonatkozó címzett támogatási igény beruházási koncepciójához készített 
megvalósíthatósági tanulmány  "A." változatát az első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a beruházási koncepció benyújtására 1999. május 5. 
 
 
74/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért Mezőberény, Fő u. 1. szám 
alatt lévő Wenckheim-Fejérváry kastély kulturális célú hasznosítására -PAKSI-TEAM Kft 
által készített- a beruházási koncepció részét képező megvalósíthatósági tanulmány alapján, 
címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházással. 
A. változat: 319.000 eFt összköltségű önkormányzati beruházás. 
A képviselő-testület saját forrásként  64.000 eFt-ot, az alábbi részletezés szerint: 
2000 év            15.000 eFt-ot, 
2001 év            24.000 eFt-ot, 
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2002 év            25.000 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 
B. változat:  221.000 eFt összköltségű önkormányzati beruházás. 
A képviselő-testület saját forrásként  44.000 eFt-ot, az alábbi részletezés szerint: 
2000 év             10.000 eFt-ot, 
2001 év             17.000 eFt-ot, 
2002 év             17.000 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 
A képviselő-testület a Mezőberény, Fő u. 1. sz. alatt lévő Wenckheim-Fejérváry kastély 
címzett támogatási igény beruházási koncepciójához készített megvalósíthatósági tanulmány 
"B." változatát  az első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a beruházási koncepció benyújtására 1999. május 5. 
 
 
75/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium érettségi vizsgáin a 
fenntartó képviseletében vizsgabizottságba delegálja Fülöp Antal képviselőt, aki a 
7/1999./I.22./ MÖK. sz. határozat alapján egyúttal a Petőfi Sándor Gimnázium iskolaszékébe 
delegált képviselő is, valamint - az időpont átfedések miatt - Siklósi Istvánt, az 1. Sz. 
Általános Iskola igazgatóját, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
76/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó megjelenési 
példányszámának emelését nem tartja indokoltnak. A terjesztésnél eddig alkalmazott elosztási 
felülvizsgálata szükséges. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva Műv. Központ igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
77/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése 
7-4 cmí:  PH Igazgatás kiadási előirányzatát 952,0 eFt-tal csökkenti 
               ezen belül: 
                      Személyi juttatás:                                            952,0 eFt 
és ezzel egyidejüleg megemeli: 
1. cím:  1. Sz. általános Iskola kiadási előirányzatát 238,0 eFt-tal 
                ezen belül: 
                       Személyi juttatás:                                             88,0 eFt 
                       Munkaadókat terhelő járulékok:                       31,0 eFt 
                       Ellátottak juttatása:                                         119,0 eFt 
2. cím:  Orali Petrics soma Általános Iskola kiadási előirányzatát 238,0 eFt-tal 
                  ezen belül: 
                        Személyi juttatás:                                             88,0 eFt  
                         Munkaadókat terhelő járulékok:                      31,0 eFt 
                         Ellátottak juttatása:                                        119,0 eFt 
3. cím:  Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatét 238,0 eFt-tal 
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                ezen belül: 
                        Személyi juttatás:                                             88,0 eFt 
                        Munkaadókat terhelő járulékok:                       31,0 eFt 
                        Ellátottak juttatása:                                         119,0 eFt 
4. cím:  Összevont Óvodák kiadási előirányzatét 238,0 eFt-tal 
                 ezen belül: 
                        Személyi juttatás:                                              88,0 eFt 
                        Munkaadókat terhelő járulékok:                        31,0 eFt 
                        Dologi kiadások:                                             119,0 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
78/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Berény Szálló előtti közterületen (tér) kandeláberek áthelyezéséhez, 
illetve áramellátás biztosításához (szökőkút áramellátását biztosító vezeték lefektetése) 536 
eFt-ot biztosít a Primavill Kft részére (7-5. cím: PH egyéb működési kiad. Fejlesztési célú 
pénzeszközátadás), az 1999. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
79/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület közterületek burkolásához, Parolin burkolókő beszerzéséhez 5.000 eFt-ot 
biztosít az 1999. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
80/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban jelenleg 4 éves Opel Vectra személygépkocsi lecserélésre kerüljön 
egy hasonló típusú új személyautóra, és engedélyezi, hogy a körzeti feladatok ellátására a 
gyámhivatal és körzeti építéshatósági feladat ellátására egy új Opel Astra gépkocsit vásároljon 
a Polgármesteri Hivatal. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal 1998. évi előirányzat 
maradványából 2.451 eFt, az 1999. évi költségvetés általános tartalékából 2.549 eFt, valamint 
a 4 éves Opel Vectra értékesítéséből származó bevétel szolgáljon pénzügyi fedezetül a 
gépkocsik megvásárlásához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépkocsikkal kapcsolatos ügyletek 
lebonyolítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. május 31. 
 
 
81/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1999/2000 tanévben az 1. Sz. Általános Iskolában 3, az Orlai Petrics 
Soma Általános Iskolában 2 első osztály indítását engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
            1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
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            Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
82/1999./IV.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a kistérségek számára kiírt 
vidékfejlesztési pályázat SAPARD programra történő benyújtásával, csatlakozik a Békés, 
Mezőberény kistérségeket, valamint Békéscsaba várost felölelő pályázati kistérség 
létrehozásához, és egyetért azzal, hogy a pályázatot Békés város önkormányzata, mint 
egyetértéssel megbízott önkormányzat nyújtsa be a kistérség nevében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. április 30. 
 
 
83/1999./IV.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
18-2. cím: Rövidlejáratú értékpapírok bevételei előirányzatát megemeli:          10.579 eFt-tal 
                 illetve ezzel egyidejüleg megemeli: 
a 7-1. cím:  Városi Könyvtár dologi előirányzatát:                                                 633 eFt-tal 
                  ebből:      -Személyi juttatás:                                  7 eFt 
                                  -Dologi kiadás:                                  626 eFt 
                                  /könyv, folyóirat, dokumentum besz./ 
a 7-2. cím:  Városi Zeneiskola felhalmozási célú kiadásai előirányzatát                  580 eFt-tal 
                    /hangszerbeszerzés/ 
a 7-3. cím:  Városi Közszolgálatót Intézmény kiadási előirányzatát                     2.655 eFt-tal 
                   ebből:      -Személyi juttatás:                             313 eFt 
                                  - Munkaadókat terhelő járulékok:      113 eFt 
                                  - Dologi kiadások:                           1.529 eFt 
                                   - Felhalmozási célú kiadás:                700 eFt 
a 7-4. cím:  Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát:                     6.711 eFt-tal 
                   ebből:      - Személyi juttatás:                          2.470 eFt 
                                   - Munkaadókat terhelő járulékok:      813 eFt   
                                   - Dologi kiadások:                             377 eFt 
                                   - Felhalmozási célú kiadás:              3.051 eFt 
                                      /irodagép beszerzés:       600 eFt/ 
                                     /személygépkocsi besz.: 2451 eFt/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendeletmódosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/1999.(IV.26.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/1999.(IV.26.) önkormányzati 

rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/1999.(IV.26.) önkormányzati 

rendelete a Petőfi Sándor Művelődési Központ alapító okiratáról szóló 33/1993.(XII.18.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/1999.(IV.26.) önkormányzati 

rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 
 
 

*** 
 
 
84/1999./V.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alábbi sorrendben kerüljenek megtárgyalásra a 
napirendek az ülésen: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2./ Mezőberény város címere és zászlója használatáról rendeletalkotás. 
3./ Bejelentések: 

- A Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról rendeletalkotás. 
- A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998./V.29./MÖK. sz. 

rendelet módosítása. 
- Átcsoportosítások. fedezetbiztosítások. 
- Pedagógusok továbbképzésének finanszírozása. 
- Rózsa u. 36. sz. alatti telek árának megállapítása. 
- Kötelező közszolgáltatás ellátására, folyékony hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére pályázat kiírása. 
- Belvízkárt szenvedettek elemi kárenyhítési támogatására rendeletalkotás. 
-  A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására rendelet 

alkotás. 
- Az Ifjúsági és Sportminisztérium kiírására pályázatok benyújtása, és a pályázatokhoz 

sajáterő biztosítása. 
- A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz céljellegű decentralizált támogatásra 

pályázat benyújtása és sajáterő biztosítása. 
- 1999. évben szúnyog-, és kullancsirtás elvégzésére fedezetbiztosítás. 
- Turisztikai kiadványban való megjelenés. 

Zárt ülés 
- Kovács Imréné magánszemélyek kommunális adója tárgyában benyújtott 

fellebbezése. 
- Zsilinszky Róbertné ápolási díj tárgyában benyújtott fellebbezése. 
- Karácson Ádámné gyermekvédelmi támogatás tárgyában benyújtott fellebbezése. 
- Petőfi u. 9. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölése. 

 
 
85/1999./V.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 

86/1999./V.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
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A Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
7-5. cím:  PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési célú pénzeszközátadás 
(Városi rendezvények)/ csökkenti:                                                                            802 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
az 1. cím:  1. sz. Általános Iskola, dologi kiadási előirányzatát:      62 eFt-tal 
 Körzeti prózamondó verseny:     30 eFt  
 Zöld nap:                             32 eFt  
a 2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát:               230 eFt-tal 
 Személyi juttatás:   20 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok:   7 eFt 
                          Dologi kiadások:    58 eFt 
                          Ellátottak juttatásai:           145 eFt 
/ Orlai napok: 100 eFt; Észforgató városi pályázat: 15 eFt; Szebb, Egészségesebb 
környezetünkért: 35 eFt; Berény Napok nemzetközi labdarúgó torna: 50 eFt; Néptánc záró 
műsor: 30 eFt / 
a 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát:                32 eFt-tal 
 / Csillagászati előadás 2 / 
az 5. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát:    202 eFt-tal 
 100 éves Mezőberény Zenei élete: 40 eFt 
 Március 15., Városi program:  10 eFt 
 Városi gyermeknap:           100 eFt 
 Bartóki József önálló kiállítása: 12 eFt 
 Október 23. Nemzeti ünnep:  10 eFt  
 Idősek napja:    30 eFt 
a 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat dologi kiadási előirányzatát:50 eFt-tal 
 Idősek karácsonya:    50 eFt 
a 7-1. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatát:             96 eFt-tal 
 Személyi juttatás:     8 eFt 
 Dologi kiadások:              88 eFt 
 Km szerző vetélkedő:   40 eFt 
 Könyvtári napok (50 éves a könyvtár): 31 eFt 
 Petőfi versmondó verseny:  25 eFt 
a 8-6. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát:   60 eFt-tal 
 ( 3 rendezvény ) 
a 9-6. Cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát:   30 eFt-tal  
 ( Interetnikus ifjúsági tábor:    30 eFt ) 
a 10-6. Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát:   40 eFt-tal 
 ( Nemzetiségi néptánctábor:  40 eFt ) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
87/1999./V.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül:  
 ( munkanélküliek jöv. pótló tám. eü. hozzájárulása ) 
a - Társ. szoc. pol. juttatások ( 4/C ) előirányzatát: 12.510 eFt-tal csökkenti és ezzel 
egyidejűleg  
a     - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 12.510 eFt-tal megemeli: 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
88/1999./V.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
- a 12-
1. cím:  

SZJA + SZJA jöv. kül. mérséklésére: SZJA normatív elosztott része, 
bevételi előirányzatát  

5.227 eFt-tal  
csökkenti 

   
 illetve, ezzel egyidejűleg csökkenti:  
   
- a 16. 
cím: 

Zárolt tartalék kiadási előirányzatát:                                                      5.227 eFt-tal 

- a 15. 
cím: 

Általános tartalék kiadási előirányzatát:   1.362 eFt-tal 
csökkenti 

 és ezzel egyidejűleg megemeli  
   
- a 12. 
cím: 

Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások előirányzatát:              1.051 eFt-tal 

 ezen belül:  
 - 7-8-9. sz. öblözet engedélyezési terv: 46 eFt 
 - Piaccsarnok gázbekötés tervezési munkáira: 63 eFt 
 - Közhasznú munkaerő fogl.-hoz eszköz vásárlás / bozótvágó / 92 eFt 
 - Wencheim-Fehérvári Kastély rekonstrukciójához     megvalósít-

hatósági terv. kész. / 2000. címzett tám. / 
850 eFt 

   
- 7-5. 
cím: 

PH egyéb műk. kiadás, fejl. célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát 311 eFt 

 / Dégáz RT. Piaccsarnok gázbekötéshez fejl. célú pe. átadás /  
   
- 14-1. 
cím: 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételi előirányzatát 
megemeli  

960 eFt-tal 

   
- 7-5. 
cím: 

PH int. folyó bevételek előirányzatát megemeli: 240 eFt-tal 

   
 és ezzel egyidejűleg megemeli  
   
- a 15. 
cím: 

Felhalmozási és pénzügyi befekt. kiadási előirányzatát  
/ személygépkocsi vásárlás / 

960 eFt-tal 

   
- a 7-4. 
cím: 

PH igazgatás - kiadási előirányzatát ( Áfa befizetés ) 240 eFt-tal 

   
 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
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89/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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: 1999. szeptember 1. 
 
 
90/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 79/1997./III.28./sz. határozatát úgy 
módosítja, hogy a 2681/2 hrsz.-ú 969 m2 területű építési telek vételárát 150 Ft/m2 
egységárban állapítja meg.  A vételár mellett a vevő köteles megfizetni a műszaki megosztás 
telekre eső költségét is. A határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul fenntartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
91/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi kötelező 
közszolgáltatást szervez. A közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot hirdet meg az 
előterjesztés melléklete szerint meghatározott tartalommal. 
A pályázat a helyi Kábel TV-n kell közzétenni. Pályázat beadásának határideje: a 
közzétételtől számított 30 nap. Közzétételnek számít a Kábel TV-n közvetített képviselő-
testületei ülésen beolvasása a pályázati felhívásnak. 
A pályázat elbírálása a június havi képviselő-testületi zárt ülésén fog történni. 
Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és 
ismételten kiírja. 
A szolgáltatást elnyerő a szolgáltatást 1999. július 1-től kell végezze. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
92/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy az Ifjúsági és Sport 
Minisztérium által kiírt, a Sportlétesítmények építési, korszerűsítési és rekonstrukciós 
programja a.) pontja szerinti, iskolai sportlétesítmények fejlesztési programja pályázatára az 
alábbi intézményei pályázatot nyújtsanak be, és sikeres pályázatok esetén a Képviselő-testület 
intézményenként maximálisan saját erőként az alábbi összegeket biztosítja.: 
1. Sz. Általános Iskola                                 8400 eFt 
Összevont Óvodák /Kálvin u./                       564 eFt 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola             7400 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetők 
Határidő: értelem szerint. 
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93/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mezőberényi 3717 hrsz.-ú 2 ha 8760 
m2 területű Mezőberény, Hősök úti Sporttelep rekonstrukciós munkáira - salakpálya felújítás, 
öltöző és lelátó felújítás, kerítés javítás - pályázatot nyújt be az Ifjúsági és 
Sportminisztériumhoz, melynek teljes összege 5 millió Ft. 
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerő összegét -50%-ot, azaz 2.5 
millió Ft-ot a sikeres pályázat elnyerése esetén az 1999. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
94/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz, céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére vonatkozó 
pályázat benyújtásával. Mivel a Mezőberény, Luther tér 1. sz. alatti, az 1. Sz. Általános Iskola 
tornacsarnok küzdőterének padlóburkolatának felújítása szerepelt az 1999. évi felújítási 
ütemtervben, a végrehajtást azonban a rendelkezésre álló pénzeszköz hiányában 
felfüggesztettük. 
A Képviselő-testület elhatározta, hogy pályázati pénzeszköz elnyerése esetén a Mezőberény, 
Luther tér 1. sz. alatti, az 1. Sz. Általános Iskola tornacsarnok küzdőterének padlóburkolatát 
1999. évben 11.980.000 Ft-ért a költségvetési főösszesítőben meghatározott műszaki 
tartalommal felújíttatja. 
A képviselő-testület a felújításra 2.396.000 Ft saját erőt biztosít 1999. évi általános 
tartalékkeret terhére, amely az ÁFA-t is tartalmazza. 
A pályázat keretében saját forrás kiegészítéséhez 9.584.000 Ft támogatást igényelünk. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 1999. május 31. 
 
