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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2001. év 
 
 
1/2001./I.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 7. sz., 8. sz., 9. sz. öblözet beruházására indított 

közbeszerzési előminősítési eljárás eredményének megállapítása. 
Előadó: T.Wagner Márton a Közbeszerzési Bizottság elnöke 

2./ Az önkormányzat 2001. évi költségvetésében jelentkező hiány csökkentésének 
alternatívái. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

3./ A mezőőrök foglalkoztatása egyes kérdéseinek megtárgyalása. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

4./ Bejelentések. 
 
 
2/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város belterületén a 7. sz.; 8. sz.; és 
9. sz. szennyvíz öblözetben megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építése tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás előminősítési részvételi szakaszát a beérkezett 9 jelentkezés 
áttanulmányozása alapján eredményesnek minősíti. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a szakértőként felkért - DUPLEX 
Kft. szakvéleménye és a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 
előminősítési részvételi szakaszának eredményét az alábbiakban határozza meg.  
A részvételi felhívásra jelentkezett 9 jelentkező közül, az alább felsorolt jelentkezőket az 
1995. évi XL. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásainak alapján és a részvételi felhívás alapján 
alkalmasnak ítéli meg az eljárás második szakaszában való részvételre:   
- ALTERRA Kft., 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. sz.  
- KEVIÉP Kft., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46 sz.  
- STRABAG Kft., 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37 sz.  
- SADE-Magyarország Kft., 1117 Budapest, Budafoki u. 72-74 sz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: eredményhirdetésre 2001. 01. 19. de. 10 óra. 
 
 
3/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város belterületén a 7. sz.; 8. sz. és 
9. sz. szennyvíz öblözetben megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építése tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás előminősítési részvételi szakaszát a beérkezett 9 jelentkezés 
áttanulmányozása alapján eredményesnek minősíti. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a szakértőként felkért - DUPLEX 
Kft. szakvéleménye és a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 
előminősítési részvételi szakaszának eredményét jelentkezés érvénytelensége, illetve a 
jelentkező alkalmatlansága tekintetében az alábbiak szerint állapítja  meg: 
Az 1995 évi XL tv. 52. § (2) d) pontjában leírtak alapján az alábbi jelentkezéseket 
érvénytelennek nyilvánítja: 
- Hídépítő Rt., 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20 sz. 
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- Berényi Szennyvízcsatorna 2001 konzorcium; “Körös-Tisza-völgyi” Szerviép Rt, 5700 
Gyula, Sarkadi u. 101 sz. és a BÓLEM Kft. Békéscsaba, Őszi u. 3. sz. közös jelentkezésével. 
- OLAJTERV Rt., 1117 Budapest, XI. Október Huszonharmadika u. 16 sz. 
A Kbt. 53. § (1) c) pontjában leírtak alapján az alábbi jelentkezőket kizárja. 
- STABIL Konzorcium; - BETONÚT Rt., 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61 sz. és a 
KÖTIVIÉP’ B Kft. 5000 Szolnok, Gáz u. 1 sz. közös jelentkezésében. 
A Részvételi felhívás 10. b) pontjában foglaltak alapján alkalmatlannak minősíti az alábbi 
jelentkezőt: 
- DÉLÉPÍTŐ Rt., 6701 Szeged, Bocskai u. 10-12. sz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: eredményhirdetésre 2001. 01.19. de.10 óra. 
 
 
4/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a város 
belterületén a 7. sz., 8. sz. és 9. sz. szennyvíz öblözetben megvalósuló szennyvízcsatorna 
hálózat építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás előminősítési szakaszának eredményéről, 
a 2/2001./I.18./ és 3/2001./I.18./sz. határozatoknak megfelelően, az eredményhirdetés 2001. 
január 19-én délelőtt 10 órakor történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001.01.19. de. 10 óra.  
 
 
5/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város belterületén a 7. sz., 8. sz., és 
9. sz. szennyvíz öblözetben tervezett szennyvízcsatorna hálózat vállalkozási formában történő 
megvalósítására kiírt nyílt, előminősítéses közbeszerzési eljárásban alkalmasnak ítélt 
jelentkezők számára az e határozat mellékletét képező ajánlati felhívást elfogadja, a 
közbeszerzési eljárás előterjesztett dokumentumainak tartalmát jóváhagyja. Kéri a 
lebonyolítással megbízott Duplex Kft-t, hogy az 1995. évi XL. tv. alapján a további 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
6/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
kollégiumában a következő tanévtől csak a közoktatási törvény kötelezően előírt és 
számszerűsített óraszámot biztosítja a hétközi feladatokra, azaz 247 órát. Az ősztől 
alkalmazandó módosításra kerülő kollégiumi pedagógiai program tervezésekor ezt az 
óraszámot kell alapul venni. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója. 
Határidő: 2001. április 30. 
 
 
7/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
kéttannyelvű szakmai igazgatóhelyettesi állásának betöltésére a folyó tanév végéig ad 
lehetőséget. a betöltésig az álláshely bérét és vonzatait zárolja utólagos elszámolásra. 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója. 
Határidő: 2001/2002-es tanév kezdete. 
 
 
8/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézményekben a 
2001. január 1-jén be nem töltött szabadidő-szervezői munkakör betöltését 2003. szeptember 
1-jéig nem engedélyezi. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  iskolák igazgatói 
Határidő: értelem szerint 
 
 
9/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001/2002-es tanévtől hatályon 
kívül helyezi az 5/2000.(II.4.) sz. MÖK határozatot. A következő tanévtől kezdődően a 
kerettantervekkel kapcsolatosan módosítandó pedagógiai programok végrehajtása során az 
iskolák az általuk kért óraszámot úgy tervezhetik, hogy az nem haladhatja meg fenntartó által 
kötelezően biztosítandó óraszámot, kivéve a tanulók számára úgynevezett “nem kötelező 
időkeretet”, melyet továbbra is 100 %-ban biztosít.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 iskolák igazgatói 
Határidő: értelem szerint 
 
 
10/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csak a közoktatásról szóló törvény 1. 
számú melléklet, Harmadik rész, II.7. pontjában meghatározott órakeretet biztosítja az 
osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, stb. órakedvezményének biztosítására.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 nevelési-oktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
11/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
15.§-ában szabályozott – pedagógusoknak járó – pótlékok vonatkozásában úgy dönt, hogy 
azok mértéke nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott alsó határt. Azok az 
intézmények, ahol már korábban – az 1999-es ellenőrzés idején is – a most számítottnál is 
magasabb pótlékot állapítottak meg a pótlék összegét mindaddig nem emelhetik, amíg annak 
az alsó határon való számított értéke nem lesz nagyobb, mint az 1999-es, vagy a fenntartótól 
nem kapnak engedélyt. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 nevelési-oktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
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12/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 436/2000./XII.1./sz. határozatában a 
Városi informatikai hálózat kiépítésére meghatározott 6.500 eFt összeget az elkészült 
költségvetés és szerződés alapján módosítja, a végösszeget bruttó 6.750 eFt-ban határozza 
meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
13/2001./I.18./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt vesz a Miniszterelnöki Hivatal 
Informatikai Kormánybiztossága által kiírt pályázaton, melyet az információs társadalom 
megalapozását és fejlesztését célzó programokra írtak ki. Felhatalmazza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos, ahhoz szükséges kötelezettség vállalási 
nyilatkozatokat a pályázatban szereplő 30.939.150 Ft költségvetésen belül aláírja. Az igényelt 
támogatási összeghez (28.531.825 Ft) tartozó pályázati díjat, amely a támogatási összeg 5 %-a 
(142.660 Ft) költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. január 31. 
 
 
14/2001./I.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális 
Bizottságát, a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által kiírt pályázati 
anyagot az előterjesztett pályázati vázlat alapján készítse el. 
Felelős: Siklósi István OKBiz. elnök 
Határidő: 2001. január 31. 
 
 

*** 
 
 
15/2001./II.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ - Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
     - Beszámoló lejárt határidejű határozat végrehajtásáról /473/2000./XII.29./sz. határozat 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 12 db lakás vásárlásra/.  
2./ A képviselő-testület 2001. I. félévi munkatervének elfogadása. 
3/a. A Tappe Kft. tájékoztatója, szelektív szemétgyűjtő konténerek kihelyezése. 
3/b. A települési szilárdhulladék gyűjtésének, szállításának és elhelyezésének 2001. évi díja. 
4./ Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének előkészítése. 
5./ Bejelentések. 
6./ Interpelláció. 
7./ Zárt ülés 

- Az önkormányzat meghívásos felhívása árajánlat adására számítógép vásárlása 
tárgyában. 

- Önkormányzati intézmények vezetői illetményének megállapítása. 
- Károlyi és Társa Kft. telekvásárlási szándéknyilatkozata. 
- Vételi ajánlat a Bikaakol mögötti 5478 m2 legelő megvásárlására. 
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- A Széchenyi Terv "Fecske-ház" lakásprogramjára benyújtandó - 14 db új építésű 
garzonlakás megvásárlására- pályázat előkészítése. 

- Oktatási célú címzett pályázat benyújtásának lehetősége. 
- Mezőőr kinevezése. 

 
 
16/2001./II.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy Zsibrita Pál mezőberényi lakos maximum 3 percben 
közérdekű bejelentéseit ismertesse. 
 
 
17/2001./II.2./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
18/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gazdasági Minisztériumhoz 
benyújtott 12 db költség elven bérbe adható önkormányzati bérlakás vásárlására elnyert 
pályázat alapján kiírt és lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőnek - az 
összességében legkedvezőbb ajánlattevő - Károlyi és Társa Kft-t (5650 Mezőberény, Csabai 
u. 25) hirdeti ki. 
A tárgyalás során kialakult, véglegesített és elfogadott ajánlat: 
- Helye: Mezőberény, Békési út 2. szám alatti épületben 2 db lakás 
Mezőberény, Békési út 1 hrsz. alatt kialakításra kerülő mintegy 540 m2 területű építési telken 
épülő 24 lakásos társasházban 10 db lakás. 
- A 12 lakás nettó alapterülete: 555,68 m2. 
- Közös használatú helyiségek: 103,35 m2. 
- Megvásárlandó összes terület: 659,03 m2. 
- Békési út 2. sz. alatt: 1 db egy szobás: 9,8 m2, egy db 2 szobás: 65,32 m2 
  Békési út 1. hrsz. alatt: 1 db egy szobás: 35 m2, 4 db egy szobás: 41,40 m2, 3 db másfél 

szobás: 45,32 m2, 2 db két szobás: 57m2. 
- A 12 db megvásárlandó lakás ára: 55.830.450 Ft + 13.957.613 Ft ÁFA = 69.788.063 Ft. 
- A tulajdonba adás végső határideje: 2002. április 30. 
- Előteljesítést az önkormányzat elfogad. 
- Garanciavállalási határidő: kulcsátadástól számított 18 hónap. 
- A lakások műszaki paraméterei megegyeznek az ajánlati felhívásban részletezettekkel, azzal 
az elfogadott módosítással, hogy a melegpadlós helyiségekbe szőnyegpadló kerül beépítésre 
és a nyílászárók egyedi gyártásúak lesznek. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az adásvételi 
szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. február 9. 
 
 
19/2001./II. 2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2001 év I. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
• 2001. február 2. 
1., A képviselő-testület 2001. I. félévi munkatervének elfogadása. 
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Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2., A TAPPE Kft. tájékoztatója. 
Előadó: Gyurkó Csaba ügyvezető igazgató 
3., Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének előkészítése. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
• 2001. február 16. 
1., A Kábel TV. Szövetkezet tájékoztatója és a városi informatikai hálózat működtetésének 
lehetőségei. 
Előadó: Szák Gyula a Kábel TV. Szövetkezet elnöke 
              Siklósi István az Okt. és Kult. Biz. elnöke 
2., Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
• 2001. március 23. 
1., Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója. 
Előadó: Siklósi István az Okt. és Kult. Biz. elnöke 
2., A mezőberényi Cigány, Német és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója, az 
együttműködés lehetőségei. 
Előadó: Mezei Tibor CKÖ elnöke 
              Bárdi Erzsébet NKÖ elnöke  
              Konyecsni György SZKÖ elnöke 
• 2001. április 20. 
1., A külterületi rendezési terv felülvizsgálata. 
Előadó: Adamik Jánosné műszaki csoportvezető 
2., Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének teljesítése /zárszámadás/ 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
• 2001. május 18. 
1., Intézmény-hálózat fejlesztési koncepció, különös tekintettel az önkormányzat intézményei 
épületeinek hasznosítására vonatkozó elképzelésekre. 
Előadó: Fülöp Antal képviselő 
2., Beszámoló Mezőberény város közrendje és közbiztonsága helyzetéről. 
Előadó: Kádas László r. őrsparancsnok. 
• 2001. június 22. 
1., A népegészségügy helyzete városunkban. 
Előadó: Dr. Kovács Eszter az ÁNTSZ tisztifőorvosa 
2., Koncepció a nemzetközi kapcsolatokról. 
Előadó: Siklósi István az Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Állandó napirendi pontok: 
• Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
• Bejelentések 
• Interpellációk 
A képviselő-testület ülései 15 órakor kezdődnek. 
 
 
20/2001./II.2./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TAPPE Kft. működéséről 
előterjesztett beszámolót tudomásul veszi. 
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21/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületen lévő szeméttárolókat le 
kívánja cserélni új esztétikus kivitelű, a városképet javító szeméttároló edényekre. Ennek 
érdekében felkéri a TAPPE Kft ügyvezetőjét, adjanak árajánlatot új szeméttárolókra a 2001. 
február 16-i testületi ülésig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. február 16. 
 
 
22/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a köztisztaság 
fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször 
módosított 40/1995./XII.29./ MÖK. sz. rendelet módosítását. Kötelezni kell az üzletek 
tulajdonosait, bérlőit, használóit, hogy üzletük előtt - városképet nem rontó - hulladékgyűjtő 
kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről gondoskodjanak. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
                rendeletmódosítás 2001. február 16-i testületi ülés. 
 