 
95/1999./V.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület 1999. évben szúnyog és kullancsirtásra 800.000 Ft + ÁFA, összesen: 
1.000.000 Ft összeget biztosít az 1999. évi költségvetése általános tartalékának terhére. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Rovért Kft. és RSZ-COOP Kft.-vel a 
szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
96/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Minisztérium - 
Felhagyott bányagödrök tájrendezése - kiírt pályázatán részt kíván venni. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tájrendezési terv elkészítésével bízza meg a KÖVITE-t, a tervezési 
költség ismeretében az önkormányzat nevében a tervek elkészítésére nyújtsa be a pályázatot  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
                pályázat benyújtásának határideje: 1999. július 6. 
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97/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
szerepeljen a közép-békési térség turisztikai katalógusában. A kiadvány költségeihez a többi 
településhez arányosan, maximálisan 100 eFt támogatást biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
98/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete eltekint a vasárnapi piacokon a 
helypénz és parkolási díj szedésétől 1999. december 31-ig, a piac beindulásának elősegítése 
érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
99/1999./V.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület Kovács Imréné Mezőberény, Mónus Illés u. 3. sz. alatti lakos 3074/1999. 
ikt. sz. alatti méltányossági ügyében hozott határozatát helyben hagyja, a fellebbezést 
elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
100/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zsilinszki Róbertné Mezőberény, 
Rákóczi sgt. u. 10. szám alatti ápolási díj tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
101/1999./V.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Karácson Ádámné Mezőberény, 
Kereki u. 27. szám alatti lakos gyermekvédelmi támogatás tárgyában az elkésett fellebbezését 
elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
102/1999./V.21./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Mezőberény, Petőfi u. 9. sz. alatti 
társasházból a 973/A/1 hrsz.-ú 83 m2 alapterületű, 1510/1000 tulajdoni hányadot, valamint a 
973/A/2 hrsz.-ú 65 m2 területű 1171/10000 tulajdoni hányadot képviselő helyiségeket, a 
társasházi alapító okirat szerinti használattal értékesítésre kijelöli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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103/1999./V.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Petőfi u. 9. sz. alatti 
- a 102/1999./V.21./ sz. határozatban részletezett - önkormányzati ingatlan eladásáról, melyet 
2,5 mill. Ft + ÁFA vételárért, illetve megfelelő csereingatlan értékegyeztetett beszámításával 
értékesíthet. Az adás-vételi szerződésben ki kell kötni, hogy az utcai homlokzat jellegén 
változtatni  városképi szempontból nem szabad. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/1999.(V.25.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény város címere és zászlója használatáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/1999.(V.25.) önkormányzati 

rendelete a Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/1999.(V.25.) önkormányzati 

rendelete a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998.(V.29.) MÖK 
számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/1999.(V.27.) önkormányzati 

rendelete Belvízkárt szenvedettek elemi kárenyhítési támogatása 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/1999.(V.25.) önkormányzati 

rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
104/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alábbi sorrendben kerüljenek megtárgyalásra a 
napirendek az ülésen: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2./ A képviselő-testület 1999. II. félévi munkatervének megállapítása. 
3./ A város összevont rendezési terve felülvizsgálata I. forduló. 
4./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 
5./ Bejelentések: 

- Vételi ajánlat a mezőberényi 2910 hrsz.-ú ingatlanra. 
- Sporttelep fenntartással kapcsolatos előirányzat rendezések. 
- A Berény Szálló előtti közterület, -tér kialakításához fedezetbiztosítás. 
- A Körösök-völgye Kht. részére támogatás biztosítása. 
- Békéscsaba Megyei Jogú Város gépjármű-fecskendő vásárlásához sajáterő céljára 

hozzájárulás kérése. 
- Patkánymentesítésre, a ROVÉRT által tett ajánlat megvitatása. 
- Felterjesztés, a statisztikai kistérségi besorolás feltételrendszere felülvizsgálatának 

kezdeményezéséről. 
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- A város millenniumi ünnepségre, a Mezőberényből elszármazottak 
világtalálkozójának előkészítése. 

- Majorettek Münsingeni útjának támogatása. 
- Augusztus 20-i mezőgazdasági kiállítás megrendezése. 
- Laposi kerti út felújításához fedezet biztosítás. 
- Központi orvosi ügyelet kiterjesztése Murony, Kamut községekre /sürgősséggel/. 
- A Petőfi Sándor Gimnázium 1999. évi címzett támogatás keretében megvalósuló 

rekonstrukciós munkáira közbeszerzési előminősítési eljárás megindítása. 
6./ Zárt ülés 

- belvízkárosultak támogatása. 
- üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek. 

 
 
105/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
106/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1999. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
1999. július 9: 
1./ 1999. évi felújítások ütemezése. 
      Előadó: Kovács Lászlóné Pénzügyi-, Gazdasági Biz. elnöke 
2./ A települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 
      Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
1999. augusztus 27: 
1./ Sportkoncepció elfogadása 
     Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
2./ 2000. évi "Mezőberényiek Világtalálkozója" előkészítése 
     Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester 
1999. szeptember 17: 
1./ 1999. I. félévi költségvetés teljesítése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Az ifjúság és gyermekvédelem helyzete városunkban 
     Előadó: Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna Szociális Biz. elnöke 
1999. október 15: 
1./ Közművelődési koncepció elfogadása 
     Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
2./ Beszámoló a temetők működéséről és rendjéről, a temetkezési tevékenységről. A temetők  
     fenntartásáról és rendjéről szóló többszörösen módosított 21/1991./IX.20./ MÖK. számú 
     rendelet felülvizsgálata 
     Előadó: Kovács Lászlóné a Pénzügyi-, Gazdasági Biz. elnöke 
                  Dr. Hantos Katalin jegyző 
1999. november 19: 
1./ Beszámoló Mezőberény város közrendjéről és közbiztonságáról 
     Előadó: Kadás László r.őrsparancsnok 
2./ 1999. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3./ Az önkormányzat 2000. évi költségvetési koncepciója 
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     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
1999. december 17: 
1./ 2000. évi költségvetés tárgyalása /I. forduló/ 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
December hónapban közmeghallgatás 

- A város Általános Rendezési tervének előkészítése, településfejlesztési koncepció 
megvitatása 

   Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Állandó napirendek: 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Bejelentések. 
- Interpellációk. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
107/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1999. évben elrendeli a jelenleg 
hatályban lévő összevont rendezési terv felülvizsgálatát, általános rendezési terv 
elkészítésének előkészületi munkái megkezdését. Ennek érdekében 1999. második félévében 
elkészíti a város településfejlesztési koncepcióját és a településszerkezeti és városképi tervét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
108/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy A középületeknek és közterületeknek nemzeti és 
városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet a Hírmondó újságban megjelenjen 
teljes terjedelmében, a lakosság tájékoztatás érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
109/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 2910 hrsz-ú /Tulipán 
u. Újtelep u. kereszteződésében fekvő/ 4107 m2 területű, az önkormányzat tulajdonát képező 
korlátozottan forgalomképes, közterületként nyilvántartott ingatlant a 8/1993./V.27/ MÖK. sz. 
rendelet 4. § /1/ a.) pontja értelmében forgalomképesnek nyilvánítja és értékesítésre kijelöli. 
Az ingatlan vételárát 150 Ft/m2-ben, összesen 616050,- Ft-ban állapítja meg és, mint 
belterületi be nem épített földrészletet értékesíti azzal, hogy a vevő tulajdonjoga csak a teljes 
vételár megfizetése után jegyeztethető be az ingtlannyilvántartásba. 
A képviselő-testület elrendeli a 8/1993./V.27./ MÖK. sz. rendelet ezen határozatban foglaltak 
szerinti módosításának előkészítését, valamint az ÁRT felülvizsgálata során a közterület, 
belterületi be nem épített földrészletté nyilvánítását. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint, rendelet módosítás előkészítéséért. 
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110/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a Hajnal u. 23. sz. alatti 
Sporttelep üzemeltetési feladataihoz 1999. június 1-től 1999. december 31-ig terjedő 
időszakra 608 eFt fedezetet biztosít. 
A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról, illetve fedezetbiztosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát:                    524 eFt-tal csökkenti 
                 Működési célú pe. átadás: Sporttelep üzemeltetése 
- 15. cím:   Általános tartalék előirányzatot:                                        84 eFt-tal csökkenti 
                  és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, kiadási előirányzatát:   608 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
111/1999./VI.18./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club /301-
9/1999. ikt. számú/ póttámogatási kérelmét nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
112/1999./VI.18./ sz. határozat:  
A képviselő-testület a Berény Szálló előtti közterület-tér kialakítása munkálataihoz 3700 eFt-
ot biztosít 
       felhalmozási kiadás:    3388 eFt 
       dologi kiadások:            312 eFt 
az 1999. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
113/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök-völgye Kht. részére 
2598/1999.05.17. ikt. számú kérelme alapján 164 eFt-ot biztosít, működési célú 
pénzeszközátadásként az 1999. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
114/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Önkormányzati 
Hivatásos Tűzoltóság tűzoltó gépjármű-fecskendő beszerzési pályázatához 50 eFt-tal járul 
hozzá, amennyiben a körzethez tartozó minden település legalább ugyanekkora összeg 
biztosítását vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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115/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy hívja fel a lakosság figyelmét a patkányirtásra. 
Tegye közzé a ROVÉRT ajánlatát azzal, hogy a szervezett patkányirtásra lehet jelentkezni. 
Megfelelő számú jelentkezés esetén az önkormányzat nem zárkózik el az irtás költségeinek 50 
%-os támogatásától, amelyre fedezetet az igények ismeretében biztosítanak. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal,  

beszámolás júliusi testületi ülés 
 
 
116/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság indítványát leveszi napirendről, a statisztikai 
kistérségi besorolás felülvizsgálatának kezdeményezéséről következő ülésen dönt megfelelő 
jogi előkészítés után. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 1999. július 9-i testületi ülés. 
 
 
 
117/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a városi 
milleneumi ünnepségekre a Mezőberényből elszármazottak világtalálkozójának 
megszervezésére 8-10 fős munkacsoport összeállítására tegyen javaslatot a városi 
civilszervezetek, egyházak közreműködésével. A munkacsoportba az önkormányzat részéről 
1 fő delegálását javasolja a testület. 
Felelős: Siklósi István O.K.Biz. elnöke 
Határidő: 1999. július 9-i testületi ülés. 
 
 
118/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület a majorettek münsingeni kiutazásához 250 eFt-ot biztosít a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatként az önkormányzat 1999. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
119/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület az augusztus 20-i mezőgazdasági kiállítás megrendezéséhez 
/színvásárlás/ 500 eFt-ot biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére az 1999. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
120/1999./VI.18./asz. határozat: 
A képviselő-testület a Laposi kerti út felújításhoz (500 m-es szakasz) 2,5 millióFt-ot (ÁFA-
val növelt) biztosít az 1999. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 



34 

 
121/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgősséggel tárgyal a központi orvosi ügyelet Kamut és Murony 
településekre való kiterjesztéséről. 
 
 
122/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Murony és 
Kamut településekre kiterjedjen a Központi Orvosi Ügyelet ellátó körzete 1999. július 1. 
napjától határozatlan időre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ügylet ily módon történő további működtetése érdekében készítse elő az új megállapodást, a 
SANITOS S O S Bt. vezetőjével, a két település polgármesterével, melyben a finanszírozás 
további kérdéseit is rendezni kell. A polgármester az új megállapodás tervezetét terjessze a 
képviselő-testület következő ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
123/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgősséggel tárgyal a Petőfi Sándor Gimnázium 1999. évi címzett 
támogatás keretében megvalósuló rekonstrukciós munkáira közbeszerzési előminősítési 
eljárás megindításáról. 
 
 
124/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mellékelt 
előminősítési eljárásra szóló felhívás jelenjen meg a Petőfi Sándor Gimnázium 1999. évi 
címzett támogatása keretében megvalósuló rekonstrukciós munkákra a Közbeszerzési 
Értesítőben. 
 
 
125/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Kéttannyelvű Gimnázium bővítés, felújítás és új 
tornaterem építés programja közbeszerzési eljárás keretében történő megvalósítására a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására előkészítő munkacsoportot hoz létre. Az előkészítő 
munkacsoport tagjai /a 10/1996./V.28./MÖK. sz. rendelet 3.§-a értelmében/: Fekete József, 
Wagner Márton a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tagja, Dr. Makai Gyula Ügyrendi Bizottság 
tagja, Halász József az Egészségügyi Bizottság tagja és Tóth Sándor az Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagja. 
A képviselő-testület megbízza az előkészítő bizottságot, hogy a részvételi felhívást pontosítsa 
a békéscsabai Thermál-Ber Kft-vel. 
Felelős: előkészítő munkacsoport 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
126/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület a gimnázium rekonstrukciós munkáira benyújtott ajánlatok elbírálására 
bíráló bizottságot alakít. 
Tagjai: Kovács Lászlóné Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
            Fekete László Ügyrendi Bizottság elnöke 
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            Bálintné Dr. Sziráczki Magdolna Szociális Bizottság elnöke 
            Siklósi István Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
            Valentinyi Károly alpolgármester 
            Szilágyi Tibor gimnázium igazgatója. 
A bíráló bizottság szakvéleményét döntésre terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
Felelős: a bíráló bizottság 
Határidő: ajánlatok elbírálását követő testületi ülés. 
 
 
127/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
rendelje meg a Petőfi Sándor Gimnázium rekonstrukciós munkáira az engedélyezési tervet 
készítő Thermál-Ber Kft.-nél a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges ajánlati 
tender tervet 4 mill. Ft + ÁFA összegért. Továbbá a képviselő-testület elkötelezi magát, hogy 
maximum bruttó 4,5 mill. Ft-ért a lebonyolítást /beruházás teljes műszaki előkészítését, 
versenyeztetését és műszaki ellenőrzését/ a Thermál-Ber Kft.-vel végezteti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
128/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
/5650 Mezőberény, Luther u. 1. sz. alatti/  1026/A/1 hrsz.-ú gyógyszertári ingatlanát  /az 
ingatlan berendezési és felszerelési tárgyaival együtt/  32.500 eFt bruttó értékesítési ár mellett 
a Nádházi és Társa Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság részére értékesíti az 1999. június 
18i Képviselő-testületi ülésen ismertetett vételi ajánlatnak megfelelően :  
Vételár pénzügyi teljesítése: - 12.000 eFt megfizetése a szerződés aláírásakor 
                                              - 20.500 eFt megfizetése legkésőbb 1999. december 31-ig, és a 
teljes vételár megfizetéséig a bérleti szerződés érvényben marad azzal, hogy a teljes vételár 
megfizetésének hónapjában esedékes az utolsó /teljes összegű/ havi bérleti díj megfizetése. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nádházi és Társa 
Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társasággal az adás-vételi szerződést, illetve a Patikamúzeum 
működtetésére a megállapodást kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
129/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tímár Attila és felesége Tímárné 

Konyár Aranka Mezőberény, Gyóni G. 53. (tartózkodási hely) Ady u. 4. szám alatti lakos 
belvízkárt szenvedettek részére a helyreállíthatatlanul megrongálódott Gyóni G. u. 53. szám 
alatti lakóháza pótlására, elemi lakhatási feltételeinek megteremtésére új lakóépület 
építéséhez 600.000 Ft összegű támogatást nyújt vissza nem térítendő támogatásként. Az 
érintett ingatlanra 5 évi időtartamra elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. Vöröskereszttől 
kapott támogatásból további 150.000 Ft támogatásban részesíti, figyelembe véve a Békés 
Megyei Önkormányzattól karitatív gyűjtésből kapott további 100.000 Ft támogatást is.  A 
támogatás felhasználása során be kell tartani a módosított 14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet 
rendelkezéseit. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról a 
megállapodást kösse meg.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
130/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mező Imre és felesége Mezőberény, 
Fürjes u. 6. (tartózkodási hely: Békési u. 9.) szám alatti lakos belvízkárt szenvedettek részére 
a helyreállíthatatlanul megrongálódott Fürjes u. 6. szám alatti lakóháza pótlására, elemi 
lakhatási feltételeinek megteremtésére megfelelő műszaki állapotú használt lakóépület 
vásárlásához 1.000.000  Ft keretösszegű támogatást nyújt vissza nem térítendő támogatásként. 
Az érintett ingatlanra 5 évi időtartamra elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. A 
Vöröskereszttől kapott támogatásból további 150.000 Ft támogatásban részesíti, figyelembe 
véve a Békés megyei Önkormányzattól karitatív gyűjtésből kapott további 100.000 Ft 
támogatást is. A támogatásból fedezhetők a vásárlással, és a belvízkárral együtt felmerülő 
járulékos költségek is. A támogatás felhasználása során be kell tartani a módosított 
14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet rendelkezéseit. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról, a megállapodást kösse meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

 
131/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Plavecz Mihály Mezőberény, 
Martinovics u. 37. szám alatti lakos belvízkárt szenvedett részére a helyreállíthatatlanul 
megrongálódott Martinovics u. 37. szám alatti lakóháza pótlására, elemi lakhatási 
feltételeinek megteremtésére megfelelő műszaki állapotú használt lakóépület vásárlásához 
600.000 Ft keretösszegű támogatást nyújt vissza nem térítendő támogatásként. Az érintett 
ingatlanra 5 évi időtartamra elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. A támogatásból 
fedezhetők a vásárlással, és a belvízkárral együtt felmerülő járulékos költségek is. A 
támogatás felhasználása során be kell tartani a módosított 14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet 
rendelkezéseit. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról, a megállapodást kösse meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
132/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
özv. Bereczki Mihályné Mezőberény Szív u. 10. 
( +  a Bmi Önkormányzattól  100.000 Ft 
                     - Lakbértámogatásként) 
Ercse András  Mezőberény József A. u. 17. 
(+ a Bmi Önkormányzattól 100.000 Ft 
      - lakbértámogatásként) 
Fazekas Kálmánné  Mezőberény, Gyóni G. u. 39. 
       (+ a Bmi Önkormányzattól 100.000 Ft. 
         lakbértámogatásként 
Mészáros Mihályné Mezőberény Táncsics u. 53. 
Nagy Imre Mezőberény, Mátyás kir. u. 29. 
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szám alatti lakos belvízkárt szenvedettek részére a helyreállíthatatlanul megrongálódott 
megnevezett utca, szám alatti lakóháza miatt elemi lakhatási feltételeinek megteremtésére 
megfelelő műszaki állapotú használt lakóépületet vásárol Önkormányzati tulajdonba, és a 
lakást önkormányzati bérlakásként a kárt szenvedett rendelkezésére bocsátja. Az öt 
lakásvásárlás keretösszege: 13.120.000 Ft. Egyúttal megállapít összesen, legalább további 
1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, lakbértámogatásként. A lakbértámogatás 
személyenkénti lebontásáról külön előterjesztés készül. A támogatásból fedezhetők a 
vásárlással felmerülő járulékos költségek is. A támogatás felhasználása során be kell tartani a 
módosított 14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet rendelkezéseit. 
Megbízza a polgármestert a megfelelő műszaki állapotú lakóépületek megvásárlásáról 
intézkedjen, valamint a felsorolt kárt szenvedettekkel a támogatási  megállapodást kösse meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
133/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
Andrési Pál Kérhalom u. 18 részére   560.000 Ft, 
Kósa Ferenc Fürjes 5. részére  450.000 Ft 
(+ a Bmi Önkormányzattól 100.000 Ft) 
 Kovács Lászlóné Kinizsi u. 17.  450.000 Ft 
               Szilágyi Sándorné Ady u. 78. 450.000 Ft 
               Szollár József Rákóczi u. 49.          350.000 Ft  
               Schupkégel Györgyné Ókert 4.       300.000 Ft 
               Iványi János Mátyás kir.46.             470.000 Ft 
szám alatti, lakos belvízkárt szenvedettek  részére a súlyosan  megrongálódott a határozatban 
megnevezett lakóháza miatt  elemi lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében a 
lakóépület helyreállításához a megjelölt keretösszegű támogatást nyújtja vissza nem térítendő 
támogatásként. Az érintett ingatlanra 5 évi időtartamra elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. 
A támogatásból fedezhetők a helyreállítással összefüggő járulékos költségek is, pl.: építési 
engedélyezéssel kapcsolatos költségek. A támogatás felhasználása során be kell tartani a 
módosított 14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet rendelkezéseit. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról - a megállapodást kösse meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
134/1999./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Gazdovics Gyula Mezőberény, Kölcsey u. 14/A. I/6. 
Vida János           Mezőberény, Vésztői u. 42. 
szám alatti, lakosok részére belvízkár kárenyhítési támogatást nem biztosít, tekintettel arra, 
hogy nem felelnek meg a támogatás megállapítása feltételeinek. (módosított 
14/1999.(V.27.)MÖK sz.r.) 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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135/1999./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza Valentinyi Károly alpolgármestert, hogy a KHVM által III. 
kategóriába besorolt szennyvízpályázatunk jobb elbírálása érdekében járjon el. 
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/1999.(VI.21.) önkormányzati 

rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
24/1994.(VI.20.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/1999.(VI.21.) önkormányzati 

rendelete Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/1999.(VI.21.) önkormányzati 

rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/1999.(VI.21.) önkormányzati 

rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő 
fellobogózásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/1999.(VI.18.) önkormányzati 

rendelete A belvízkárt szenvedettek elemi kárenyhítési támogatásáról szóló 14/1999.(V.27.) 
MÖK sz. rendelet módosításától, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
136/1999./VII.9/.sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra az 
ülésen. 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2./ 1999. évi felújítások ütemezése. 
3./ A település folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás. 
4./ Bejelentések. 
Zárt ülés - vagyoni jellegű ügyek. 
 
 
137/1999./VII.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert úti lakos 
útépítéssel kapcsolatos lakossági panaszát ismertesse, a hozzászólás időtartamát 3 percben 
határozza meg. 
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138/1999./VII.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület kitart eredeti álláspontja mellett, azaz csak akkor részesít egy utcát 
soronkívüliségben, hogy ha az útépítéshez szükséges önrészt teljes mértékben befizették. 
 
 
139/1999./VII.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
140/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az intézmények felújítására 9.510.000 
Ft-ot biztosít az 1999. évi költségvetése általános tartaléka terhére az alábbiak szerint: 
1. Sz. Általános Iskola                                                                                     4.000.000 Ft 
    - Luther téri épület vizesblokk felújítása 
    - Luther téri épület 3. szint külső faburkolatának mázolása 
    - Luther téri épület nyílászárók külső mázolása        
    - Külső állványozás készítése 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola                                                                  2.000.000 Ft 
    - A külső ablakszárnyak javítása, festés, mázolás 
    - A belső ablakszárnyak javítása, festés, mázolás 
Városi Zeneiskola                                                                                                  60.000 Ft 
    - Bejárati ajtó felújítása 
Összevont Óvodák                                                                                               575.000 Ft 
    - Kinizsi u. 1.  tetőfelújítás                            500.000 Ft 
    - Luther u. 1.  vizesblokk felújítás                   75.000 Ft 
Petőfi Sándor Művelődési Központ                                                                      313.000 Ft 
    - Az új épület négyszárnyas- hátsó 
      bejárati ajtó javítása                                    125.000 Ft 
    - 1 db P65/125 /WILO/ szivattyú vásárlás     188.000 Ft 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
    - Bölcsőde  -csatorna felújítás                                                                           120.000 Ft 
Városi Könyvtár 
    - A meghibásodás okának feltárása után támogatandó 
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                          132.000 Ft 
    - Ravatalozó előterének burkolása                  80.000 Ft 
    - Ravatalozó előterének koszorútároló tető- 
      szerkezet cseréje                                            7.000 Ft 
    - Ravatalozó előterének fehér murvával         45.000 Ft 
       való felszórása 
Orlai Petrics Soma Múzeum                                                                                    60.000 Ft 
    - Vegyes tüzelésű kályha beszerzés                 25.000 Ft 
    - Kerítésépítés                                                 20.000 Ft 
    - Tetőzet felújítása                                          15.000 Ft 
Polgármesteri Hivatal                                                                                          2.250.000 Ft 
    - Városháza női WC felújítása  
    - Városháza ablakszárnyak cseréjének  
       elkezdése                                                1.500.000 Ft 
    - Városháza épületének belső festése  
    - Budai N.A. utcai átemelő szivattyú  
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       felújítása                                                     250.000 Ft 
    - Békési úti buszmegálló                                  500.000 Ft 
___________________________________________________________________________ 
     Mindösszesen:                                                                                               9.510.000 Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
141/1999./VII.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület Mezőberény város területén a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére megbízza - a lefolytatott pályázati eljárás 
alapján - a Park '95 Kft. Mezőberény, Gyomai u. 45/a., és a LIMO-MIX Kft. Mezőberény, 
Csabai u. 60/a. sz. alatti szolgáltatókat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre 1999. augusztus 31. 
 
 
142/1999./VII.9/.sz. határozat: 
A képviselő-testület 1999. augusztus 1. napjától a település folyékony hulladék rendszeres 
gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díját 560 Ft/m3 + ÁFA összegben 
határozza meg.  
 
 
143/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Egészségügyi 
Minisztérium által a körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása pályázati 
felhívásra az Önkormányzat Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálata pályázatot nyújtson 
be az 5 védőnői és egy iskolavédőnői szolgálat számítógépes ellátására. A pályázathoz 
szükséges saját forrást - körzetenként 100.000 Ft-ot, azaz összesen 600.000 Ft-ot biztosítja. 
Megbízza a Szolgálat igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester a saját forrás biztosítására 
              Kovács Edina HSSZSzolg. igazgató a pályázat benyújtására. 
Határidő: 1999. július 15. és értelem szerint. 
 
 
 
144/1999./VII.9/sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Egészségügyi 
Minisztérium által az alapellátás rendszerének fejlesztése pályázati felhívásra az 
Önkormányzat Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálata pályázatot nyújtson be a 
Mezőberény, Csárdaszállás, Kamut, Murony településeket ellátó központi orvosi ügyelet 
tárgyi, műszerezettségi feltételeinek javítására. A pályázathoz szükséges saját forrást 481.000 
Ft összegben biztosítja. 
Megbízza a Szolgálat igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester a saját forrás biztosítására 
             Kovács Edina HSSZSzolg. igazgató a pályázat benyújtására. 
Határidő: 1999. július 15., és értelem szerint. 
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145/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési 
Program-egyeztetésre benyújtott tervezetét elfogadásra alkalmasnak tartja azzal a 
kiegészítéssel, hogy nyíljon lehetőség Mezőberény számára logisztikai központ kialakítására, 
valamint a közlekedési cím alatt a Mezőberény - Bélmegyeri útépítés, és Mezőberény - 
Szarvas közötti út felújítása kerüljön meghatározásra, és az Ipari parkok fejezet alatt 
Mezőberény kerüljön nevesítésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
146/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Csatornamű Társulat 
részére 1999. évi működési költségeihez 440 eFt fedezetet biztosít, a költségvetés általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
147/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata nem kíván belépni az Önkormányzatok EU Klubja 
Egyesületbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
148/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gronau testvérváros által ajándékozott 
VW Transporter kisteherautót elfogadja. 70.000 Ft-ot biztosít az 1999. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére a 7-5 cím Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadások /város és 
községgazd. szakfeladat/ dologi kiadási előirányzatként a gépjármű vámügyintézésének 
rendezésére /vámkezelési eljárás, vámkezelési engedély kiadás, vámmentesség engedélyezés, 
zöldkártya megszerzése, műszaki vizsgáztatás/. 
A képviselő-testület arról később dönt, kinek a használatába adja a gépjárművet és azt milyen 
célra hasznosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
149/1999./VII.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület a városi millenniumi ünnepségekre, a Mezőberényből elszármazottak 
világtalálkozójának megszervezése, előkészítése, lebonyolítása érdekében a 4 tagú koordináló 
csoport, valamint 11 tagú operatív munkacsoport létrehozásával egyetért.  
Koordináló csoport tagjaira - Valentinyi Károly alpolgármester, Szűcsné Sziklai Éva a 
Művelődési Központ igazgatója, Siklósi István képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnöke, valamint a titkársági feladatokat ellátó Bálint Anna személyére - tett javaslattal 
egyetért. 
Operatív munkacsoport tagjainak: Bobályné Ollé Mária /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat/ 
Dr. Hegedűs Pál /magánszemély/, Fekete Erzsébet /Polgármesteri Hivatal/ Köhler Julianna 
/magánszemély/, Körösi Mihály /Orlai P.S. Általános Iskola/, Nagy Ferenc /BEM/, Nagy 
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Piroska /PATEX nyugdíjas klub/ Rozgonyi Lászlónét/magánszemély/, Schőn Mihály /Német 
Kisebbségi Önkormányzat/ Szilágyi Tibor /Petőfi S. Gimnázium/, Tóth Sándort /Városvédő 
és Városszépítő Egyesület/ személyi összetételével egyetért. 
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
150/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5220 Kjö 234/1999-9 számú 
végzés alapján hozzájárul a mezőberényi 2492 hrsz.-ú Mezőberény, Galilei u. 33. sz. alatti, - 
az önkormányzat javára 50.000 Ft és járulékai erejéig jelzálogjog biztosítására bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlan öröklése során létrejött ajándékozási 
szerződésen alapuló tulajdonosváltozáshoz azzal, hogy a még fennálló 11.360 Ft tartozás 
visszafizetésére, mint tulajdonos és adóstárs, Józsa Lajosné Mezőberény, Galilei u. 33. sz. 
alatti lakos az 1988. augusztus 26. napján keltezett megállapodás szerint köteles. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
151/1999./VII.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete piaci alapon történő értékesítésre 
kijelöli a tulajdonát képező Mezőberény, Hősök u. 10/G. I/4. sz. alatti mezőberényi 3606/A/4. 
hrsz.-ú 60 m2 alapterületű társasházi lakást a hozzátartozó 2 m2 tároló helyiséggel. 
A lakás vételárát minimum 34.000 Ft/m2 összegben állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakást értékesítésre meghirdesse és a minimum 
vételáron, vagy a fölött legkedvezőbb árajánlatot tett, fizetőképes vevőnek értékesítésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
152/1999./VII.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Henger Petra mezőberényi lakos részére 
15 eFt szociális támogatást juttasson az Ifjúsági Európai Parlament római ülésén való 
részvételének segítéseként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
153/1999./VII.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felszámolás alatt álló, 
Mezőberény, Téglagyártó Kft. /Ókert 2. sz./ ingatlanainak, az önkormányzat részére, 
legkedvezőbb áron történő megvásárlásáról tárgyaljon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/1999.(VII.12.) önkormányzati 

rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 
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*** 
 
 
154/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot, és az Oktatási és 
Kulturális Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal közreműködésével a sportkoncepciót 
átdolgozás, pontosítás után a képviselő-testület novemberi ülésére terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Lászlóné PGBiz. elnöke 
             Siklósi István OKBiz. elnöke 
Határidő: a képviselő-testület 1999. novemberi ülésére. 
 
 
155/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a 
Sportkoncepció a bejelentések körében rövid tájékoztatást adjon. 
 
 
156/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a bejelentések keretében sürgősséggel tárgyalja a - kútfúrás a strand 
fejlesztése érdekében, és a - strand kutak gyógyvízzé minősítésének elindításáról szóló írásos 
előterjesztéseket. 
 
 
157/1999./VIII.27./sz. határozat: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester 

2./ A 2000 évi Mezőberényiek Világtalálkozója előkészítése. 
Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester 

3./ Bejelentések: 
1. SDSE Kézilabda Szakosztály póttámogatás iránti kérelme 
2. Gyomai u. 23. sz. alatti ingatlan gázbekötése, ill. tervezési kiadásokhoz fedezet 

biztosítás 
3. Csatlakozás önkormányzati biztosítási veszélyközösséghez 
4. Intézményvezetők bérezésére, jutalmazására ad-hoc bizottság létrehozása 
5. Oktatási intézmények SZMSZ-ei kiegészítése 
6. Pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos határozat módosítása 
7. Orlai Petrics Soma Ált. Iskola pedagógiai program módosítása 
8. Petőfi S. Gimnázium alapító okirat módosítása 
9. Rendeletalkotás az önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási 

intézményekben, és a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatban a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatnál alkalmazott térítési és tandíjak megállapításának szabályairól 

10. Csatlakozás a Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülethez 
11. Tanulói létszám adatok, osztályok szervezése 
12. Köröstarcsai utcai telkek kiegészítésének értékesítése 
13. Puskin u. garázsok alatti földterület értékesítése 
14. Kútfúrás a strand fejlesztése érdekében és gyógyvízzé minősítés elindítása 

Interpellációra válasz. 
Zárt ülés 
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1. Jozaf Csaba lakásvásárlási kérelme 
2. Dr. Dóczy Balázs lakásvásárlási kérelme 
3. Kósa Ferenc, terhelési tilalom alóli felmentés iránti kérelme 
4. Telek értékesítés /Gyóni G. u./ 
5. Belvíz- kár ügyek 
6. Lakáshoz jutás feltételeinek megkönnyítése keretében támogatások odaítélése 
7. Előminősítési eljárás eredményének megállapítása. 

 
 
158/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történtekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
159/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 1. Sz. Általános Iskola részére az osztályok számával kapcsolatos 253-
12. ikt. számú kérelme alapján 1999. évre (1999/2000. tanévben) 2 első osztály helyett 3 
osztály indítása: Képviselő-testületi döntés (81/1999./IV.23./) 243 eFt pótelőirányzatot 
(személyi juttatás: 170 eFt, munkaadókat terhelő járulékok: 73 eFt) biztosít az 1999. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
160/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Orlai Petrics 
Soma Általános Iskola speciális tagozatán nem indul 9. évfolyam 1999. szeptember 1-től. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
161/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola speciális tagozata a jövőben 8 évfolyamos iskolaként működik, s ezzel 
kapcsolatban hatályon kívül helyezi a 101/1998./IV.24./sz. határozatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. szeptember 1. 
 
 
162/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola speciális tagozatának pedagógiai programját elfogadó 
104/1998./IV.24./számú határozatát úgy módosítja, hogy a 9. és 10. osztályra vonatkozó rész 
jóváhagyását 1999. szeptember 1-től hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. szeptember 1. 
 
 
163/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2000 évi Mezőberényiek Világtalálkozója előkészítéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
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164/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az SDSE Kézilabda Szakosztálya 301-
11/1999./VII.9./iktatószámú póttámogatás iránti kérelmét elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
165/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
16-2. cím: Fejlesztési pénzeszközök átvétele, bevételi előirányzatát  megemeli        407 eFt-tal 
illetve ezzel egyidejűleg 
a 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások /Fejlesztési célú pénzeszközátadás  
                  Dégáz Rt. részére /kiadási előirányzatát megemeli                                 440 eFt-tal 
a 12. cím: Felhalmozási kiadások /Gyomai út, gázbekötési terv kiadási előirányzatát/ 
                  megemeli                                                                                                   60 eFt-tal 
a 15. cím: Általános tartalék előirányzatot   csökkenti                                                93 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
166/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Grátis '92 
Biztosító Bróker Rt által létrehozott önkormányzati biztosítási veszélyközösséghez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
167/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményvezetők következő évtől 
történő bérezésére, (esetleges) jutalmazására történő javaslattétel kidolgozásra egy 4 fős ad-
hoc bizottságot hoz létre, melybe minden bizottság 1 főt delegál. E bizottság tagjai azok a 
képviselők, akik az iskolaszékekben a fenntartót képviselik, konkrétan: Bálintné Dr. Sziráczki 
Magdolna (1. Sz. Isk.)- az Egészségügyi Bizottság elnöke, Kovács Lászlóné (OPS Ált. Isk.)- a 
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke, Fülöp Antal (PS Gimn.)- az Ügyrendi Bizottság tagja, 
valamint az Oktatási és Kulturális Bizottságból Szekeres Józsefné. A bizottság tagjai sorából 
az első összejövetel alkalmából (amit a polgármester szervez meg) elnököt választ. A 
bizottság megbízása a képviselő-testület megbízásáig szól. A bizottság a novemberi testületi 
ülésig készítsen javaslatot az intézményvezetők 2000. január 1-től történő díjazására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
168/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák, az Orlai Petrics 
Soma Általános Iskola, a Városi Zeneiskola és a Humánsegítő és Szociális Szolgálat SZMSZ-
ének kiegészítését - ami a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés megállapítását 
tartalmazó elvekre vonatkozik - jóváhagyja, s azok 1999. szeptember 1-től alkalmazhatók. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. szeptember 1. 
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169/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt - a 89/1999./V.21./sz. 
határozatától eltérően -, hogy a következő tanévtől a pedagógus továbbképzésre kapott 
normatív támogatás 95%-át kapják meg az érintett intézmények, s a fennmaradó 5 %-ból a 
fenntartó támogassa a következő tanévben az intézményvezetők és az intézményfelügyeleti 
munkatárs tanulmányait. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. augusztus 31. 
 
 
170/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt - a 103/1998./IV.24./sz. 
határozatával elfogadott Orlai Petrics Soma Általános Iskolai pedagógiai program kiegészül a 
német nemzetiségi tantervi programmal, amely felmenő rendszerben kerül bevezetésre 1999. 
szeptember 1-től. E program óraszáma az intézmény részére a48/1998./II.13./sz. határozattal 
megállapított óraszámokon túl további többletet nem jelenthet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. szeptember 1. 
 