 
23/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakosságtól átvállalt, önkormányzat 
által finanszírozott lakossági kommunális szilárdhulladék gyűjtése és szállítása 2001. évi 
díját, a szolgáltató TAPPE Kft. díjkalkulációja alapján 2001. január 1-től 4.392,- Ft/év/lakás 
összegben állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakossági kommunális szilárdhulladék gyűjtése, 
szállítása 2001. évi díjának megállapítására vonatkozó megállapodást a TAPPE Kft.-vel ezen 
határozatnak megfelelően aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
24/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. évben egyelőre egy évre 
felfüggeszti azt a költségvetési koncepcióba beépített és 1995 óta folytatott gyakorlatot, 
aminek alapján a helyben befizetett gépjármű adó Mezőberény Város Önkormányzatát 
megillető összegét teljes egészében a városi önkormányzat tulajdonában lévő utak építésére, 
felújítására, valamint járdák felújítására fordítja. 
A Képviselő-testület a 2001. évi költségvetésébe a gépjármű adó bevétel helyben maradó 
részéből összesen 6 mill. Ft-ot tervez útépítésre, útfelújításra, járda felújításra ill. 2 db új 
autóbuszváró elhelyezésére fordítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
25/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. évben a mezőberényi családok 
lakásgondjának megoldása érdekében a 17.143.000 Ft összegű lakáscélra elkülönített összeget 
az önkormányzati bérlakás állománya növelésére, ezen belül a fiatalok garzonháza 
megépítésének elősegítésére (Széchenyi terv "Fecskeház Program") használja fel. A 
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Képviselő-testület 2001. évben a magánszemélyek lakáshoz jutása támogatására kizárólag a 
2000. évben már meghozott - de ki nem fizetett - elkötelezettségét teljesíti (1.120 eFt). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
26/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetésében biztosítja 
a köztisztviselők és közalkalmazottak részére a kötelező garantált béremeléseket, valamint az 
érintetteknek a minimál bért a központi jogszabályokban meghatározott mértékben és 
időponttal kezdődően. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
27/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetés 
egyensúlyának megteremtése, valamint az elkövetkezendő évek előre látható költségvetési 
hiányai megelőzése céljából elrendeli az önkormányzati intézmények jogállásának, 
működésének, gazdálkodásának teljes átvizsgálását 2001. június 30-ig. Elrendeli, hogy 
valamennyi intézmény esetében a racionálisabb működtetésre vonatkozó javaslat egyszerre 
(egy csomagban) kerüljön 2001. évben - lehetőleg a július havi - képviselő-testületi ülésre 
döntés hozatal céljából. Az előkészítést a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület érintett 
bizottságai végezzék el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
             érintett bizottságok  
Határidő: értelem szerint 
 
 
28/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetés 
egyensúlyának megteremtése céljából a költségvetésbe a nevelési oktatási intézmények 
kötelező minimum eszközjegyzék alapján hiánypótlás összegét 37.309 eFt-ról 10 mill. Ft-ra 
módosítja. A felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek - ingatlan értékesítés - bevételi 
összegét 30 mill. Ft-tal megemelni. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a módosítások figyelembe 
vételével készítse el a 2001 évi költségvetési rendelet-tervezetet a soron következő testületi 
ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2001. február 16-i testületi ülés. 
 
 
29/2001./II.2./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete e határozat mellékletét képező - Petőfi 
Sándor Gimnázium számítástechnikai eszközök beszerzése - számítógép vásárlás tárgyában 
meghívásos felhívás árajánlat adására kiírt felhívást elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
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30/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 
vezetőinek illetményéhez 2001. január 1-től e határozat mellékletét képező kimutatásban 
részletezettek szerint biztosít fedezetet a 2001. évi költségvetésében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
31/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
Békési út 1 hrsz.-ú telekből kb. 540 m2 területet értékesít Károlyi és Társa Kft. Mezőberény, 
részére 1.487.500,- Ft vételárért. Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
32/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szabó István Mezőberény, Orlai u. 6. 
szám alatti lakost mezőőrnek kinevezi. Illetményét 2001. március 1-től, illetve amennyiben a 
mezőőri tanfolyam ennél hamarabb kezdődne, úgy a kezdés napjától 44.000 Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
33/2001./II.2./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a negyedik, eddig még betöltetlen 
mezőőri álláshelyet, az arra alkalmas személy felkutatásáig nem kívánja betölteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2001.(II.05.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló többször módosított 40/1995.(XII.29.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
34/2001./II.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1., Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
     L/1. - A 29/2001. (II.2.) sz. határozat végrehajtása a Gimnázium számítógép beszerzésére 

kiírt pályázat értékelése. 



10 

     L/2. - 22/2001. (II.2.) sz. határozat végrehajtása: A köztisztaság fenntartásáról és az egyes 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása. 

3/a. - A Berényi Kábel TV. Szövetkezet tájékoztatója. 
3/b. - Informatikai fejlesztések lehetősége és szükségessége Mezőberényben. 
4., Bejelentések. 
     B/1. a., - A Széchenyi Tervben meghirdetett önkormányzatok bérlakás állomány 

növelésére  pályázat. 
     B/1. b., - "Fecskeház" program keretében garzonház vásárlására pályázat. 
     B/1. c., - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

rendelet módosítása. 
     B/1. d., - Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet 

módosítása. 
     B/2.    -   A vagyonrendelet módosítása. 
5., Válaszadás Halász József interpellációjára. 
6., Egyéb bejelentések interpellációk. 
7., Zárt ülés 
     Z/1. - Mezőőr kinevezése. 
     Z/2. - Földi Pál ingatlanvásárlási kérelme. 
     Z/3. a., - Címzett támogatásra pályázat oktatási intézmények  vonatkozásában. 
     Z/3. b., - Szociális Otthon vonatkozásában döntés, címzett támogatás vagy Széchenyi Terv 

keretében  pályázat beadása. 
     Z/4. - Református Egyház részére telek visszaadás (szóbeli) 
     Z/5. - Református Egyház iskola működtetésével kapcsolatos tárgyalásra felhatalmazás. 
     Z/6. - Ilyés Mihály ingatlanvásárlási kérelme. 
 