 
171/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium 1999. szeptember 1-től nem indítja a jóváhagyott pedagógiai programjában 
szereplő középfokú idegenforgalmi ügyintézői képzést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
172/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium 1999. december 31-ig terjessze elő pedagógiai programjának módosítását további 
érettségire épülő olyan képzési formára, melyet a 2000/2001-es tanévben indítani tud. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
             Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. december 31. 
 
 
173/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Dél-alföldi 
Gyógy- és Thermálfürdők Közhasznú Egyesületéhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
 
174/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, tudomásul veszi, hogy 
az 1999/2000-es tanévben a két általános iskolája közül - közel azonos létszámból - az Orlai 
Petrics Soma Általános Iskolában 22, az 1. Sz. Általános Iskolában 23 osztályt szerveztek. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a képviselő-testület 1999. novemberi ülése. 
 
 
175/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli az iskolai osztályok 
számának évenként történő felülvizsgálatát, az első és ötödik osztályok indítására 
vonatkozóan. A három intézményvezető a költségvetési koncepció tárgyalásának részeként 
éljen előterjesztéssel az osztályok indításával, szervezésével kapcsolatosan. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a képviselő-testület 1999. novemberi ülése. 
 
 
176/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Puskin úti garázsok alatti földterület 
vételárát 1.200 Ft/m2 egységárban állapítja meg, a műszaki megosztás és adásvétel költségei 
a vevőket terhelik. Felhatalmazza a polgármestert a földterület értékesítésére a felépítmény 
tulajdonosainak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
177/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2615/2-14 hrsz.-ú telek 
kiegészítések vételárát 40 Ft/m2 összegben állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert a 
szomszédos területek tulajdonosaival az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
178/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a strand 
fejlesztése érdekében egy új kút fúrására sor kerüljön és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalást a strandon egy új kút megfúrásáról, kérjen erre árajánlatot és azokat 
terjessze a képviselő-testület elé döntésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. október 31. 
 
 
 
179/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete indokoltnak látja a strand vizének 
gyógyvízzé nyilvánítására vonatkozó eljárás megindítását. Felhatalmazza a polgármestert az 
ezzel összefüggő feladatok és tárgyalások megtételére. A gyógyvízzé nyilvánítást mind a két 
kút esetében indítsák el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
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180/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a benne lakó 
bérlőnek elővásárlási joga alapján a 930/A/2 hrsz.-ú 36 m2-es Mezőberény, Puskin u. 44/2. 
sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
181/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5 éve kialakult gyakorlatnak 
megfelelően kívánja értékesíteni a Luther u. 1. II/6. sz. alatti önkormányzati ingatlant, és nem 
zárkózik el a piaci áron történő értékesítésétől. Ezért ennek további feltételeit meg kívánja 
vizsgálni. Az értékesítés lehetőségére a későbbiekben a feltételek tisztázása után visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. december 31. 
 
 
182/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kósa Ferenc Mezőberény, Fürjes u. 5. 
szám alatti lakos részére a tulajdonában álló 3813 hrsz.-ú Fürjes u. 5. szám alatti ingatlanra, az 
ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára bejegyzett terhelési tilalmat, az OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt. javára - az Önkormányzatot követő sorban és a végrehajtási jog 
törlésének igazolása mellett az általa lakáskorszerűsítés céljára nyújtandó legfeljebb 400.000 
Ft összegű hitel erejéig feloldja, ezen terhelés bejegyzéséhez hozzájárulását adja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
183/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tavaszi belvízkárosultak számára a 
képviselő-testület e határozat mellékletében meghatározott lakóépületek helyreállításához, 
kivételes esetben pótlásához a megjelölt keretösszegű vissza nem térítendő támogatást 
biztosítja, az ott megjelölt módú felhasználással. A támogatásból fedezhetők a helyreállítással 
összefüggő járulékos költségek is, pl.: építési engedélyezéssel kapcsolatos költségek. A 
támogatás felhasználása során be kell tartani a 14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet 
rendelkezéseit. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról a megállapodást kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

184/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 131/1999.(VI.18.)sz. határozatát, 
melyben Ercse András Mezőberény József Attila u. 17. szám alatti lakos részére 
önkormányzati tulajdonú bérlakás, továbbá és ehhez lakbértámogatás (melybe beszámít a 
Békés megyei Önkormányzat által biztosított 100.000 Ft is) biztosítását határozta meg, 
hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy nevezett (képviselője) ezt a támogatási formát 
nem fogadta el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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185/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 133/1999.(VI.18.)sz. határozatát a 
következők szerint módosítja: 
Szilágyi Sándorné Ady u. 78. szám alatti lakos részére 450.000 Ft helyreállítási támogatás 
helyett 300.000 Ft támogatást nyújt a Mezőberény, Ady u. 80. szám alatti házrész 
megvásárlásához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
186/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény, 
Gyóni Géza út 39. szám alatti belvizes ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön úgy, 
hogy a belvízkárt szenvedett Fazekas Kálmánné részére az Áchim u. 71. sz. önkormányzati 
bérlakásért élete végéig – az állami támogatást is figyelembe véve nem kell lakbért fizetnie. 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában a 
szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
187/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a belvízkárosultak számára vásárolt 
önkormányzati bérlakások után fizetendő lakbérhez a következő támogatásokat biztosítja: 

Áchim u. 71.sz. alatti bérlakás - Fazekas Kálmánné bérlő részére: 626.400 Ft, 
Báthory u. 60.alatti bérlakás - Mészáros Mihályné bérlő részére:   581.760 Ft, 
Szénáskert 98.alatti bérlakás - Nagy Imre bérlő részére:                 571.680 Ft támogatást. 

Megbízza a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a meghatározott  támogatások 
figyelembe vételével kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
188/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Konyecsni György Petőfi u. 10. szám alatti lakos részére belvízkár kárenyhítési támogatást 
nem biztosít, tekintettel arra, hogy nem felel meg a támogatás megállapítása feltételeinek, 
konkrétan a 20/1999.(VI.18.)MÖK sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
14/1999.(V.127.)MÖK sz. rendelet 1. § (4) bekezdésében foglaltaknak, azaz:  
“1. § (4) A belvízkárt szenvedettek kárenyhítési támogatása szempontjából szociálisan 
rászorult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, valamint neki, és 
együttlakó családtagjainak a belvízzel sújtott lakóépületén kívüli ingatlan és ingó vagyona 
együttes értéke nem haladja meg a nyugdíjminimum százszorosát.” 
Ez jelenleg 1.535.000 Ft-os határt jelent. 
Konyecsni György a beadott és kiegészített kérelem alapján a belvízkár, valamint az eljárás 
megindulása időpontjában a következő ingatlanokkal rendelkezett: 
• Köröstarcsa, Tanya 70. szám alatti tanya    ˝ tulajdoni illetőség  -  
• Mezőberény, 098/9/1 hrsz. alatti földterület  8,4 ha,  134 AK, 
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• Körösladány, 0588-1-34 hrsz. 2,3 ha földterület 
• Budapest VII. 33225/0/A/24 hrsz. alatti összkomfortos öröklakás ˝ része 
• Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatti lakóházas ingatlan 1 része (haszonélvezettel 

terhelt) 
A felsorolt ingatlanok értéke bizonyosan meghaladják a rendeletben meghatározott 
összeghatárt, így támogatás kérelmező részére nem nyújtható. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
189/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Kokavecz Mihály és felesége Petőfi u. 10. szám alatti lakos részére belvízkár kárenyhítési 
támogatást nem biztosít, tekintettel arra, hogy nem felelnek meg a támogatás megállapítása 
feltételeinek, konkrétan a 20/1999.(VI.18.)MÖK sz. rendelettel módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt 14/1999.(V.127.)MÖK sz. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, 
azaz:  
“Támogatást kérhet továbbá megrongálódott lakóháza javíttatásához a személy is, akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs. Erről a támogatást kérő nyilatkozni köteles.” 
Kokavecz Mihály és felesége a beadott kérelem alapján a belvízkár, valamint az eljárás 
megindulása időpontjában a következő lakható ingatlannal rendelkezett: 
Mezőberény Kérhalom u. 2. szám alatti lakóházas ingatlan, így támogatás kérelmező részére 
nem nyújtható. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
190/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Szőke László és felesége Kérhalom u. 1. szám alatti lakos részére belvízkár kárenyhítési 
támogatást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a belvízkárt szenvedett lakást az eljárás közben 
eladta. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
191/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Oláh Lajos és felesége Mónus Illés u. 50. szám alatti lakos részére belvízkár kárenyhítési 
támogatást nem biztosít, tekintettel arra, hogy nem felelnek meg a támogatás megállapítása 
feltételeinek, konkrétan a 20/1999.(VI.18.)MÖK sz. rendelettel módosított és egységes 
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szerkezetbe foglalt 14/1999.(V.127.)MÖK sz. rendelet  1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, 
azaz:  
“Támogatást kérhet továbbá megrongálódott lakóháza javíttatásához a személy is, akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs. Erről a támogatást kérő nyilatkozni köteles.” 
Oláh Lajos és felesége a beadott kérelem alapján a belvízkár, valamint az eljárás megindulása 
időpontjában a következő további lakható ingatlannal rendelkezik: 
Mezőberény, Kölcsey ltp. 3. B/4. szám alatti lakóházas ingatlan, így támogatás kérelmező 
részére nem nyújtható. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
192/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Bagi Lajos és Morattiné Bagi Ilona Áchim u. 1. szám alatti lakos részére belvízkár 
kárenyhítési támogatást nem biztosít, tekintettel arra, hogy nem felelnek meg a támogatás 
megállapítása feltételeinek, konkrétan a 20/1999.(VI.18.)MÖK sz. rendelettel módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 14/1999.(V.127.)MÖK sz. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak, azaz:  
“Támogatást kérhet továbbá megrongálódott lakóháza javíttatásához a személy is, akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs. Erről a támogatást kérő nyilatkozni köteles.” 
Bagi Lajos és lány Morattiné Bagi Ilona a beadott kérelem alapján a belvízkár, valamint az 
eljárás megindulása időpontjában a következő lakható ingatlannal rendelkezett: 
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 2. szám alatti lakás ingatlan, így támogatás kérelmező részére 
nem nyújtható. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
193/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Lanka László Szolnok, Puskás Tivadar körút 20. I/3. szám alatti lakos Mezőberény, Fő u. 12. 
sz. alatti lakóingatlanára belvízkár kárenyhítési támogatást nem biztosít, tekintettel arra, hogy 
nem felelnek meg a támogatás megállapítása feltételeinek, konkrétan a 20/1999.(VI.18.)MÖK 
sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 14/1999.(V.127.)MÖK sz. rendelet 
1. § (2 )bekezdésében foglaltaknak, azaz:  
“Támogatást kérhet továbbá megrongálódott lakóháza javíttatásához a személy is, akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
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hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs. Erről a támogatást kérő nyilatkozni köteles.” 
Lanka László a beadott kérelem alapján a belvízkár, valamint az eljárás megindulása 
időpontjában a következő lakható ingatlannal rendelkezett: 
Szolnok, Puskás Tivadar körút 20. I/3. szám alatti lakás˝ része, állandó, bejelentett lakása is itt 
van, és ténylegesen is a bejelentett lakcímén lakik. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
194/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kocsis Lászlóné Mezőberény Báthory u. 38. és 
Megyeri Sándor és felesége Mezőberény Zöldfa u. 20.  
szám alatti lakosok részére belvízkár kárenyhítési támogatásként önkormányzati bérlakást fog 
biztosítani, melyhez a megvásárolt lakás függvényében lakbértámogatást biztosít.  
A 2 db bérlakás megvásárlására, valamint a lakbértámogatásra 5.000.000 Ft keretet különít el. 
Megbízza a polgármestert, hogy a 2 db bérlakás megvásárlásáról valamint a 
lakbértámogatással kapcsolatos előterjesztésről gondoskodjon.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
195/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 183/1999.(VIIII.27.) számú 
határozataiban meghatározott támogatásban részesülő belvízkárt szenvedetteken kívüli – 
benyújtott kérelemmel rendelkezők támogatási ügyében a kérelmekhez még csatolandó 
mellékletek, illetve egyéb hiánypótlás megtörténte után, a szeptemberi képviselő-testületi 
ülésen fog dönteni. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kiegészítések után az előterjesztést nyújtsa be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
196/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Mezei Kálmán és felesége Mezőberény, Szénáskert u. 28. sz. 480.000 Ft /szervezett 
lakásépítés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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197/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Winter Zoltán és felesége Mezőberény, József A. u. 35. sz. 480.000 Ft /szervezett 
lakásépítés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
198/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Botyánszki Csaba és Sáli Edit Mezőberény, Röntgen u. 8. sz. 312.000 Ft /építés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
199/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Petri Zoltán és felesége Mezőberény, Malom u. 1. sz. 312.000 Ft /építés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
200/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Oczot Zoltán és felesége Mezőberény, Jókai u. 81. sz. 312.000 Ft /építés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
201/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Fekete Zsolt és felsége Mezőberény, Kérhalom u. 44. sz. 312.000 Ft /építés/ 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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202/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Somjai Mihály és felesége Mezőberény, Erkel u. 36. sz. 312.000 Ft /építés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
203/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Olej György és felesége Mezőberény, Jókai u. 86/A. sz. 312.000 Ft /építés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
204/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Pázsit Tibor és Zavada Róza Mezőberény, Vadász u. 11/A. sz. 312.000 Ft /építés/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
205/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Babinszki János és felesége Mezőberény, Zámenhoff u. 1. sz. 312.000 Ft /telekvásárlás/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
206/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Jakusovszki Zoltán és felesége Mezőberény, Hősök u. 10/G. sz. 312.000 Ft /lakóingatlan 
vásárlás/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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207/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Sándor Imre és felesége Mezőberény, Szénáskert u. 24. sz. 312.000 Ft /lakóingatlan vásárlás/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
208/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Wéber Gábor és felesége Mezőberény, Petőfi u. 1. sz. 312.000 Ft /lakóingatlan vásárlás/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
209/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Csenger Pál és felesége Mezőberény, Ady E. u. 39. sz. 408.000 Ft /lakóingatlan vásárlás/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
210/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK. számú rendelet 
3. § a.) pontja értelmében a következő visszatérítendő lakástámogatást biztosítja: 
Mikó Gábor Mezőberény, Békési u. 3. sz. 480.000 Ft /lakóingatlan vásárlás/. 
A támogatás folyósítására építkezés esetén 40%-os készültségi fok elérése, vásárlás esetén a 
vételár támogatáson felüli részének kifizetése esetén kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
211/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/1999./III.1./MÖK.sz. rendelet 
alapján adható visszatérítendő lakástámogatási hitel az éves költségvetésben rendelkezésre 
álló e célra elkülönített fedezet hiányában nem tud biztosítani. 
Lakatos Lászlóné és Mihálik Pál Mezőberény, Hősök u. 23., 
Kanó Sándor és neje Mezőberény, Gyóni G. u. 15., 
Burainé Lakatos Irén és Burai Antal Mezőberény, Deák F. u. 60/a, 
Csákó Attila és neje Mezőberény, Fő u. 2/B., 
Szász György és neje Mezőberény, Tessedik u. 9., 
Diós András és Diós Andrásné Mezőberény, Újtelep u. 18/a., 
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Balogh Lajos és neje Mezőberény, Zöldfa u. 6., 
Adamik Pál és neje Mezőberény, Madarász u. 28. sz., 
Püski Tibor és neje Mezőberény, Fő u. 33., 
Szelezsán János és neje Mezőberény, Szénáskert u. 89., 
Búza István és neje Mezőberény, Áchim u. 39., 
Tímárné Gál Cecília és Tímár Vilmos Mezőberény, Munkácsy u. 8., 
Matuska Zoltán és neje Mezőberény, Ady E. u. 30., 
Eipl Zsuzsanna és Eipl Lászlóné Mezőberény, Kinizsi u. 12., 
Molnárné Fülöp Ildikó és Molnár Zoltán Mezőberény, Ókert u. 5., 
Dombi Ildikó és Dombi Zoltán Mezőberény, Békési u. 11. sz., 
Jozaf Csaba és Farkas Hajnalka Tünde Mezőberény, Puskin u. 44., 
Adamik András és neje Mezőberény, Köröstarcsai u. 63. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint.  
 
 
212/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 140 hrsz.-ú Mezőberény, Gyóni G. 
u. 39. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú 1017 m2 területű belvízkár 
miatt életveszélyes ingatlant 605.000 Ft vételáron értékesíti /lakóépület telek értéke 580.000 
Ft gazdasági épület értéke 20.000 Ft + ÁFA 5.000 Ft/ azzal a feltétellel, hogy a vevő az 
ingatlant lebontja 1999. október 15. napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert adásvételi jogügylet lebonyolítására az 
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése után. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
213/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium bővítés és felújításra vonatkozó előminősítő 
eljárás keretében benyújtott pályázatok elfogadásáról nyílt szavazással dönt. 
 
 
214/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület névszerinti szavazással dönt a Petőfi Sándor Gimnázium bővítés és 
felújítására érkezett, az előminősítési eljárásban részt vett jelentkezők alkalmasnak 
minősítéséről. 
 
 
215/1999./VIII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium bővítés és 
felújítás tárgyában az 1995. évi XL. tv. alapján lefolytatott előminősítési eljárást 
eredményesnek minősíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
216/1999./VIII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium bővítésre és felújításra érkezett pályázatok 
alapján az előminősítési eljárásban részt vett jelentkezők közül a névszerinti szavazás 
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eredményeként nem hozott döntést, hogy hány jelentkezőt minősít alkalmasnak későbbi 
ajánlattételre - a minden szempontból alkalmas 5 pályázó továbbjutására 8 igen szavazat, 
mind a 8 pályázó továbbjutására 7 igen szavazat született, míg egy képviselő érintettség miatt 
nem szavazott -, mert nem lett meg a döntéshez szükséges jelenlévő képviselők többségi igen 
szavazata. A döntéshozatal érdekében újabb szavazást kell lebonyolítani. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

*** 
 
 
217/1999./VIII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjeként az alábbiakat fogadja el: 
Nyílt ülés: 
- Mezőberényi Football Club kérelme a Mezőberény, Liget tér 2/a. sz. ingatlan /79,20 m2/ 

helyiségének bérletéről. 
Zárt ülés: 
- Mezőberény Petőfi Sándor Gimnázium bővítésére és felújítására érkezett pályázatok 

előminősítése. 
 
 
218/1999./VIII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club 
3374/1999. ikt. számú kérelmét elutasítja, a Mezőberény, Liget tér 2. sz. alatti 3606/9 hrsz.-ú 
ingatlanából nem biztosít klubhelyiséget az egyesület részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
219/1999./VIII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium bővítés és felújításra vonatkozó előminősítő 
eljárás keretében benyújtott pályázatok elfogadásáról titkos szavazással dönt. 
 
 
220/1999./VIII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem fogadja el a Petőfi Sándor 
Gimnázium címzett támogatással megvalósuló bővítése, felújítása tárgyában közbeszerzési 
előminősítési felhívásra mind a 8 részvételi jelentkezőt. 
 
 
221/1999./VIII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület a közbeszerzési előminősítési felhívásra jelentkező 8 cég közül megjelölt 
5 vagy 6 cég titkos szavazással történő megválasztása eredménytelen volt, a képviselő-testület 
a szavazást megismétli. 
 
 
222/1999./VIII.30./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
/Mezőberény, Petőfi u. 13-15.sz./ bővítése, felújítása tárgyában az 1995. évi XL. tv. 
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/továbbiakban: Kbt./ alapján lefolytatott előminősítési eljárásban részt vett 8 jelentkező közül 
a: 
FERROÉP FŐVÁLLALKOZÓ és SZERELŐIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG; 
Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11. sz, 
BÉKÉS MEGYEI ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI ÉS VÁLLALKOZÁSI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG;  Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz., 
GEN-ÉP ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG; Kecskemét, Halasi u. 
19/a., 
STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGASÉPÍTÉSI TERÜLETI 
IGAZGATÓSÁG; Pécs, Köztársaság tér 5. sz., 
POLYDOM MAGYAR-BELGA ÉPÍTŐIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG; Kecskemét, 
Kiskőrösi u. 12. sz. 
jelentkezők által benyújtott részvételi jelentkezéseket formai és tartalmi szempontból 
ajánlattételre megfelelőnek minősíti - a lebonyolító THERMÁL-BER Kft; Békéscsaba írásbeli 
értékelése alapján -. 
A Képviselő-testület a lebonyolító THERMÁL-BER Kft; írásbeli értékelése alapján, 
alkalmatlannak minősíti a: 
- HERMA ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG; Békéscsaba, Kinizsi 
u. 2. sz., részvételi jelentkezését, mivel a benyújtott részvételi jelentkezésben közölt adatok 
alapján az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a jelentkező műszaki szakember gárdája és a 
műszaki-technikai felszereltsége nem alkalmas a kiviteli munka elvégzésére. /A benyújtott 
részvételi jelentkezés formai és tartalmi szempontból megfelelő volt./ 
- INTEGRÁL ÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG; Szarvas, Orosházi u. 7. sz., részvételi 
jelentkezését, mivel a jelentkező a benyújtás határidejéig benyújtott részvételi jelentkezésében 
nem hitelesített aláírási címpéldányt nyújtott be, így a részvételi jelentkezése a Kbt. 52. § /1/ 
bek. d.) pontjában foglaltak alapján formai okból érvénytelen. 
- KÁROLYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG; Mezőberény, Csabai u. 25. sz., részvételi jelentkezését, mivel a jelentkező által, 
a benyújtás határidejéig benyújtott részvételi jelentkezés nem tartalmazza a Kbt. 44. § /2/ bek. 
b.), c.) pontjában meghatározott, a műszaki alkalmasság igazolására vonatkozó műszaki-
technikai felszereltség leírását és a műszaki szakemberek megnevezését. Így a részvételi 
jelentkezése a Kbt. 52. § /1/ bek. d.) pontjában foglaltak alapján érvénytelen. 
A képviselő-testület felhatalmazza a lebonyolító THERMÁL-Ber Kft-t az előminősítő eljárás 
eredményének és az ajánlattételre történő részvételi felhívásnak a közzétételére, valamint a 
Kbt. szerinti további eljárás lefolytatására, a vonatkozó törvényi rendelkezések szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/1999.(VIII.30.) önkormányzati 

rendelete a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratáról szóló többszörösen 
módosított 28/1993.(XII.18.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/1999.(VIII.30.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és a 
pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatban a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál 
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 
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*** 
 
 
223/1999./IX.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbi tárgyalási sorrendben fogadja el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 
1. 72/1999./IV.23./sz. határozat végrehajtása: Társulási szerződés jóváhagyása Kamut és 

Murony községekkel Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetéséről. 
2. 122/1999./VI.18./sz. határozat végrehajtása: Csatlakozás Murony-Kamut községekkel 

orvosi ügyelet ellátására. 
3. 178/1999./VIII.27./sz. határozat végrehajtása: Termál kút fúrása. 
4. 68/1999./IV.23./sz., 69/1999./IV.23./sz. határozatok visszavonása. 

2./ Az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999./II.26./MÖK. sz. rendelet 
módosítása. 

3./ Beszámoló az önkormányzat 1999. I. félévi gazdálkodásáról. 
4./ Az ifjúság és gyermekvédelem helyzete városunkban. 
5./ Bejelentések. 

1. Körzeti hatósági feladatellátás kiterjesztése Kamut és Murony községekre gyámügyi 
igazgatási és építéshatósági igazgatási feladatok ellátására. 

2. Petőfi Sándor Művelődési Központ részére pályázati saját forrás biztosítása. 
3. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások. 
4. Petőfi Sándor Gimnázium gépkocsivásárlása. 
5. Telekkiegészítésre ármegállapítás. 
6. Békéscsabai repülőtér hasznosítása. 

6./ Interpellációra válaszadás, interpelláció. 
7./ Zárt ülés 

1. "Mezőberényért" kitüntetés adományozása. 
2. Belvízkárral kapcsolatos ügyek. 
3. Lakáshoz jutás támogatása. 
4. "Piknik Park" bérleti ügye. 
5. Téglagyár bérleti ügye. 
6. Boldisháti holtág rehabilitációja pályázathoz sajáterő biztosítása. 

 
 
 
224/1999./IX.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történtekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
 
225/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálati önkormányzati feladatok ellátására Kamut és Murony községekkel a 
jegyzőkönyvhöz csatolt társulási megállapodást jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. szeptember 30. 
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226/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 122/1999./VI.18./sz. határozatát 
visszavonja és 1999. július 1-i hatállyal csatlakozik a Murony - Kamut községe 
önkormányzata által létrehozott Kamut és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társuláshoz. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, a társulási szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
227/1999./IX. 17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a Városi Strand biztonságos 
vízellátása és bővítése érdekében - megbízza a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, 
hogy a termálkút fúrása ügyében a szerződést kösse meg az AQUAPLUS Kft.-vel, 28.800.000 
Ft + 25% ÁFA vállalási áron. A képviselő-testület az ügylet lebonyolításához szükséges 
fedezetet a Városi Közszolgáltató Intézmény részére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. szeptember 30. 
 
 
228/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 68/1999./IV.23./ és 69/1999./IV.23./ 
sz. határozatait visszavonja, mivel a belvízkárosult családok lakhatási problémái más 
forrásból kerültek megoldásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
229/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. évi költségvetés 
bevételeit     1119254 eFt előirányzattal 
                        576901 teljesítéssel, (ebből kiegy., függő átfutó bevétel: -40103 eFt) 
kiadásait      1119254 eFt előirányzattal, 
                       501817 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 6559 eFt) 
az egyenleget  75084 eFt-tal jóváhagyja, és az 1999. évi költségvetés alapján az 1999. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
230/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény ifjúság- és 
gyermekvédelme helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
231/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - amennyiben Murony és Kamut 
Községek Képviselő-testületei is meghozzák döntésüket - kezdeményezi a 
Belügyminisztériumon keresztül a Magyar Köztársaság Kormányánál, hogy módosítsa a 
gyámhivatalok igazgatási területei kiterjedését, nevezetesen a 149/1997./IX.10./ 
kormányrendeletet, és járuljon hozzá ahhoz, hogy Mezőberény Városi Gyámhivatal 
illetékességi területe kibővüljön Murony, Kamut községekkel- 2000. január 1. napjától. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a felterjesztést 
fogalmazzák meg és juttassák el 1999. szeptember 30-ig a Belügyminisztériumba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 1999. szeptember 30. 
 
 
232/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - amennyiben Murony és Kamut 
Községek Képviselő-testületei egyetértenek az építéshatósági igazgatási körzeti feladat 
Mezőberényből történő ellátásával - kezdeményezi a Belügyminisztériumon keresztül a 
Magyar Köztársaság Kormányánál, hogy módosítsa a kiemelt építésügyi ügyekben eljáró 
hatóságok illetékességi területéről szóló 220/1997./XII.5./számú kormányrendeletet és 
járuljon hozzá ahhoz, hogy Mezőberény Városi Kiemelt építéshatóság illetékességi területe 
kibővüljön Murony, Kamut községekkel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
233/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
részére Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyújtott "Kiállítási eszközrendszer 
létrehozása" pályázathoz sajáterőként 325.000 Ft-ot biztosít az 1999. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
234/1999./IX.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik. 
A Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
- a 15. cím Általános tartalék kiadási előirányzatot:              24.000 eFt-tal   csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- a 12. Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások előirányzatát 24.000 eFt-tal 
ezen belül: 
- útépítések                       10.000 eFt 
- a felszámolás alatt álló Mezőberény Téglagyártó Kft   14.000 eFt /Ókert 2. sz./ ingatlanainak 
   megvásárlása 
- a 7-5 cím PH. egyéb működési kiadások /Város és Községgazdálkodás dologi kiadás  
  előirányzatát       308 eFt-tal   csökkenti 
és ezzel egyidejűleg  megemeli 
- a 12. cím Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások előirányzatát 308 eFt-tal 
/Közhasznú 
   foglalkoztatáshoz eszközvásárlás/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításkor átvezetés. 
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235/1999./IX.17./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 3577/1999. szeptember 10-i ikt. számú Petőfi Sándor Gimnázium által 
beterjesztett - konyhai kiszállításra használatos gépkocsi (kisteherautó) vásárlása - fejlesztési 
indítványával egyetért, megvalósítását támogatja az intézmény saját pénzügyi forrásából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
236/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 2426/3 hrsz.-ú 3529 
m2 területű forgalomképtelen közterületből 2 m2-t, a 3544/9 hrsz.-ú 6713 m2 területű 
forgalomképtelen közterületből 8 m2 a telekalakításról készült megosztási vázrajz szerint az 
önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
8/1993./V.27./MÖK. sz. rendelet 4. § /1/ bek. b./ pontja alapján forgalomképesnek nyilvánítja 
10 m2 telekkiegészítést a 3544/8 hrsz.-ú építési telekhez csatolva értékesítésre kijelöli azzal, 
hogy a 8/19993./V.27./ rendelet módosítását ennek megfelelően előkészítve a testület októberi 
ülésére elő kell terjeszteni. 
A telekkiegészítés vételárát 7.000 Ft/m2 egységárban állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző a rendelet módosítás előkészítéséért. 
Határidő: intézkedésre azonnal, ill. 1999. októberi testületi ülés. 
 
 
237/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 41/1997./XI.24./ 
MÖK. sz. rendelettel Mezőberényért kitüntetést 1999. október 23-án 2 személy kapja meg, 
név szerint: 
- Szabó Antal /nyugalmazott gimnáziumi igazgató/ 
- dr Marosi Endre /katolikus lelkész/. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kitüntetéssel kapcsolatban 
az "R" 4.§ /2/ és a 6. § /1-2/ bekezdéseiben szabályozott módon járjanak el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
238/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tavaszi belvízkárosultak számára a 
képviselő-testület II/B ütemben e határozat mellékletében meghatározott lakóépületek 
helyreállításához, a megjelölt keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosítja, az ott 
megjelölt módú felhasználással. A támogatásból fedezhetők a helyreállítással összefüggő 
járulékos költségek is, pl.: építési engedélyezéssel kapcsolatos költségek. A támogatás 
felhasználása során be kell tartani a 14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet rendelkezéseit. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról a megállapodást kösse meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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239/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Fehér László és felesége Mezőberény, Báthory u. 56. szám alatti lakos részére belvízkár 
kárenyhítési támogatást nem biztosít, mert a belvízkárt szenvedett lakás helyreállítása a 
károsult nyilatkozata szerint már megtörtént, a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett 
eleget, és nyilatkozata szerint a helyreállításról semmiféle számlával nem rendelkezik.  
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
240/1999.(IX.17.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Budavári Józsefné Mezőberény, Gutenberg u. 28. szám alatti lakos részére belvízkár 
kárenyhítési támogatást nem biztosít, mert a fél a belvízkár bejelentését, és kárenyhítési 
kérelmét minden határidőn túl, 1999.szeptember 8-án adta be. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
241/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Szikora János és felesége Mezőberény, Köröstarcsai u. 51. szám alatti lakos részére belvízkár 
kárenyhítési támogatást nem biztosít, mert a második hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 
sem tett eleget, és az önkormányzattal szemben hátralékos adótartozása is van, melyet nem 
rendezett.  
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
242/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Szémán András Mezőberény, Táncsics u. 58. szám alatti lakos részére belvízkár kárenyhítési 
támogatást nem biztosít, mert a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, így a 
helyreállítás mikéntje, költsége ismeretlen maradt. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
243/1999.(IX.17.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 183/1999.(VIII.27.)sz. határozatát a 
következők szerint módosítja: 
Jozaf Jánosné Báthory u. 63.szám alatti lakos részére a leírt határozatban nyújtott 100.000 Ft 
helyreállítási támogatás helyett 200.000 Ft támogatást nyújt a Mezőberény Báthory u. 63. 
szám alatti lakóház helyreállításához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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244/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 195/1999.(VIII.27.) számú 
határozatával 2 db önkormányzati bérlakás vásárlásához 5.000.000 Ft keretet biztosított.  
A lakások megvásárlásával kapcsolatos költségek és a lakbértámogatással kapcsolatosan 
hozott 245/1999.(IX.17.)sz. határozat alapján ehhez további 399.600 Ft-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
245/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a belvízkárosultak számára vásárolt 
önkormányzati bérlakások után fizetendő lakbérhez 

Megyeri Sándor és f. a Budai N. A. u. 51. alatti bérlakás bérlői részére:          285.600 Ft 
Kocsis Lászlóné bérlő részére Orlai u. 5. alatti bérlakás bérlője:                      468.000 Ft 

lakbértámogatást biztosít a 29/1993.(II.17.) Korm. r. 2. sz. mellékletében meghatározott 
évekre. Megbízza a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a meghatározott 
támogatások figyelembe vételével kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
246/1999.( IX.17.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Baginé Sáli Ilona Mezőberény Madarász u. 1. szám alatti lakos részére belvízkár kárenyhítési 
támogatást nem tud biztosítani azért, mert kérelmező nem felel meg a támogatás 
megállapítása feltételeinek, konkrétan a 20/1999.(VI.18.) MÖK sz. rendelettel módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 14/1999.(V.27.) MÖK sz. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak, azaz:  
“Támogatást kérhet  továbbá megrongálódott lakóháza  javíttatásához a személy is akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs. Erről a támogatást kérő nyilatkozni köteles.” 
Baginé Sáli Ilona a Madarász u. 1. szám alatti lakóházas ingatlanon kívül a Mezőberény 
Mónus Illés u. 41. alatti lakóházas ingatlan tulajdonjogával is rendelkezik, így támogatás 
kérelmező részére nem nyújtható. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
247/1999.( IX.17.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Szűcs Sándor és felesége Mezőberény Újtelep 19. szám alatti lakosok részére belvízkár 
kárenyhítési támogatást nem tud biztosítani, azért mert kérelmezők nem felelnek meg a 
támogatás megállapítása feltételeinek, konkrétan a 20/1999.(VI.18.)MÖK sz. rendelettel 
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módosított és egységes szerkezetbe foglalt 14/1999. (V.27.)MÖK sz. rendelet 1. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak, azaz:  
“Támogatást kérhet továbbá megrongálódott lakóháza javíttatásához a személy is, akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs. Erről a támogatást kérő nyilatkozni köteles.” 
Szűcs Sándor és feleségének az Újtelep 19. szám alatti lakóházas ingatlanon kívül 
tulajdonában áll a Mezőberény Madarász 69. sz. alatti lakóházas ingatlan 4/6 része így 
támogatás kérelmező részére nem nyújtható. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
248/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Wiszner Vilmos Békéscsaba Illésházi u. 2. III/7. szám alatti lakos részére a Mezőberény 
Bajcsy-Zs. u. 59.szám alatti belvizes kárt szenvedett lakóépület helyreállításához belvízkár 
kárenyhítési támogatást nem biztosít, mert a kérelmező nem felel meg a támogatás 
megállapítása feltételeinek, konkrétan a 20/1999. (VI.18.)MÖK sz. rendelettel módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 14/1999. (V.27.) MÖK sz. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak, azaz:  
“Támogatást kérhet továbbá megrongálódott lakóháza javíttatásához a személy is, akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs. Erről a támogatást kérő nyilatkozni köteles.” 
Wiszner Vilmosnak a Bajcsy-Zs. u. 59. szám alatti lakóházas ingatlanon kívül tulajdonában 
áll a Békéscsaba, Illésházi u. 2. III/7. szám alatti lakás ˝ része, továbbá a belvíz által rongált 
lakásban személyesen nem lakott a belvizet megelőzően, lakhatása más módon biztosítva volt. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