 
35/2001./II.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
36/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium címzett 
támogatása keretében a Képviselő-testület által kiírt számítógép eszközbeszerzési árajánlati 
felhívásra vonatkozó eljárást eredménytelennek minősíti, miután az ajánlati felhívásban 
foglalt követelményeknek egyetlen ajánlattevő árajánlata sem felel meg maradéktalanul. 
(Nem arra az alaplapra tettek ajánlatot, amit az árajánlat-kérés tartalmaz.) 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az árajánlati eljárásban résztvevőket 
haladéktalanul értesítse az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és gondoskodjon az 
ajánlatot tevők részére a befizetett kaució összegének visszafizetéséről. 
A Képviselő-testület megbízza a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatóját a címzett támogatás 
keretében biztosított első eszközbeszerzés lebonyolítására, beleértve a számítástechnikai 
eszközök beszerzését is, a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig. 
Az eszközbeszerzésre vonatkozó szerződéseket a címzett támogatásra vonatkozó Magyar 
Államkincstárral kötött szerződés értelmében a Képviselő-testület nevében kell megkötni. A 
Petőfi Sándor Gimnázium a szerződéstervezeteket köteles aláírásra a Képviselő-testületnek, 
illetve a testület képviseletében eljáró polgármesternek benyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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37/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényben megvalósítandó 
informatikai fejlesztések lehetőségéről és szükségességéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
38/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Kábel TV. Szövetkezet 
munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
39/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kormány Széchenyi Tervében, 
valamint a 12/2001.(I.31.) Korm. sz. rendelet 26. §-a alapján bérlakás állomány növelését 
határozza el, az /1/bekezdés c./ pontjában megjelölt fiatalok, hallgatók részére bérbeadható 
garzonházban 14-20 lakás létesítésével, valamint a d.) pontban megjelölt nyugdíjasház, vagy 
idősek otthona létesítésével önkormányzati bérlakás állomány növelését határozza el. 
A képviselő-testület az önkormányzati lakásállomány bővítésére részben saját 
költségvetésében, részben pedig pályázati úton kíván fedezetet biztosítani. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a döntés végrehajtásával összefüggő 
lehetőségek felkutatásával, programok előkészítésével és kidolgozásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
40/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be bérlakás 
állománya bővítésére-a Gazdasági Minisztériumhoz fiatalok, hallgatók részére bérbeadható 
garzonház létesítésére, a 12/2001. (I. 31.) Korm. számú rendelet 26. §. /1/ bekezdés c./ pontja 
alapján. 
A bérlakás állomány bővítése - garzonház létesítése - Mezőberény Város belterületén 2001-
2002. évben eladásra épülő és 2002. április 30-ig használatba vehető, összkomfortos 1 szobás, 
legfeljebb 40 m2-es lakrészű 14 db, összesen 532 m2 összterületű önkormányzati bérlakás 
megvásárlásával történik, - a pályázati projektben meghatározott részletezés szerint. 
A megvásárlásra kerülő 14 db lakás vételára és járulékos költsége bruttó 76.076 eFt. Az 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába kerülő 
bérlakásokat 20 éven keresztül a 12/2001. (I. 31.) Korm. számú rendelet 26. §. /3/ -/4/ bekez-
désében meghatározott feltételek alkalmazásával adja bérbe, és nem idegeníti el 20 évig. 
Az önkormányzat vállalja az állami támogatással megvalósuló garzonház szükséges 
felújítását, folyamatos karbantartását. 
A képviselőtestület a nyertes pályázat esetén saját erőként 2001. és 2002.évi költségvetésében 
biztosítja a megvásárlásra kerülő lakások költségének összesen 25 %-át készpénzben, azaz 
19.019 eFt-ot, a fennmaradó 75 % 57.057 eFt bekerülési (beruházási) költségre vissza nem 
térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztériumhoz. 
A képviselőtestület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, bruttó 
19.019 eFt-ot a 2001. és 2002. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. Felhatalmazza a 
Képviselőtestület a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: folyamatos, illetve a pályázati kiírás szerint. 
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41/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, a polgármesteri hivatal 
vizsgálja felül az önkormányzat tulajdonában lévő összes területére nézve, rendelkezik-e 
megfelelő bérleti szerződéssel, nem áll e fenn az elbirtoklás veszélye. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. május  
 
 
42/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Mezőberény működésének lehetséges módozatait részletesen megvizsgálja. 
Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy részletes hatásvizsgálattal, számításokkal 
alátámasztva dolgozza ki a lehetséges megoldásokat. 
A Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek javasolja a Képviselő-testület, hogy tekintettel a 
tisztújító közgyűlés közeli – márciusi - időpontjára a tisztújítást ejtse meg, az egyesület 
működjön folyamatosan tovább. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint, 2001. március 
 
 
43/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, külterület 0294/9 
hrsz.-ú 5478 m2 legelő műv. ág területet 200.000 Ft vételáron értékesítésre kijelöli azzal, 
hogy az önkormányzat részére a 0294/10 hrsz.-ú csatorna megközelítése, takarítása érdekében 
szolgalmi jogot kell bejegyezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
44/2001./II.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oktatási Minisztérium 2002. évi címzett támogatási 
igénybejelentéshez előírt ágazati beruházás koncepciójához tervet készíttet, amely a márciusi 
testületi ülésre kerüljön előterjesztésre a polgármesteri hivatal által. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. márciusi testületi ülés. 
 
 
45/2001./II.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oktatási Minisztérium által kiírt 
2002. évi címzett támogatás igénylésével kapcsolatos pályázat előkészítése érdekében 
tervezővel tárgyaljon az építendő létesítmény elképzeléseiről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
46/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ilyés Mihály kérelmére értékesítésre 
kijelöli a Békési u. melletti 3723/4 hrsz.-ú – közterület - ingatlanból megosztással kialakításra 
kerülő mintegy 560 m2 területű ingatlanrészt 250 eFt eladási áron úgy, hogy a telekkialakítás 
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során a létesítendő kerékpárút nyomvonala megmaradjon és a telekre - a kialakult állapotnak 
megfelelően - szennyvízelvezetés biztosítására szolgalmi jogot kell bejegyeztetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
47/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete /mint vevő/, a Mezőberényi 
Református Egyházközséggel /mint eladó/ Mezőberény, Kálvin J. tér 9., a mezőberényi 
1162/2 hrsz.-ú 5646 m2 területű, Kálvin J. tér 8. szám alatti ingatlan megvásárlására 2000. 
április 4-én kötött adásvételi  szerződés szerves  részét  képező, ugyancsak 2000. április 4-én 
kötött megállapodás 2. pontja alapján a fent nevezett ingatlan vételétől eláll azzal, hogy a 
vevő által megfizetett 6.000.000 Ft, azaz Hatmillió forint vételárat az eladó az elállás 
közlésétől számított 90 napon belül - kamat nélkül - egy összegben a vevőnek köteles 
visszafizetni. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a szerződéskötést követően a Református 
Egyházközség tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba azonnal bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
48/2001./II.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem zárkózik el a Református 
Egyházközség tárgyalási kezdeményezésétől egy általános iskola egyházi fenntartásával 
kapcsolatban, de ebben az ügyben a Képviselő-testület csak akkor lép tovább, ha annak 
realitását az egyeztetések alátámasztják. Az egyeztetés kezdeményezése a Református 
Egyházközség kompetenciája. Az általános iskolák igazgatói a Képviselő-testülettől 
felhatalmazást kapnak arra, hogy az egyeztető tárgyalásokat lefolytassák úgy, hogy azt a 
Képviselő-testület 2001. májusi testületi ülésén tárgyalni tudja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Körösi Mihály az Orlai P.S. Ált. Iskola igazgatója 
             Siklósi István az 1. Sz. Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: 2001. április 30. 
 