249/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 131/1999./VI.18./sz. határozatát, 
melyben özv. Bereczki Mihályné Mezőberény Szív u. 10. szám alatti lakos részére 
önkormányzati tulajdonú bérlakás, továbbá és ehhez lakbértámogatás (melybe beszámít a 
Békés megyei Önkormányzat által biztosított 100.000 Ft is) biztosítását határozta meg, 
hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy nevezett (képviselője) ezt a támogatási formát 
nem fogadta el. A 100.000 Ft Békés megyei Önkormányzati támogatás a Szív u. 10. szám 
alatti lakóház szükség szerint hatóság általi végrehajtással elrendelt bontására fordítandó. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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250/1999.(IX.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a II/B ütemben belvízkár ügyben 
hozott döntésével még fel nem használt állami támogatási keretet – 1.520.750 Ft-ot - , 
illetőleg az állami támogatásból bármely címen fennmaradó teljes maradványösszeget további 
egy önkormányzati bérlakás vásárlására rendeli felhasználni a belvízkárosultak részére 
ideiglenes elhelyezés biztosítása céljából. 
Amennyiben megfelelő állagú lakás a keretet meghaladó magasabb összegért vásárolható, a 
többletköltség fedezetét az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakás vásárlására az intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
251/1999./IX.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a lakáshoz jutás feltételeinek megkönnyítéséről szóló rendelet alapján 
beérkezett támogatási kérelmekre 1999. évben további támogatásokat nem kíván nyújtani. Az 
e célra elkülönített pénzmaradványt a lakásalapba tartalékba helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
252/1999./IX.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény, Tessedik tér 1. sz. alatti szabadidős központ - jelenleg 
bérleti formában "Piknik Park" néven működő - ingatlanát a bérlet lejárta után nem kívánja 
bérleti úton hasznosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
253/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által megvásárolt 
volt téglagyár (Mezőberény, Ókert 2.) ingatlanát jelenleg nem kívánja értékesíteni, azt 
bérbeadás útján hasznosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy bérbeadói jogkörben eljárva - bérleti díj vonatkozásában 
a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság állásfoglalását kérve - az ingatlan hasznosításáról 
gondoskodjon. 
Az ingatlan bérbeadására, a tulajdonjog rendezését követően, tegyen közzé hirdetményt a 
Kábel TV-ben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
254/1999./IX.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumhoz benyújtott holtág rehabilitációs pályázatán elnyert 17.905.000 Ft-os 
támogatása mellé, a Boldisháti holtág rehabilitációja megvalósítása érdekében 1999. évi és 
2000. évi költségvetésében vállalja a hiányzó 40% biztosítását, 1999-ben 6 mill. Ft-ot az 
általános tartalék terhére, 2000-ben pedig költségvetési előirányzatként 6 mill. Ft-ot. 



67 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rekonstrukciós munkák 
elvégzésére legalább három- megfelelő referenciával rendelkező vállalkozótól kérjen 
ajánlatokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/1999.(IX.20.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999./II.16./ MÖK sz. 
rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
255/1999./X.23./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg az ülésen: 
 - "Mezőberényért" kitüntetés adományozása. 
 
 

*** 
 
 
256/1999./X.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alábbi sorrendben kerüljenek megtárgyalásra a 
napirendek az ülésen: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

2./ Beszámoló Mezőberény város közrendjéről és közbiztonságáról. 
Előadó: Kádas László r. őrsparancsnok 

3./ Beszámoló a temetők működéséről és rendjéről, a temetkezési tevékenységről. 
Előadó: Kovács Lászlóné a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 

4./ Közművelődési koncepció elfogadása. 
Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

5./ Bejelentések. 
1. Energiatakarékossági Hitelprogramra pályázat benyújtása. 
2. Helyi járatú autóbusz viteldíjának 2000. évi mértékében előzetes állásfoglalás. 
3. Önkormányzati törzsvagyonba tartozó kerékpárút építésére pályázat benyújtása. 
4. Kiállítások megrendezéséhez berendezés /paravánok/ vásárlása. 
5. A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása. 
6. Delegálás a Réthy Pál Kórház Felügyelő Tanácsába. 
7. Telek visszavásárlási kérelem. 
8. Nevelési-oktatási intézmények pályázatai. 
9. Átcsoportosítások - fedezetbiztosítások. 

6./ Zárt ülés /üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek és személyiségi jogot érintő ügyek 
tárgyalása/. 

 Vagyon László belvízkár enyhítési támogatás iránti kérelmének elbírálása. 
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 Tokai Dezső belvízkár enyhítési támogatás felhasználásának módosításához hozzájárulás. 
 Radványi Ferenc lakástámogatási hitel iránti kérelmének elbírálása. 

 
 
257/1999./X.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
258/1999./X.29./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város 1998. évi 
közrend, közbiztonságának helyzetéről szóló Mezőberényi Rendőrőrs beszámolóját elfogadja. 
 
 
259/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetők rendjéről és a temetkezési 
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, azzal hogy felhatalmazza a polgármestert, 
folytasson tárgyalásokat a városban működő temető fenntartó egyházakkal, a temetők rendjére 
és működtetésére vonatkozó szabályok összehangolása érdekében. 
A képviselő-testület megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy az 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtási rendelkezései megjelenése után terjessze elő az új önkormányzati rendelet 
tervezetet a Temetők rendjéről és működéséről a testület elé. 
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
városi köztemető működtetésének jelenlegi megoldását, esetlegesen közszolgáltatási 
szerződés keretében történő működtetését, valamint az új törvény alapján a temető-fenntartási 
hozzájárulás bevezetésének lehetőségét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
260/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város kulturális 
koncepciója (1999-2004) címen előterjesztett anyagot az Oktatási és Kulturális Bizottság által 
javasolt módosításokkal és kiegészítésekkel- elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
261/1999./X.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a Városi Könyvtár vezetőjét, hogy 2000. március 31-éig 
készítse el a Mezőberény város kulturális koncepciójának 3. sz. mellékletét képező életrajzi 
lexikont, Mezőberényi Ki-Kicsoda néven, egyben megbízza a melléklet további 
aktualizálásával. 
Felelős: Dr. Fazekas Andrásné könyvtárvezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
262/1999./X.29./sz. határozat: 



69 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a város 
tulajdonában lévő intézmények nyílászáróinak utólagos szigetelésének költségeinek 
fedezetére a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtson be az Energiatakarékossági 
Hitelprogramban, a hitelt kezelő ABN AMRO Bankhoz. 
A beruházás teljes költsége: 4.342.000 Ft. A beruházás saját forrásként a szükséges 434.000 
Ft rendelkezésre áll, az általános tartalékkeret terhére. 
A hitel visszafizetés biztosítékául a Gyomai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakásokra 
jelzálogjog bejegyzést engedélyez. 
A hitel teljes futamideje alatt a testület kötelezettséget vállal arra, hogy az éves 
költségvetésben a felvett hitel és járulékait,  minden más fejlesztési kiadást megelőzően 
betervezi és jóváhagyja. Hozzájárul továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal hitelbírálati díjként 
a pályázat benyújtásakor 58.620 Ft-ot az ABN AMRO Bank Rt. számlájára átutal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. november 10. 
 
 
263/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hatósági árformába tartozó helyi 
járatú autóbusz viteldíjait 2000. január 1-től, a szolgáltató Körös Volán Rt. árkalkulációja 
alapján elfogadja úgy, hogy a vonaljegy ára 11,7 %-kal növelve 67 Ft/db, teljes árú (dolgozói) 
bérlet ára 10,4 %-kal növelve 1.788 Ft/db, a kedvezményes (tanuló, nyugdíjas) bérlet ára 10,4 
%-kal növelve 530 Ft/db. 
A képviselő-testület a Pénzügyminisztérium jóváhagyása függvényében módosítja, a hatósági 
árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló többszörösen módosított 
15/1996./VIII.30./MÖK. sz. rendeletét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
264/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi minisztérium, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által 1999. II. félévre kiírt önkormányzati törzsvagyon körébe 
tartozó kerékpárút építésre, a Kettős Körös mezőberényi hídjától az árvízvédelmi töltésen a 
Boldisháti holtág Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő vízkiviteli műtárgyáig terjedő 
szakaszra. A képviselő-testület a tervezési és kiviteli költségek ismeretében dönt a pályázat 
benyújtásához szükséges 20 % saját erő pontos összegéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. november 30. 
 
 
265/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete biztosítja a Boldisháti holtág 
megközelítését szolgáló 2,7 m széles 1500 m hosszú Kettős Körös árvízvédelmi töltésen 
megépülő kerékpárút tervei elkészítéséhez szükséges költség összegét 180.000 Ft-ot, az 1999. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. november 15. 
 
266/1999./X.29./sz. határozat: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a jövőben megrendezendő 
ipari és mezőgazdasági kiállításokhoz szükséges kiállítási eszközök, berendezések 
(paravánok) megvásárlásával és a Közszolgáltató Intézmény részére ezek beszerzésére 
2.100.000 Ft-ot biztosít az 1999. évi költségvetés általános tartaléka terhére utólagos 
elszámolással. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
267/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a békéscsabai Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába delegálja Fülöp Antal képviselőt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
268/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 2963/21 hrsz.-ú 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlant visszavásárolja az eladási áron 66.875 Ft összegért 
Darócz Ernő és neje Mezőberény, Vésztői u. 50. sz. alatti lakosoktól azzal a feltétellel, hogy a 
visszavásárlással kapcsolatos költségek eladókat /Darócz Ernő és neje/ terhelik. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
269/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Összevont Óvodák 
által készített pályázat (A Békés Megyei Közoktatási Alapítvány kiírásában, C kategóriában - 
az intézmény kötelező eszközállományának megteremtéséhez - ) benyújtásához szükséges 
önerő összegét biztosítja - 50 %-ot, azaz 299.100,- Ft-ot - a sikeres pályázat elnyerése esetén a 
2000. évi költségvetésben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
270/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. Számú Általános 
Iskola által készített pályázat (A Békés Megyei Közoktatási Alapítvány kiírásában, G 
kategóriában - számítógéphez csatlakoztatható projektor beszerzésének támogatása) 
benyújtásához szükséges önerő összegét biztosítja - 30 %-ot, azaz 149.700,- Ft-ot + 25 % 
ÁFA - a sikeres pályázat elnyerése esetén a 2000. évi költségvetésben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
271/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola Diákotthona által készített pályázat (A Békés Megyei Közoktatási 
Alapítvány kiírásában, A kategóriában - a kollégiumi ellátás színvonala emelésének 
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támogatása) benyújtásához szükséges önerő összegét biztosítja - 50 %-ot, azaz 320.580,- Ft-ot 
/ez az összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza/ - a sikeres pályázat elnyerése esetén a 2000. évi 
költségvetésben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
272/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium által készített pályázat (A Békés Megyei Közoktatási Alapítvány kiírásában, G 
kategóriában - számítógéphez csatlakoztatható projektor beszerzésének támogatása) 
benyújtásához szükséges önerő összegét biztosítja - 30 %-ot, azaz 304.688,- Ft-ot /ez az 
összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza/ - a sikeres pályázat elnyerése esetén a 2000. évi 
költségvetésben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
273/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium Kollégiuma által készített pályázat (A Békés Megyei Közoktatási Alapítvány 
kiírásában, A kategóriában - a kollégiumi ellátás színvonala emelésének támogatása) 
benyújtásához  szükséges önerő összegét biztosítja - 50 %-ot, azaz 1.113.750,- Ft-ot /ez az 
összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza/ - a sikeres pályázat elnyerése esetén a 2000. évi 
költségvetésben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
274/1999./X.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
-7-5. cím:  PH int. folyó bevételei, bevételi előirányzatát megemeli:                  12.000 eFt-tal  
  / kamat bevétel / 
-14-1. cím: Tárgyi eszk. és imm. javak értékesítése  
                  /Felham. és egyéb tőke bevételek/ bevételi előirányzatát megemeli:  27.500 eFt-tal  
illetve, ezzel egyidejűleg csökkenti: 
-15. cím:    Általános tartalék kiadási előirányzatát:                                              21.500 eFt-tal 
-18-1. cím:  Hitelfelvétel bevételi előirányzatát:                        61.000 eFt-tal 
- a 7-5. cím: PH. int. folyó bevételei / Kiszámlázott áfa /  
                    bevételei előirányzatát megemeli:                                                       6.725 eFt-tal 
illetve, ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-4. cím:   PH Igazgatás dologi / Áfa fiz. / kiadási előirányzatát.                        6.725 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
275/1999./X.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
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-13-1. cím:  Egyéb sajátos működési bevételek ( önk. lakások lakbére ) bevételi  
            előirányzatát megemeli                                                                    2.533 eFt-tal  
-7-5. cím: PH int. folyó bevételei, bevételi előirányzatát (kamatbevétel) megemeli: 400 eFt-tal 
 és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-15. cím:  Általánostartalék kiadási előirányzatát                                             2.810 eFt-tal 
-12. cím:  Felhalmozási és pü-i befekt. kiadások előirányzatát                  59 eFt-tal 
 ezen belül:  
          - Energia takarékossági hitelprogram / Hitelbírálati eljárási díj /    59 eFt  
-7-5. cím:    PH Igazgatás dologi kiadási előirányzatát / Berény napok 1999. /           64 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
276/1999./X.29./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
-7-5. cím: PH egyéb működési előirányzatát / működési célú pénzeszközátadás /  
 ( Városi rendezvények ) csökkenti:                                           2.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
az 5. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatát:          1.800 eFt-tal 
 Berényi napok 1999. 
 - Személyi juttatás:    70 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok:  21 eFt 
 - Dologi kiadás:          1.709 eFt  
7-4. cím: PH Igazgatás dologi kiadási előirányzatát,  
 Berényi napok 1999.                          200 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
277/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Vagyon László és felesége Mezőberény, Kinizsi u. 45. szám alatti lakos részére belvízkár 
kárenyhítési támogatást nem biztosít, mert nem felelnek meg a támogatás megállapítása 
feltételeinek, konkrétan a 20/1999.(VI.18.)MÖK sz. rendelettel módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt 14/1999.(V.27.)MÖK sz. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, 
azaz:  
“Támogatást kérhet továbbá megrongálódott lakóháza javíttatásához a személy is, akinek az 
általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, 
hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e 
támogatás nélkül nem tudja megoldani. A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, 
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak a belvízzel 
rongálódott lakóépületen túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya nincs."  
Vagyon László és felesége tulajdonában áll a Kinizsi u. 45. szám alatti lakóingatlanon kívül 
Mezőberény, Nyárfa u. 11. szám alatti lakóház 1/2 része, mely családi házat 3 gyermekére 
kapott szociálpolitikai kedvezménnyel építettek 1995-ben, és bár tetőtéri részét 1996-ban 
értékesítették, a támogatással épített családi házban tulajdonjoggal rendelkeznek. 
Támogatás a kérelem elkésettsége miatt sem állapítható meg, továbbá, a képviselő-testület a 
rendelkezésére állt keretösszeg felhasználásáról már döntött. 
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A felsorolt okok miatt támogatás kérelmezők részére nem nyújtható.  
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
278/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 238/1999./IX.17./sz. határozatát a 
következők szerint módosítja: 
Tokai Dezső és felesége Mezőberény, Galilei u. 19. szám alatti lakosok részére belvízkár 
enyhítésként lakóház helyreállítási támogatás helyett változatlan összegben - 300.000 Ft - 
támogatást nyújt új lakóépület építéséhez. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról a megállapodást kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
279/1999./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 251/1999./IX.17./sz. határozatát 
továbbra is fenntartja és nem kíván lakástámogatási hitelt nyújtani 1999. évben Radványi 
Ferenc és neje Mezőberény, Fő u. 2/B. II/13. szám alatti lakosok részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/1999.(XI.01.) önkormányzati 

rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
280/1999./XI.10./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért a rendkívüli ülés napirendjének az alábbiak szerint történő 
megtárgyalásával. 
Zárt ülés: 
- Gimnázium címzett támogatás- kivitelező kiválasztása. 
Nyílt ülés: 
1./ Energiaracionalizálási pályázat. 
2./ 2000. évi helyi közlekedés viteldíjának megállapítása. 
3./ Bejelentések: BEFÉM Fa és Fémmegmunkáló Kft vételi kérelme. 
 
 
281/1999./XI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium bővítése 
és új tornaterem építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása után a benyújtott 
kiviteli ajánlatok áttanulmányozása, valamint a lebonyolítással megbízott Termál-Ber Kft. 
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véleménye alapján, az építési kiviteli munkákra a BÁÉV Rt. és a STRABAG Rt. ajánlata 
közül szavazással dönti el melyik kivitelezőt bízza meg a munkával. 
 
 
282/1999./XI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium felújítása, 
bővítése és új tornaterem építése tárgyában az 1995. évi XL. törvény alapján lefolytatott 
közbeszerzési eljárás kapcsán - az általa választott Bíráló Bizottság által kidolgozott - 
alternatív megoldásokat jóváhagyja, és kiegészíti azzal, hogy a kollégium tetőfedésére 
alkalmazható Tatai cserép is, abban az esetben, ha a cserépre a gyár által biztosított garancia 
idő 30 év. 
 
 
283/1999./XI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium felújítása, 
bővítése és új tornaterem építése tárgyában az 1995. évi XL. törvény alapján lefolytatott 
közbeszerzési eljárás kapcsán az alternatív megoldások listáját a padlóburkolatok esetében 
azzal egészíti ki, hogy elfogadja a STRABAG Rt. által ajánlott alacsonyabb árfekvésű 
burkoló anyagot is.  
 
 
 
284/1999./XI.10./sz. határozat: 
A képvisleő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium felújítási, bővítési és új tornaterem építési 
kiviteli munkáira a legkedvezőbb ajánlattevőt titkos szavazással választja meg.  
 