 
49/2001./II.16./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Békési úton az Ady E. utcától az Áchim utcáig kerékpárút 
megterveztetésével egyetért. 250 eFt + ÁFA tervezési díj mellett felhatalmazza a 
polgármestert a tervek megrendelésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2001.(II.19.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 40/1995.(XII.29.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2001.(II.19.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2001.(II.19.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2001.(II.19.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 15/2000.(VI.26.) sz. MÖK rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
50/2001./III.5./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos döntések. 

Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló többször módosított 

1/2000./II.7./MÖK. sz. rendeletének módosítása. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

3./ Az önkormányzat 2001. évi költségvetési rendeletének elfogadása. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

4./ Bejelentések. 
5./ Zárt ülés 

- Bőrgyógyászati szakrendelés működtetésének lehetősége 
- A betöltetlen mezőőri állás ügyében döntéshozatal 
- Babinszki Attila Mezőberény, Békési u. 31. sz. alatti lakos szántóföld ingatlan 

vásárlási kérelme. 
- Mezei Tibor Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjének foglalkoztatása 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme közösségi ház kialakítása érdekében. 

 
 
51/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
"Mezőberény Környezetvédelméért" alapítvány részére - annak számlájára 3.440 eFt 
egyösszegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület a fenti összeget a 2001. évi 
költségvetésében a fenti célra biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
52/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
"Mezőberény Környezetvédelméért" alapítvány részére - annak számlájára 2001. március 1. 
napjától kezdődően, 96 hónapon keresztül 1075 x 1470 Ft = 1.590.250 Ft havi támogatást utal 
át, alapítványi céljai megvalósítása érdekében. A képviselő-testület a fenti támogatás 2001. 
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évi összegét az éves költségvetésében biztosítja, a további években a támogatás összegét 
költségvetésébe beállítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
53/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
mezőberényi 7., 8., 9. számú öblözetben megépítésre kerülő szennyvízcsatorna-hálózat - mint 
tulajdonát képező közművet - a Békés Megyei Vízművek Vállalat részére határozatlan időre 
bérbe adja üzemeltetés céljára. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
54/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a 
mezőberényi 7., 8., 9. sz. öblözetekben a szennyvízcsatorna beruházás megvalósítására 
létrejött Mezőberényi Csatornamű Társulat által kiválasztott banktól legfeljebb 10 éves 
futamidőre felvett 344 mill. Ft, azaz: Háromszáznegyvennégymillió forint kedvező 
kamatozású társulati hitel és annak kamatai törvényes határidőn belüli visszafizetésére. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a kezességi nyilatkozat aláírására. 
A Mezőberényi Csatornamű Társulat esetleges megszűnése esetén Mezőberény Város 
Önkormányzata a társulat kötelezettségeire egyetemleges felelősséget vállal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
55/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001 évi költségvetésének I. félévi 
teljesítése ismeretében visszatér az Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési 
lehetőségének megvizsgálására, elviekben kinyilvánítja a képviselő-testület, hogy további 
támogatásban fog részesülni az egyesület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
56/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak 13 havi bérének a 
2001. évi költségvetésében történő beépítését a 2001. évi költségvetés III. negyedévi 
eredmények ismeretében megvizsgálja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
57/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város felújítási ütemtervének 
teljesíthetőségét az önkormányzat 2001. évi költségvetés I. félévi eredményének ismeretében 
tárgyalni fogja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
58/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatok közművelődési 
érdekeltségnövelő beruházása támogatására pályázatot nyújt be a Mezőberény Városi 
Önkormányzat Művelődési Központja számára a felnőtt képzés, előadások, 
nagyrendezvények technikai kiszolgálására projekttor, számítógép és vetítő vászon bruttó 
3.271.250 Ft értékben történő beszerzésre a pályázati adatlapon részletezettek szerint. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén 40 %-os 
fenntartói támogatást, bruttó 1.308.500 Ft-ot biztosít a 2001. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva Műv. Központ igazgató 
Határidő: 2001. március 20. 
 
 
59/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező központi orvosi 
rendelőt értékesíteni kívánja. Megbízza a polgármestert folytasson tárgyalásokat az érintett 
orvosokkal az orvosi privatizáció alapján az értékesítés lehetőségeiről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
60/2001./III.5./sz. határozat: 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a betöltetlen mezőőri állásra jelentkezők közül 2 fő 
titkos szavazással történő megválasztásához Budai László, Burai Lajos, Csávás Tibor, 
Csengeri Pál, Dombi András, Hajdu László, Kiss Imre és Winter György jelöltek neve 
kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
61/2001./III.5./sz. határozat: 
A képviselő-testület a még kettő betöltetlen mezőőri állásra Burai Lajos és Csávás Tibor 
mezőberényi lakosokat mezőőrnek megválasztotta. 
 
 
62/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Burai Lajos Mezőberény, Várkonyi u. 
24. sz. alatti lakost a mezőőrök részére jogszabály által kötelezően előírt tanfolyam kezdő 
napjától mezőőrnek kinevezi. Illetményét 44.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
63/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csávás Tibor Mezőberény, Deák F. u. 
8/a. sz. alatti lakost a mezőőrök részére jogszabály által kötelezően előírt tanfolyam kezdő 
napjától mezőőrnek kinevezi. Illetményét 44.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
64/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Babinszki Attila Mezőberény, Békési 
u. 31. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, az önkormányzat tulajdonában lévő 0369/9 hrsz.-ú, 
631,87 aranykorona értékű, 16,5441 ha területű szántóföldet nem kívánja értékesíteni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
65/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért roma segítő alkalmazásával 
azzal a kikötéssel, hogy minimum érettségi végzettséggel rendelkező jelentkezhet a 
munkakörbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
66/2001./III.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelenlegi költségvetési pozíciója 
mellett nem tud támogatást nyújtani roma közösségi ház kialakításához, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat által benyújtott előterjesztése /Mezei Tibor lakóingatlanának csere ajánlata/ 
alapján. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 

*** 
 
 
67/2001./III.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

L/1. - 430/2000./XII.1./ sz. határozat végrehajtása - városi rendezvények, civil 
szervezetek támogatása. 

L/2. - 44/2001./II.16./ sz. határozat végrehajtása - OM 2002 évi címzett támogatási 
igénybejelentéshez terv készíttetés. 

L/3. - 45/2001./II.16./sz. határozat végrehajtása - OM 2002 évi címzett támogatási 
igénybejelentéshez tervezői tárgyalásra felhatalmazás. 

L/4. - 396/2000./XI.14./sz. határozat végrehajtása - 4577 hrsz.-ú kert értékesítése. 
L/5. - 43/2001./II.16./sz. határozat végrehajtása - 0294/9 hrsz.-ú legelő értékesítése. 

3. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság munkájáról. 
4. A mezőberényi Cigány, Német és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok tájékoztatója - az 

együttműködés lehetőségei. 
5. Bejelentések 

B/1. - Az Orlai Petrics Soma Múzeum továbbképzési tervének jóváhagyása. 
B/2. - A Petőfi Sándor Művelődési Központ továbbképzési tervének jóváhagyása. 
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B/3. - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme. 
B/4. - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói által végzett tevékenység elismerése. 
B/5. - Általános iskolák COMENIUS minőségfejlesztési programhoz csatlakozása. 
B/6. - ISM pályázati lehetőségek - sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és 

felújításának támogatása.  
B/7. - Pályázat benyújtása a Szabó Árpádról tervezett mellszoborra. 
B/8. - Virágos Magyarországért versenyfelhívás. 
B/9. - Városi ünnepségek finanszírozása (március 15., október 23.) 
B/10. - Mezőberény város bemutatkozási lehetősége a Békés Megyei Hírlapban. 
B/11. - A kötelező minimális eszközbeszerzésre rendelkezésre álló, költségvetésben 

biztosított összeg elosztása. 
B/12. - Petőfi Sándor Gimnázium kérelme pályázat benyújtásával kapcsolatos saját erő 

biztosítására. 
B/13. - A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme. 
B/14. - Idegenforgalmi adó bevezetésének lehetősége. 
B/15. - Sporttámogatás elosztási elvei, és a 2001 évi támogatások mértéke. 
B/16. - Diáksportra fordítható keretösszeg felosztása. 
B/17. - Tájrendezési terv kiegészítése, horgász - csónakázó tó megközelíthetősége és 

bővítése érdekében. 
B/18. - Városi Könyvtár pályázata berendezésre. 
B/19. - Városi Könyvtár pályázata fénymásoló gépre. 
B/20. - A Vagyonvédelmi Egyesület kérelme az önkormányzat tulajdonát képező LADA-

NIVA terepjáró gépkocsi megvásárlására. 
B/21. - Valentinyi Károly alpolgármester önálló képviselői indítványa /Kis-Kincstári 

rendszer kialakításához pályázati lehetőség/. 
B/22. - Valentinyi Károly alpolgármester önálló képviselői indítványa /Szennyvízhálózat 

bővítésének finanszírozására további pályázati lehetőségek, ISPA/. 
B/23. - Szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos döntések /KAC/. 
B/24. - Bélmegyer-Mezőberény összekötő út építésére pályázat benyújtása /CÉDA/. 

6. Interpellációk: 
I/1. - Siklósi István képviselő interpellál: Volán buszok parkolása. 
I/2. - Siklósi István képviselő interpellál: halott csecsemő ügyének kivizsgálása. 
I/3. - Fekete József képviselő interpellál: Békési úti járda állapota az Ady E. u-i 

kereszteződésben. 
I/4. - Valentinyi Károly alpolgármester interpellál: A Petőfi út átmenő forgalmának 

csökkentése. 
I/5. - Valentinyi Károly alpolgármester interpellál: Petőfi u. 5-7. sz. házak találkozásánál 

balesetveszélyes a viakolor burkolat lezárása. 
I/6. - Valentinyi Károly alpolgármester interpellál: Petőfi utcán nem megoldott a 

csapadékvíz elvezetése. 
I/7. - Valentinyi Károly alpolgármester interpellál: Vadász utcán a járda több helyen is 

jelentősen megrongálódott. 
I/8. - Valentinyi Károly alpolgármester interpellál: Petőfi - Vadász utcai sarok 

megvilágítása. A város közvilágítása felülvizsgálatára mikor kerül sor? 
Zárt ülés 

Z/1. - Jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulási kérelem. 
Z/2. - Bobály András telekvásárlási kérelme. 
Z/3. - A városi INTERNET és INTRANET hálózat üzemeltetésének kérdései. 
Z/4. - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat székházában illemhely kialakítása. 
Z/5. - Körös Volán Rt. telekvásárlási kérelme. 
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68/2001./III.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
69/2001./III.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 430/2000./XII.1./ sz., 44/2001./II.16./ sz., 45/2001./II.16./sz., 
396/2000./XI.14./sz. és a 43/2001./II.16./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtását 
elfogadja. 
 
 
70/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
71/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
72/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Német Kisebbségi 
Önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
73/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
74/2001./III.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testületet kinyilvánítja, hogy a város kisebbségi önkormányzataival a kapcsolatot 
továbbiakban is ápolni és erősíteni kívánja, a következő évben ismételten szeretne 
tájékoztatást kapni a kisebbségi önkormányzatok munkájáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              kisebbségi önk. elnökei 
Határidő: ért.szerint 
 
 
75/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma 
Múzeum 2006-ig szóló továbbképzési tervét azzal, hogy a szervezett továbbképzési 
formákban csak a múzeum továbbképzésre jogosult munkatársa vehet részt. Az önkormányzat 
a továbbképzéssel felmerülő költségeket a kulturális dolgozók továbbképzésére jogszabályban 
megállapított - és a város részére leosztott - normatív támogatás összegének erejéig vállalja 
biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csete Gyula mb. múzeumigazgató 
Határidő: azonnali 
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76/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
hét éves továbbképzési tervének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
A 116/2000./IV.20./ sz. határozat értelemszerűen a módosított továbbképzési tervre 
vonatkozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva a P.S. Műv. Központ igazgatója. 
Határidő: azonnali. 
 
 
77/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
további működéséhez 120 eFt támogatást biztosít a 2001. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
78/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet, hogy minden évben egy testületi ülésen adjon tájékoztatást az évi munkájáról, és 
ezen a nyilvános ülésen kerüljön sor az eredményes és hatékony munkát végző tűzoltók 
elismerésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
79/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a COMENIUS minőségfejlesztési 
program csatlakozásának lehetőségét elviekben támogatja, de mivel az intézményi hálózat 
átvilágítása folyamatban van, ezért jelenleg a fenntartói nyilatkozatot nem adja ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: érelem szerint 
 
 
80/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármesteri hivatal 
műszaki irodáját a következő témakörökben való pályázatok benyújtásának előkészítésével, 
valamint finanszírozási lehetőségeinek kidolgozásával. 
- Molnár Miklós Sportcsarnok küzdőtét burkolat felújítása, 
- Molnár Miklós Sportcsarnok külső tatarozás, homlokzat felújítás, 
- Városi Sporttelep kerítés felújítás, 
- Városi Sporttelep öltözők, vizesblokkok (fűtéskorszerűsítés is), tribün felújítás. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2001. májusi Pénzügyi-, G. Biz ülés. ill. májusi testületi ülés 
 
 
81/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szabó Árpádról 
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(már korábban is) tervezett mellszoborral kapcsolatban pályázat kerüljön benyújtásra. 
Jóváhagyja, hogy az 1.300.000,- Ft-os költségvetési tervezet fele saját erőként legyen 
tervezhető a pályázatokkal kapcsolatban a költségvetési rendeletben biztosított összeg terhére. 
Az általános tartalék terhére – a pályázat sikere esetén – gondoskodik a környezet 
kialakításának (kerítés átépítés, betonalapozás) és a szakmai bírálat költségeiről, valamint 
biztosítja a munkáltatói járulékot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 2001. május 10. 
 