 
 
285/1999./XI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium felújítása, 
bővítése és új tornaterem építése tárgyában az 1995. évi XL. törvény alapján lefolytatott 
közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti. 
A benyújtott 5 kiviteli árajánlat tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelelt a kiírásban 
rögzített feltételeknek.  
A Képviselő-testület az általa választott Bíráló Bizottság véleménye, és a lebonyolítással 
megbízott THERMÁL-BER Kft. szakvéleménye alapján az ajánlati kiírásban és kiíráshoz 
csatolt műszaki dokumentációban meghatározott alapajánlattól eltérően az alábbi 
alternatívákat fogadta el: 
Az új tornaterem vázszerkezete STRUKTÚRA-BAU szerkezetből készüljön. 
Az új tornaterem hőszigetelését az alábbi szerkezettel kell megépíteni. 
LINDAB LPT 45/0,5 PE trapézlemez 
rtg. párazáró fólia 
cm Therwoolin LHF-0/ csupasz 
rtg. párazáró fólia 
LINDAB LVP 20/0,5 PE trapézlemez 
Tölgy parketta helyett akác I. osztályú beépítése. 
A betervezett TERRANOVA vakolat helyett, LB. Extra vakolat felhasználása. 
Abban az esetben, ha egyedi gyártású nyílászárók kerülnek beépítésre, azok feleljenek meg a 
DUFA minőségnek. 
A falfelületek kialakításánál megfelelő a meszes glettelés és a háromszori fehér meszelés. 
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A teherhordó falszerkezet megépíthető HB-38-as falazó blokkból. 
A kollégium tetőfedésére felhasználható az új gyártású Tatai hódfarkú cserép. 
A konyha cserépfedése natúr Csabai cseréppel történjen. 
A hidegpadló burkolatok esetében kerámia lapok legyenek, de feleljenek meg a tervező által 
előírt követelményeknek. 
A benyújtott alapajánlatok és az elfogadott alternatívák figyelembe vételével, a Képviselő-
testület a STRABAG Hungária Építő Részvénytársaság ajánlatát összességében a 
legelőnyösebbnek ítélte, és az első helyre sorolja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a lebonyolító THERMÁL-BER Kft.-t, hogy a döntést az 
érintettek tudomására hozza, és a 1995. évi XL. törvény előírásainak megfelelően járjon el. 
Mezőberény Város Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, az 
első helyre sorolt STRABAG Hungária Építőipari Részvénytársasággal a kiviteli szerződést, 
237 556 000 Ft + 25 % ÁFA; bruttó 296 945 000 Ft, azaz Kettőszázkilencvenhatmillió- 
kilencszáznegyvenötezer Ft átalány összeggel kösse meg, a STRABAG Rt. ajánlatában foglalt 
és elfogadott feltételekkel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Az eredmény kihirdetésére 1999. november 19. 
     A szerződés megkötésére: 1999. december 05.  
 
 
286/1999 (XI.10.) számú határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város intézményeinél energia 
megtakarítást eredményező HONEYWELL központi fűtés szabályozó automatika 
beépítéséhez pályázatot nyújt be hitel felvételére az ABN AMRO Bank Rt-hez 
A beruházás teljes költsége: 4.184.000 Ft. 
A beruházás saját forrásaként 419.000 Ft-ot az 1999. évi általános tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
A hitel visszafizetés biztosítékául a Gyomai u. 1 sz. alatti önkormányzati bérlakásokra 
jelzálogjog bejegyzést engedélyez.  
A hitel teljes futamideje alatt a testület kötelezettséget vállal arra, hogy az éves 
költségvetésében a felvett hitelt és járulékait, minden más fejlesztési forrást megelőzően 
betervezi és jóváhagyja. Hozzájárul továbbá, hogy a hitelbírálati díjként a pályázat 
benyújtásakor 56.490.- Ft-ot az ABN AMRÓ Bank Rt. számlájára átutal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
287/1999 (XI.10.) számú határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város intézményeinél energia 
megtakarítást eredményező világítás korszerűsítéséhez pályázatot nyújt be hitel felvételére az 
ABN AMRO Bank Rt-hez 
A beruházás teljes költsége: 4.750.000 Ft. 
A beruházás saját forrásaként 475.000 Ft-ot az 1999. évi általános tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
A hitel visszafizetés biztosítékául a Gyomai u. 1 sz. alatti önkormányzati bérlakásokra 
jelzálogjog bejegyzést engedélyez.  
A hitel teljes futamideje alatt a testület kötelezettséget vállal arra, hogy az éves 
költségvetésében a felvett hitelt és járulékait, minden más fejlesztési forrást megelőzően 
betervezi és jóváhagyja. Hozzájárul továbbá, hogy a hitelbírálati díjként a pályázat 
benyújtásakor 64.125.- Ft-ot az ABN AMRÓ Bank Rt. számlájára átutal. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
288/1999./XI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hatósági árformába tartozó helyi 
járatú autóbusz viteldíjait 2000. január 1-től, a szolgáltató Körös Volán Rt. árkalkulációja 
alapján elfogadja úgy, hogy a vonaljegy ára 5 %-kal növelve 63 Ft/db, teljes árú (dolgozói) 
bérlet ára 5,9 %-kal növelve 1.717 Ft/db, a kedvezményes (tanuló, nyugdíjas) bérlet ára 5,9 
%-kal növelve 508 Ft/db. 
A képviselő-testület a Pénzügyminisztérium jóváhagyása függvényében módosítja, a hatósági 
árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló többszörösen módosított 
15/1996./VIII.30./MÖK. sz. rendeletét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
289/1999./XI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0394/6. hrsz.-ú 
Ókert 2. szám alatti, volt téglagyár ingatlanból, a határozat szerves részét képező 
helyszínrajzon bejelölt ingatlan területet értékesíti a BEFÉM Fa és Fémmegmunkáló Kft 
részére 4 millió Ft + ÁFA vételárért. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vételárból 
2 millió Ft + ÁFA az előszerződés aláírásakor - egyidejű birtokba adás mellett, a fennmaradó 
2 millió Ft + ÁFA vételár 2 év alatt - legkésőbb 2001. december 31-ig kerüljön kiegyenlítésre, 
félévenként 500.000 Ft + ÁFA részletekben. A vevő köteles a víz, gáz és villany almérők 
beszereléséről saját költségén gondoskodni, valamint a terület műszaki megosztási 
költségeinek reá eső részét viselni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
290/1999./XI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0394/6. hrsz.-ú 
Ókert 2. szám alatti, volt téglagyár ingatlanból, a határozat szerves részét képező 
helyszínrajzon bejelölt ingatlan területet értékesíti 2,5 millió Ft + ÁFA vételárért.  
A vevő köteles a víz, gáz és villany almérők beszereléséről saját költségén gondoskodni, 
valamint a terület műszaki megosztási költségeinek reá eső részét viselni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
 

*** 
 
 
 
291/1999./XII.3./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja meg az ülésen: 
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1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és intézkedésékről /szóban/ 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

1. Helyi járatú autóbusz 2000. évi viteldíjának megállapítása /rendelet-módosítás/ 
2. A tavaszi belvízkárral összefüggő zárt ülési határozatok végrehajtása 
3. Oktatási intézmények tanulócsoport létszámainak meghatározása 2000. szeptember 1-

től 
2./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1999. évi költségvetéséről 

szóló többször módosított 2/1999. (II.26.) sz. rendeletének módosítása. 
3./ Beszámoló az önkormányzat 1999. I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 
4./ Mezőberény Város Önkormányzata 2000. évi költségvetési koncepciója. 
5./ Sportkoncepció elfogadása. 
6./ Önkormányzati rendelet módosítások, rendelet alkotások. 

1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelet alkotás 

2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
21/1999.(VII.12.) MÖK sz. rendelet módosítása. 

3. Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról szóló 
többször módosított 24/1993.(XII.1.) rendelet módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása. 

4. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 18/1996. (XI.28.) MÖK sz. 
rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 

5. A vagyonrendelet módosítása. 
6. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló többszörösen 

módosított 31/1994. (X.31.) MÖK sz. rendelet módosítása. 
7. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

8/1998.(VI.02.) MÖK rendelettel egységes szerkezetbe foglalt és többször módosított 
8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet módosítása a térítési díjak vonatkozásában. 

8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló módosított 9/1998.(VI.2.) rendelet 
módosítása a térítési díjak vonatkozásában. 

7./ Bejelentések: 
1. Bányatavak pályázati anyagának finanszírozási igény kidolgozásához 

fedezetbiztosítás. 
2. Orlai P.S. Múzeum részére, a 140/1999.(VII.9.) sz. határozattal felújításra biztosított 

összeg, más célú felhasználásának engedélyezése. 
3. Petőfi S. Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
4. Központi orvosi ügyelet illetékességi területének kiterjesztése Köröstarcsa 

közigazgatási területére. 
5. Kettős-Körös balpartján a mezőberényi hídtól a Boldisháti vízkivételi szivattyúállásig, 

létesítendő kerékpárút beruházásra pályázat benyújtása. 
6. A Juhász Gy. utcai Időskorúak Szociális Otthona bővítésére, és a Kálvin tér 9 sz. alatt 

Szociális Falu létesítésére, címzett támogatásra pályázat benyújtása. 
7. A Wenckheim-Fejérváry kastély rekonstrukciójára címzett támogatás benyújtása. 
8. Boldisháti holtág rehabilitációs munkáinál többlet támogatás igénybevétele. 
9. Ókert 2. sz. /Téglagyártó Kft/ ingatlan telekmegosztási költségeinek fedezet 

biztosítása. 
10. A jövő évi városi rendezvények pályázat kiírása.  

Interpellációk. 
Zárt ülés 

1./ Szász Géza ingatlan vásárlási kérelme. 
2./ Hegedűs László ingatlan vásárlási kérelme. 
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3./ Tappe Kft ingatlan vásárlási kérelme. 
4./ Strandfürdő fejlesztéshez tervezési program és árajánlat. 
5./ A polgármester és alpolgármester jutalmazása. 

 
 
292/1999./XII.3./ sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történtekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
293/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelentést a 129/1999./VI.18./ - 
133/1999./VI.18./sz., a 183/1999./VIII.27./ - 195/1999./VIII.27./sz., a 238/1999./IX.17./ - 
250/1999./IX.17./sz., valamint a 277/1999./X.29./ - 278/1999./X.29./sz. határozatok 
végrehajtásáról elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy belvízkárosultak ideiglenes elhelyezését szolgáló 
lakóépület ideiglenes bérlője részére lakbér-támogatást nyújtson az állami támogatás, ill. 
annak kamata terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
294/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az első osztályok 
számát a beiratkozások után, a ténylegesen beírt gyermekek számának ismeretében a Kt.-ben 
meghatározott maximális létszám figyelembevételével kell megállapítani. Élni kell az iskolák 
közötti átirányítás lehetőségével, amelyik iskolába több a beíratott gyermek, az indíthat több 
első osztályt. A városban induló összes első osztályra vonatkozóan az átlaglétszám nem lehet 
alacsonyabb, a maximális pedig nem lehet magasabb, mint a törvényben megfogalmazott. 
Konkrétan: négy osztály esetében minimum 84 - maximum 104 gyermek, öt osztály esetében 
minimum 105 - maximum 130 gyermek, stb. 
Az így kialakított csoportokat felmenő rendszerben 1-4. évfolyamon kell működtetni! 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Általános iskolák igazgatói 
Határidő: értelem szerint 
 
 
295/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ötödik 
osztályok számát a megelőző tanév május 31-ig, az iskolákban meglévő tényleges 
gyermeklétszám ismeretében, a Kt.-ben meghatározott maximális létszám 
figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben a törvényi maximumot jelentősen 
meghaladja az adott iskola 5. évfolyamának létszáma, úgy élni kell az iskolák közötti 
átirányítás lehetőségével, amelyik iskolába magasabb a tényleges gyermeklétszám, az indíthat 
több ötödik osztályt. A városban induló összes ötödik osztályra vonatkozóan az átlaglétszám 
nem lehet alacsonyabb, a maximális pedig nem lehet magasabb, mint a törvényben 
megfogalmazott. Konkrétan: négy osztály esetében minimum 92 - maximum 120 gyermek, öt 
osztály esetében minimum 115 - maximum 150 gyermek, stb. 
Az így kialakított csoportokat felmenő rendszerben 5-8. évfolyamon kell működtetni! 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Általános iskolák igazgatói 
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Határidő: értelem szerint 
 
 
296/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a törvényi 
előírásoknak megfelelően kell a csoportokat indítani az osztályösszevonásokra vonatkozó 
rendelkezések betartásával az Orlai Petrics Soma Általános Iskola speciális tagozatán. 
Konkrétan: Kt. 3. sz. melléklet I. a., b., továbbá II. 3., 4. pontjainak összevetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Orlai Petrics Soma Ált. Isk. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
297/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Gimnázium 
induló osztályainak létszámát minimum a Kt.-ben meghatározott átlag létszámmal kell 
megállapítani. Konkrétan: 28 fő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Gimnázium igazgató  
Határidő: értelem szerint 
 
 
298/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi költségvetés I-III. 
negyedévi 
bevételéit                 1.155.774 eFt előirányzattal 
                                  865.575 eFt teljesítéssel (ebből kiegy., függő átfutó bevétel: -38.643 eFt) 
kiadásait                  1.155.744 eFt előirányzattal, 
                                  777.712 eFt teljesítéssel, (ebből kiegy.,függő átfutó kiadás: 1.841 eFt) 
az egyenleget               87.863 eFt-tal jóváhagyja. 
Az 1999. évi költségvetés alapján az 1999. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
299/1999./XII.3./.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2000 évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
 
300/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város Sportkoncepcióját elfogadja 
azzal, hogy a 2000. évi költségvetési évben a sporttámogatás mértéke 4,3 millió Ft összegben 
kerüljön beállításra, és az ezt követő években a sporttámogatás mértékét az infláció 
mértékének megfelelően emelni kell. Egyúttal megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, 
készítse el a sportegyesületek támogatására szánt összeg elosztásának elveit és azt a 2000. 
januári testületi ülésen ismertesse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
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Határidő: értelem szerint, beszám: 2000. januári testületi ülés 
 
 
301/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2000. évi fogyasztói víz- és 
csatornadíjakat az alábbiak szerint fogadja el: 
Lakossági vízdíj:                                                      131,80 Ft/m3 + ÁFA 
Lakossági csatornadíj:                                                99,70 Ft/m3 + ÁFA 
Önkormányzat és intézményei vízdíj:                        140,50 Ft/m3 + ÁFA 
Önkormányzat és intézményei csatornadíj                 155,40 Ft/m3 + ÁFA 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Békés 
Megyei Vízművek Vállalattal, amelyben rögzítsék, hogy a szolgáltató a képviselő-testület 
által elfogadott 2000. évi díjakat az év folyamán nem emeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: alkalmazásra 2000. január 1-től. 
 
 
302/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KÖVITE Gyula részére a 
mezőberényi bányatavak pályázati anyagának finanszírozási igényének (5 bányató esetében) 
kidolgozásáért, felhalmozási célú kiadási előirányzatként 250 eFt-ot biztosít az 1999. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
303/1999./XII.3./sz. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Orlai Petrics Soma Múzeum 1442-
12/1999.XI.18. ikt. számú kérelmének megfelelően a tetőfelújításra kérelmezett felújítási 
támogatást, kályha vásárlásra fordítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
304/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. mellékletét, mely a kiemelt 
munkavégzésért járó kereset kiegészítés szabályait tartalmazza, és egyetért azzal, hogy az 
SZMSZ módosítás 1999. szeptember 1-től lépjen hatályba. 
Felelős: Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgató 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
305/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Köröstarcsa visszakerülését 
2000. január 1-től, a Mezőberény székhellyel működő és SANITAS SOS Bt. által ellátott 
központi ügyeletbe azzal a feltétellel, hogy a Polgármesteri Hivatal és az ügyelet működtetője 
dolgozza ki Köröstarcsa visszakerülése esetén a bővítés személyi feltételét és tárgyi 
eszközigényét (az ÁNTSZ véleményét, engedélyét is kikérve) annak kiadás vonzatát, és a 
kiadás azt terhelje, aki miatt felmerült. Csárdaszállás írásos véleményét is meg kell kérni. Az 



81 

orvosi ügyelet átszervezésével járó többletköltséget és a 418.318 Ft-ot Köröstarcsa fizesse 
meg, a belépés esetén azonnal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
306/1999./XII.3./sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz a Kettős-Körös bp.-ján a Mezőberényi hídtól a 
Boldisháti vízkivételi szivattyúállásig létesülő kerékpárút támogatása érdekében. A kerékpárút 
tervei alapján készült kivitelezői árajánlat, a kerékpárút bekerülési költségét 29.700 eFt-ban 
jelölte meg.  
A képviselő-testület saját forrásként 2000 évben 11.880 eFt-ot biztosít, a költségvetési 
rendeletében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 1999. december 15. 
 
 
307/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért - címzett támogatással 
megvalósuló önkormányzati beruházás keretében - a Juhász Gyula utcai Időskorúak Szociális 
Otthonát 50 férőhellyel történő bővítésével és a Kálvin tér 9. sz. alatti területen 100 férőhelyes 
vegyes funkciójú szociális intézmény létesítésével. 
A THERMÁL-BER Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint az “A” változat 
569.250 eFt létesítési költségű. A képviselő-testület saját forrásként 113.850 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2001 év 19.000 eFt 
2002 év 47.000 eFt 
2003 év 47.850 eFt, az éves költségvetési rendeletben. 
A THERMÁL-BER Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint az “B” változat 
679.650 eFt létesítési költségű. A képviselő-testület saját forrásként 136.850 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2001 év 19.000 eFt 
2002 év 61.350 eFt 
2003 év 56.500 eFt, az éves költségvetési rendeletben. 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Juhász Gyula utcai Időskorúak 
Szociális Otthon 50 férőhelyes bővítésére és a Kálvin tér 9 sz. alatti 100 férőhelyes vegyes 
funkciójú Szociális Falu létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány “A” változatát 
az első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás feltételei szerint. 
 