 
82/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Virágos Magyarországért 
versenyfelhíváshoz csatlakozást, egyetért azzal, hogy az Összevont Óvodák kerüljön 
megnevezésre a nevezési lapon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
83/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a március 15-i, illetve az október 23-i 
ünnepségek finanszírozására a Művelődési Központ által kért támogatást - 25 eFt és 20 eFt - a 
rendezvények lebonyolításához az intézménynek rendelkezésére bocsátja. Forrásként a 
Berény Napok rendezvényeire elkülönített 4 millió Ft-ot jelöli meg. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a következő évben e rendezvények költségei 
elkülönítetten kerüljenek meghatározásra a város költségvetésében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
84/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
város bemutatása megjelenjen a Békés Megyei Hírlapban minimum 1 alkalommal, a városról 
megjelenő lapot kedvezményesen kívánja a önkormányzat megrendelni. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, a bemutatkozás részleteiről és a megjelentetés költségeiről 
tárgyaljon a Népújság Kft.-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
85/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kötelező minimális eszköz- és 
felszerelési jegyzékhez képest a városi hiány megszüntetésére a költségvetésében biztosított – 
még rendelkezésére álló összeget – nem osztja el előzetesen, azokról a beérkező kérelmek 
alapján dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              nevelési-oktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
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86/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium azon 
kérelmét, - melyben 885.000,- Ft fenntartói támogatást kér saját erő biztosítására - támogatja a 
2001. évi költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzatból, azzal a kikötéssel, hogy 
nyertes pályázat esetén a gimnázium által már beszerzett számítógépekkel azonos típusú és 
minőségű számítógépeket kell beszereznie. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor gimn. igazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
87/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kötelező minimális eszköz- és 
felszerelési jegyzékben jelzett hiány csökkentésére a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat pedagógiai szakszolgálata részére a költségvetésében biztosított összeg terhére a 
megyei közoktatási alapítványtól nyert támogatással egyező összeget (470.000,- Ft-ot) 
biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
88/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 300/1999.(XII.3.) 
sz. MÖK határozatával elfogadott Sportkoncepció 4. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 
4. Pontrendszer a versenysportra fordítható összeg elosztására 
I. Aktív, igazolt versenyzők száma – korrigálva a minősítési osztálytól függő szorzóval: 
(Előző bajnoki évben kötelezően indítandó csapatokban, bajnoki mérkőzéseken szereplő, 
igazolt felnőtt, ifjúsági és serdülő versenyzőnként 1-1 pont. 
        Minősítési osztálytól függő szorzó: a számítás alapja valamennyi sportágnál 100 egység 
(nem preferálva egyik sportágat sem!). Ezt osztjuk az adott sportág minősítési osztályainak 
számával, így kapunk – mindegyik sportágra – egy-egy minősítési osztályt jellemző számot. 
Ezt szorozzuk az adott szakosztály minősítési osztályával (a minősítési osztályok között 
elfoglalt helyével a legalacsonyabb osztálytól indulva). Konkrétan városunk 
sportegyesületeinél 2001-ben: 
MFC:   labdarúgás                       - 42,9       (100/7=14,3 14,3*3=42,9) 
SDSE:  kézilabda (női)                - 25           (100/4=25,  25*1=25) 
             kosárlabda (női és férfi)  - 50.         (100/4=25,  25*2=50) 
             sakk                                 - 25          (100/4=25,   25*1=25) 
TENISZKLUB:                           - 20          (100/5=20,   20*1=20). 
A karate és a természetjáró szakosztályok igazolt versenyzői után alkalmazandó ún. 
minősítési osztálytól függő szorzó értéke 1. 
II. Nézőszám: az előző bajnoki évben eladott belépőjegyek alapján, nézőnként 1-1 pont 
(az eladott bérletek száma minden mérkőzésen 1-1 nézőnek felel meg). 
Tenisz, természetjárás és sakk sportág esetében (azért, mert ezeknél a sportágaknál nincs 
regisztrált nézőszám) a klub minden általa rendezett nem bajnoki (megyei, területi, országos) 
versenyért 100-100 pontot kap. 
III. Egyéb pénzügyi források: Az előző költségvetési évben igazoltan meglévő más 
források (az önkormányzati támogatás és a belépőjegyek, bérletek eladásából származó 
bevételek figyelmen kívül hagyásával) – pl.: tagdíjbevételek, szponzori támogatások, reklám 
bevételek, stb.) - 5.000,- forintonként 1-1 pont. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: azonnali 
 
 
 
89/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Oktatási és kulturális 
bizottság 25/2001.(III.6.) sz. határozatát a 2001. évi sporttámogatásként rendelkezésre álló 
összeg – 4.730.000,-Ft elosztásáról, mely szerint: 
A rendelkezésére álló évi teljes keret       10 %-a diáksportra                       473.000,- Ft 
A rendelkezésére álló évi teljes keret       90 %-ának 3 %-a tartalékalap       127.000,- Ft 
Későbbi döntésig zárolásra kerül                                                                  450.000,- Ft 
Az előbbiek után fennmaradó összegből a pontrendszer alkalmazásával számítva az 
MFC                                                                                                           1.766.000,- Ft 
Sportcsarnok Sportegyesület                                                                      1.708.000,- Ft 
Teniszklub                                                                                                     206.000,- Ft 
támogatásban részesül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: azonnali 
 
 
 
90/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és kulturális bizottság 
tájékoztatóját a 2001. évben diáksportra fordítható 473.000,- Ft a következőkben 
részletezettek szerinti felosztásáról tudomásul veszi és ezen összegeket támogatásként 
biztosítja. 
1, Sz. Általános Iskola DSE              185.000,-Ft 
Orlai Petrics Soma Ált. Iskola DSE  185.000,-Ft 
Petőfi Sándor Gimnázium                 103.000,-Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
91/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az 1695 hrsz.-től 1722 hrsz. 
alatti 28 db telek egy helyrajzi szám alatti ingatlanná történő összevonásával és felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
92/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma által kiírt "Korszerű könyvtári rendszer, korszerű könyvtári környezet" 
pályázati projekt "Könyvtári bútorok beszerzése, felújítása" alpontjára a Mezőberényi Városi 
Könyvtár által benyújtásra kerülő pályázatot - a pályázati adatlapon részletezettek szerint - 
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támogatja, pályázati saját erőként /600.000 Ft + ÁFA/ 750.000 Ft-ot fenntartói támogatásként 
biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Fazekas Andrásné könyvtár igazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
93/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Könyvtári Kollégiuma által "A könyvtárak működési feltételeinek korszerűsítése" kiírt 
pályázatra a Mezőberényi Városi Könyvtár által fénymásoló beszerzésre benyújtásra kerülő 
pályázatot - a pályázati adatlapon részletezettek szerint - támogatja, pályázati saját erőként 
250.000 Ft-ot fenntartói támogatásként biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Fazekas Andrásné könyvtár igazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
94/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Városi Közszolgáltató Intézmény használatában álló BLP 498 forgalmi rendszámú Lada Niva 
terepjáró gépkocsit 350.000 Ft összegben értékesítse a Mezőberényi Vagyonvédelmi 
Egyesület részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
95/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázni kíván a központi 
költségvetés egyszeri hozzájárulására helyi önkormányzati kincstári rendszer kialakítására 
úgy, hogy a feltételek megteremtése esetén 2002. január 1-től rendeli el az önkormányzati 
kincstári rendszer alkalmazását a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat 
intézményeinél. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és 
benyújtásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal, pályázat benyújtása: 2001. május 10. 
 