 
308/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért Mezőberény Fő u. 1 sz. alatt lévő 
Wenckheim-Fejérváry kastély kulturális célú hasznosítására - PAKSI-TEAM Kft. által 
készített - beruházási koncepció részét képező megvalósíthatósági tanulmány alapján, címzett 
támogatással megvalósuló önkormányzati beruházással. 
Az “A” változat 366.850 eFt összköltségű beruházás. 
A képviselőtestület saját forrásként 73.600 eFt-t biztosít az alábbi részletezés szerint: 
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2001 év 17.000 eFt-ot 
2002 év 27.600 eFt-ot 
2003 év 29.000 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben. 
+A “B” változat 254.150 eFt összköltségű beruházás. 
A képviselőtestület saját forrásként 50.850 eFt-t biztosít az alábbi részletezés szerint: 
2001 év 10.000 eFt-ot 
2002 év 20.250 eFt-ot 
2003 év 20.600 eFt-ot az éves költségvetési rendeletben. 
A képviselő-testület a Mezőberény Fő út 1. sz. alatt lévő Wenckheim-Fejérváry kastély 
címzett támogatási igény megvalósíthatósági tanulmány “B” változatát az első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás feltételei szerint 
 
 
309/1999./XII.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításról, fedezetbiztosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
-14-1. cím: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 
                  /Felhalmozási és egyéb tőke bevételek/ bevételi előirányzatát  
                   megemeli:                                                                              2.000 eFt-tal 
illetve ezzel egyidejüleg megemeli: 
-15. cím: Általános tartalék előirányzatát:                                                  2.000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
310/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Boldisháti holtág rehabilitációs 
munkáinál a - helyszíni felmérés alapján - felmerült többlet költségek fedezetére a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felé pályázatot nyújt be. 
A pályázat benyújtásához szükséges saját erőt maximálisan 2.000.000 Ft-ot az 1999 évi 
költségvetésből az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 1999. december 15. 
 
 
311/1999./XII.3./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 5650 Mezőberény, Ókert 2. szám 
alatti /volt téglagyár/ ingatlan telekmegosztási költségeinek fedezetére 60 eFt-ot biztosít 
/felhalmozási célú kiadási előirányzatként/ az 1999. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
312/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2000. évi városi 
költségvetésben a városi rendezvényekre 1.800 eFt-ot biztosít, melynek egy része pályázati 
úton kerül kiosztásra. Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy még ez év 
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decemberben írja ki a rendezvények támogatásával kapcsolatos pályázatot, a költségvetés 
elfogadása után ossza el a rendelkezésre álló összeget és ellenőrizze annak felhasználását.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
313/1999./XII.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület sürgőssége miatt, a bejelentések keretében, megtárgyalja a helyi iparűzési 
adó és az építményadóról szóló rendeletek módosítását.  
 
 
314/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ókert 0386/25 hrsz.-ú szántóterület 
vételárát min. 8.000 Ft/AK értékben állapítja meg.  
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi ügylet lebonyolításával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
315/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2580/4 hrsz.-ú, Kinizsi úti óvoda 
területéből elválasztott telek vételárát min. 300 Ft/m2 árban állapítja meg. A műszaki 
megosztás és adásvétel költségei a vevőt terhelik.  
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet lebonyolítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
316/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja értékesíteni a 
0307/1hrsz-ú ingatlant. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
317/1999./XII.3./sz. határozat: 
A képviselő-testület a strandfürdő fejlesztéséhez készült tervezési programot és ajánlatot 
megtárgyalta. Megbízza a polgármestert, hogy a december 30-ai testületi ülésre hívja meg a 
Szarvasi Innoflex Kft ügyvezetőjét Tóth Imrét. A Képviselő-testület közmeghallgatás 
keretében javasolja megvitatni a strandfürdő fejlesztésének lehetőségeit.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
318/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek az 1999. évben végzett munkája elismeréseként havi illetményének 200%-át, 
365.040 Ft /Háromszázhatvanötezer-negyven forint/ jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
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Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
319/1999./XII.3./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Valentinyi Károly alpolgármesternek 
az 1999. évben végzett munkája elismeréseként, havi tiszteletdíjának, a polgármester által 
javasoltak szerint, 200 %-át, azaz 136.000 Ft /Egyszázharminchatezer 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 26/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999./II.16./ MÖK sz. 
rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló 21/1999.(VII.12.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról szóló, 
többször módosított 24/1993.(XII.01.) MÖK sz. rendelet módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 44/1997.(XII.22.) MÖK sz. 
rendelettel módosított 18/1996.(XI.28.) MÖK sz. rendelet módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete Az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló többszörösen módosított 8/1993.(V.27.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 
17/1996.(XI.28.) MÖK sz. és 29/1998.(XII.14.) MÖK sz. rendelettel módosított 
31/1994.(X.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
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nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 8/1996.(IV.22.) MÖK számú rendelet 
(módosította és egységes szerkezetbe is foglalta 8/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelet, ezt 
módosította a 3/1998.(VI.22.), a 35/1998.(XII.31.) és a 4/1999.(III.29.) MÖK r.) 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 5/1999.(III.29.) MÖK sz. rendelettel 
módosított 9/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete A helyi iparűzési adóról szóló 27/1998.(XII.14.) MÖK sz. rendelettel módosított 
46/1997.(XII.22.) MÖK sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/1999.(XII.06.) önkormányzati 

rendelete Az építményadóról szóló 45/1997.(XII.22.) MÖK sz. rendelettel módosított 
42/1995.(XII.29.) MÖK sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
 

*** 
 
 
320/1999./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alábbi sorrendben kerüljenek megtárgyalásra a 
napirendek az ülésen: 
Közmeghallgatás 

- Burkolt út kiépítése az Ókert második dűlőútján. 
- Boldisháti holtág rehabilitációja és telekkialakítás. 
- A mezőberényi strand fejlesztése. 

1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások. 
3./ Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosítása. 
4./ Az átmeneti gazdálkodásról rendeletalkotás. 
5./ Bejelentések. 
Zárt ülés. 
 
 
321/1999./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
322/1999./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
pályázati kiírását a 2000. évi rendezvények tervezett támogatásáról tudomásul veszi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
323/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik:  
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Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium költségvetésében az 1999. évi gyermekélelmezési 
elszámolás alapján                                                                       2.046 eFt előirányzatot zárol:  
                    (  Dologi kiadások:    -1.400 eFt  
   Munkaadókat terhelő jár.:      -646 eFt ) 
illetve ezzel egyidejűleg megemeli a: 
- 15. cím: Általános tartalék előirányzatot                                                            2.046 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
324/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
- 18-2. cím: Rövidlejáratú értékpapírok bevételei, bevételi előirányzatát megemeli: 33.700 
eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
- a 15. cím: Általános tartalék előirányzatot megemeli:                                           800 eFt-tal 
- a 12. cím: Felhalmozási és pü-i befektetések kiadási előirányzatát megemeli 32.900 eFt-tal 
az alábbiak szerint: 
 - telefonoszlop áthelyezés, földmunka, telefonfülke áthelyezés: 333 eFt 
 - DÉMÁSZ ingatlan ( Békési u. ) megvásárlása:        20.000 eFt 
 - Ingatlan vásárlás ( 2963/21 ):                   67 eFt 
 - Piactér térburkolat:            12.500 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
325/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
-7-5. cím: PH Int. folyó bevételi előirányzatát megemeli:                               2.850 eFt-tal 
  - Kamatbevétel:  850 eFt 
  - Kiszámlázott áfa:         2.000 eFt  
-12-2. cím: Gépjárműadó bevételi előirányzatát megemeli:                            2.700 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- a 7-4. cím: PH Igazgatás dologi /áfa befizetés/ kiadási előirányzatát megemeli: 2.000 eFt-tal 
- a 12. cím: Felhalmozási és pü-i befektetések kiadási előirányzatát megemeli:       850 eFt-tal  
          / Önkormányzati lakások vásárlása, belvíz személyi tulajdonban keletkezett kár, 
            elemi lakhatási feltételek biztosítása / 
- a 11. cím  Felújítás - Útfelújítás kiadási előirányzatát megemeli:                      2.700 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
326/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
- a 7-4. cím: PH Igazgatás dologi kiadási előirányzatát csökkenti                             88 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg  
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- a 12. cím: Felhalmozási és pénzügyi befektetések / Gyámhivatalhoz irodagép beszerzés 
előirányzatát megemeli:                                                                                               88 eFt-tal  
- a 7-2. cím: Városi zeneiskola kiadási előirányzatán belül: 
 - a Személyi juttatások kiadási előirányzatát csökkenti:   500 eFt-tal 
 - a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát csökkenti: 180 eFt-tal 
 - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli: 330 eFt-tal 
 - a Felhalmozási és pü-i befektetések kiadási előirányzatát megemeli:  350 eFt-tal 
- a 7-3. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
 - a Személyi juttatások kiadási előirányzatát csökkenti:    504 eFt-tal 
 - a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát csökkenti: 136 eFt-tal 
 - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli: 369 eFt-tal 
          - a Felhalmozási és pü-i befektetések kiadási előirányzatát megemeli:         271 eFt-tal 
- a 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat int. és önk. működési bevételi előirányzatát 
                  megemeli:                                                                                        192 eFt-tal 
- a 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat int. és önk. működési bevételi előirányzatát  
  megemeli:                                                                                        100 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- a 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát megemeli: 192 eFt-tal 
  - Személyi juttatások:                119 eFt 
  - Munkaadókat terhelő járulékok:    73 eFt 
- a 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát megemeli: 100 
eFt-tal  
- a 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
 - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát csökkenti:     30 eFt-tal 
 - az Egyéb működési célú pénzeszközátadások előirányzatát megemeli: 30 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
327/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése: 
-7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül:  
- a Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen / Társ. szoc./ kiadási előirányzatát 
   csökkenti:                             1.908 eFt-tal 
- a Bevonulási segély / Társ. szoc./ kiadási előirányzatát  
   megemeli:                      273 eFt-tal 
- a Működési célú pénzeszköz átadás /egyéb, sportpálya vízóra bekötés /  
  kiadási előirányzatát megemeli:          31 eFt-tal 
- a Sporttámogatás kiadási előirányzatán belül: 
  - a tartalék előirányzatot csökkenti:    60 eFt-tal 
  - az 1. sz. SDSE kiadási előirányzatát megemeli:  20 eFt-tal 
  - az Orlai P. S. DSE kiadási előirányzatát megemeli: 20 eFt-tal 
  - a Petőfi S. Gimn. DSE kiadási előirányzatát megemeli:  20 eFt-tal 
- a Szakfeladatos / egyéb szoc. pol. postaktsg / dologi kiadási előirányzatát  
   megemeli:                                                                                                                 15 eFt-tal 
- Önkormányzati bérlakások fenntart. (701 015. szakfeladat) dologi kiadási  
  előirányzatát megemeli:                                                                                          600 eFt-tal 
- a Város és Községgazdálkodás szakfeladat kiadási előirányzatát megemeli:         989 eFt-tal 
  - Személyi juttatások:      655 eFt 
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  - Munkaadókat terhelő járulékok:     334 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
328/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 1999. évi költségvetése  
18-2. cím: Rövidlejáratú értékpapírok bevételei, bevételi előirányzatát megemeli 3000 eFt-tal  
 és ezzel egyidejűleg  
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások dologi kiadási előirányzatát megemeli:             3000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
329/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az 1999. évi gyermek élelmezési intézményi többletkiadások fedezetére 
(A tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és 
többgyermekes családok, illetve kollégiumban elhelyezettek, nyersanyagnorma kiegészítésére 
a rezsi költségek illetve a kedvezmények és a rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 862 eFt-ot 
biztosít dologi kiadási előirányzatként az 1999. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére az alábbi megbontás szerint: 
1. sz. Általános Iskola részére:   306 eFt-ot 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére:             313 eFt-ot 
Összevont Óvodák részére:    243 eFt-ot 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
 
330/1999./XII.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az 1999. évi tanulói, helyi autóbusz közlekedési többletkiadások 
fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez) 41 eFt-ot 
biztosít az 1999. évi költségvetése általános tartalékának terhére /dologi kiadások: 4 eFt, 
ellátottak juttatása: 37 eFt/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
 
331/1999./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településre vonatkozó lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatási 2000. évi támogatási igény bejelentését tudomásul veszi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
332/1999./XII.30./sz. határozat: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a szennyvíz csatornahálózat 
7. sz., 9. sz. öblözet céltámogatással megvalósuló 376.295 eFt összköltségű önkormányzati 
beruházással. 
A képviselő-testület saját forrásként 225.777 eFt-ot biztosít az éves költségvetési 
rendeleteiben, az alábbi ütemezésben: 
              2000 évben                      35.777 eFt, 
              2001 évben                      95.000 eFt, 
              2002 évben                      95.000 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat beadására a 2000. évi költségvetési törvény előírásai szerint. 
 
 
333/1999./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 20/1997./I.24./ és 303/1997./XII.20./ valamint 
4/1999./I.22./ számú határozatait módosítja. 
A Kereki úti építési telkek vételárát az alábbiak szerint állapítja meg: 3775/9 hrsz.-ú 306.300,- 
Ft, 3775/12 hrsz.-ú 287.700,- Ft /amely összegek 5.000,- Ft megosztási költséget 
tartalmaznak/, 3775/15 hrsz.-ú 278.000,- Ft, 3775/16 hrsz.-ú 288.000,- Ft, 3775/17 hrsz.-ú 
298.000,- Ft, 3775/27 hrsz.-ú 306.625,- Ft, 3775/26 hrsz.-ú 306.625,- Ft, 3775/24 hrsz.-ú 
321.625,- Ft, 3775/23 hrsz.-ú 321.625,- Ft, 3775/22 hrsz.-ú 396.625,- Ft /amely összegek 
11.625,- Ft megosztási költséget tartalmaznak. A 3775/21 hrsz.-ú építési telek vételára 
595.075,- Ft /amely összeg 11.625,- Ft megosztási költséget tartalmaz. 
A 3775/21 hrsz.-ú ingatlan értékesítésekor csatorna elvezetési szolgalmi jog bejegyzése 
szükséges az önkormányzat javára. 
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert fizetőképes vevők jelentkezése esetén a 
telkeket értékesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
334/1999./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a város belterületét érintő vízkár 
elhárítási terv elkészítéséről kezdjen tárgyalásokat, amely terv pályázatok alapjául szolgálhat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: beszámolás tárgyalások függvényében. 
 
 
335/1999./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mezőberény, 0307/1 hrsz., 
6 ha 8890 m2 területű ingatlan /hulladéklerakó telep/ értékesítésével, 2000. január 1-től, a 
Tappe Kft  Mezőberény részére az alábbi feltételekkel: 
- A Tappe Kft. vállalja, hogy a szemétszállítás díját 2001. január 1-től, minden évben - a 

KSH által kiadott hivatalos adat alapján - az előző évi országos inflációnak megfelelő 
mértékben emeli. 

- A Tappe Kft. vállalja, hogy a lakossági szemétszállítás díja 2000. január 1-től, 2000. 
december 31-ig 4000 Ft/év, ezt követően minden évben - a KSH által kiadott hivatalos 
adat alapján - az előző évi országos inflációnak megfelelő mértékben emeli. 

- A szolgáltatási díj emelésére vonatkozó módosítással - a korábbi díjemelésre vonatkozó 
képlet helyett, a tárgyévet megelőző országos inflációs ráta KSH által kiadott hivatalos 
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adata alkalmazása vonatkozásában - az önkormányzat és Tappe Kft. között 1996. 
november 27-én létrejött "Közszolgáltatási és vállalkozási szerződést" is módosítani kell. 

- A Tappe Kft. térítés nélkül vállalja 2000. január 1-től, a szolgáltatás teljes időtartama 
alatt az 56 kézi szeméttároló folyamatos ürítését a Polgármesteri Hivatal által 
meghatározott helyeken. 

- Vállalja továbbá a Tappe Kft., hogy Mezőberény lakossága részére, valamint a város 
intézményei részére szemét lerakási és kezelési díjat 2000. január 1-től nem számol fel. 

- A Tappe Kft. vállalja az állategészségügyi és gyepmesteri feladat szakszerű ellátását az 
állategészségügyi és gyepmesteri feladatok átadás-átvételéről kötött megállapodás 
szerint.  

- A szelektív hulladékgyűjtést teljesíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
336/1999./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény, 0307/1 hrsz.-ú ingatlant abban az esetben értékesíti 100 Ft 
névleges vételáron a Tappe Kft. Mezőberény részére, amennyiben a Kft vagyonából 
Mezőberény Város Önkormányzata 5% vagyonrésszel részesül. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 335/1999./XII.30./, 336/1999./XII.30./ sz. 
határozataiban foglalt feltételeknek megfelelően a polgármester az adás-vételi szerződést 
megkösse, illetve a társasági szerződés módosítását aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
337/1999./XII.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 0307/1 hrsz. 
/hulladéklerakó telep/ ingatlanát a 335/1999./XII.30./sz. Határozatában megszabott 
feltételekkel 2000. január 1-től adja át a Tappe Kft. tulajdonába. 
A lakosság tájékoztatásáról az új tulajdonos köteles gondoskodni 2000. január 1-től. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
338/1999./XII.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Thermál-Ber 
Kft.-vel, mint a gimnázium címzett támogatással megvalósuló beruházás közbeszerzési 
eljárása lebonyolítójával, hogy a Közbeszerzési Tanács által kiszabott bírságból eredő 
önkormányzatnak okozott kárt legalább 50% és 100% közötti mértékben térítse meg az 
önkormányzatnak. Amennyiben egyezség nem jön létre, az önkormányzat bírósághoz fordul.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/1999.(XII.31.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
2/1999./II.16./ MÖK sz. rendelete módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/1999.(XII.31.) önkormányzati 

rendelete az átmeneti gazdálkodásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/1999.(XII.31.) önkormányzati 

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