 
96/2001./III.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testület egyetért a szennyvízhálózat további bővítésével, a város éljen a pályázati 
lehetőséggel úgy, hogy Mezőberény teljes területe lefedésre kerüljön, illetve a kapcsolódó 
szennyvíztisztító-telep bővítésére is kerüljön sor. A pályázatban szereplő vízjogi létesítési 
engedély megszerzése, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése történjen meg. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
tervezőkkel történő tárgyalásra azzal, hogy a beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület 
áprilisi vagy legkésőbb a májusi ülésén ismertesse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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97/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
a 7. sz., 8. sz. és 9. sz. szennyvíz öblözetben létesítendő 653.251 eFt nettó bekerülési költségű 
szennyvízcsatorna hálózat építésének támogatására pályázatot nyújtson be a 
Környezetvédelmi Minisztériumhoz, a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok megnevezésű 
pályázatára. A Képviselő-testület saját forrásként - a céltámogatáson már elnyert és az egyéb 
pályázatokon esetlegesen elnyert összegen túl - 195.975 eFt-ot biztosít az alábbi részletezés 
szerint: 
2001 év                  106.935 eFt-ot 
2002 év                    89.040 eFt-ot az éves költségvetési rendeleteiben. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a sikeres pályázat elnyerése esetén bankgarancia 
igénybevételére kerüljön sor, ennek pénzügyi következményeivel együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
98/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bélmegyer Önkormányzatával együtt 
pályázatot nyújt be a Bélmegyer-Mezőberény összekötő út építésére a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált keret 2001. évi támogatásra. 
Az önkormányzatok támogatási igénye 20 millió Ft, melyhez a Mezőberény Városi 
Önkormányzat arányos részt, 4.142 eFt saját erőt biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
99/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármesteri hivatalt, 
hogy az áprilisi Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság ülésére, ill. az áprilisi testületi ülésre terjessze 
elő az önkormányzati intézmények karbantartott felújítási ütemtervét. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint, áprilisi PGBiz ülés.  
 
 
100/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy Mezei Antal és 
neje Lakatos Ilona tulajdonát képező 2663 hrsz.-ú Mezőberény, Gárdonyi u. 28. sz-ú 
ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő rangsorban az OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt. javára 100 eFt erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
A hátralékos tartozás és kamatainak megtérítése után a jelzálog törlésre kerülhet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
101/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3711/13 hrsz.-ú Kunhalom úti 
építési telek vételára tekintetében a 210/2000./VI.23./sz. határozatát módosítja. 
A 3711/13 hrsz.-ú Kunhalom úti építési telek vételárát 500.000 Ft, azaz: Ötszázezer forint 
összegben állapítja meg.  
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Felhatalmazza a polgármester, hogy a megállapított áron "csatorna tisztántartási és 
vízelvezetési" szolgalmi jog kikötése mellett az adás-vételi szerződést Bobály András 
Mezőberény, Kismester u. 6/A. sz. alatti lakossal kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
102/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény 
város területén a bérelt vonali korlátlan idejű INTERNET hozzáférést az ANTENNA-
HUNGÁRIA Rt biztosítsa, 2 éves időtartamra, 128 Kbps sebességgel. Megbízza a 
polgármestert, hogy a szolgáltatóval a tárgyalásokat folytassa le, és a szerződést kösse meg, 
maximálisan havi bruttó 212.500 Ft összeg erejéig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. április 15. 
 
 
103/2001./III.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
788/4 hrsz.-ú 3384 m2 Vásártér u. közterület értékesítéséről tárgyaljon. Megegyezés esetén 
gondoskodjon az ingatlan megosztásáról, ezt követően kerüljön sor a művelési ág 
megváltoztatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2001.(III.26.) önkormányzati 
rendelete az idegenforgalmi adóról 
 
 

*** 
 
 
104/2001./IV.6./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1. Közbeszerzési eljárás megindítása 14 db garzonlakás megvásárlására. 
2. Bejelentések. 
 
 
105/2001./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Széchenyi terv keretében- 14 db 
garzonlakás vásárlására a Gazdasági Minisztérium döntése alapján elnyert támogatás alapján, 
a 14 db garzonlakás megvásárlása céljából tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását 
rendeli el a módosított 1995. XL. törvény 70. § /3/ bekezdése c.) pontja alapján. 
A Képviselő-testület egyetért e határozat mellékletét képező ajánlati felhívás megküldésével, 
az ott felsorolt cégek, illetve vállalkozók részére. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert az ajánlatok alapján a tárgyalás 
lefolytatására. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint azonnal. 
 
 
106/2001./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OM SZAK 2000. pályázat 
eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a közoktatási szakértők megbízását haladéktalanul aláírja. Az érintett 
nevelési-oktatási intézmények a vizsgálat megindításáról előzetes értesítést kapnak, s az 
intézményvezetők felelőssége a szakértők által szükségesnek tartott tanügyi dokumentumok 
rendelkezésre bocsátása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             iskola igazgatók 
Határidő: értelem szerint 
 
 
107/2001./IV.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Orlai Petrics 
Soma Általános Iskola tornatermének álmennyezetét sürgősen ki kell javítani. Megbízza a 
polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést kösse meg, a munkák fedezetéül maximum 
900.000 Ft-ot - utólagos elszámolással - az általános tartalékkeret terhére biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

*** 
 
 
108/2001./IV.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
- Szociális és Családügyi Minisztériumhoz pályázat benyújtása a Petőfi Sándor Gimnázium 

szociális étkeztetést ellátó konyhája kötelező eszközfelszereltsége biztosításának 
támogatására. 

- Petőfi Sándor Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme pályázat benyújtásához. 
- Békési u. melletti 3723/4 hrsz.-ú közterületből ingatlanrész értékesítése. 
- A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 7. sz., 8. sz., 9. sz. öblözet beruházására indított 

közbeszerzési eljárással kapcsolatban Lukovics Béla a DUPLEX Kft ügyvezető  
tájékoztatása. 

- Békés megyei települések belterületi vízrendezési célú címzett pályázaton való együttes 
részvétele. 

- Bélmegyer - Mezőberény összekötő út építése. 
- Önkormányzati tulajdont korlátozó közüzemi vállalatokkal tárgyalásra felhatalmazás. 
 
 
109/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium által 
előterjesztett pályázati tervet - a Szociális és Családügyi Minisztériumnak a személyes 
gondozást nyújtó szociális ellátórendszer  2001. évi fejlesztésére kiírt A/1 program keretében  
konyhai eszközbeszerzésekről támogatja. 
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A Képviselő-testület az intézmény pályázatához szükséges saját forrást előirányzatként, 1.616 
eFt összegben biztosítja 
Megbízza a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatóját, hogy a pályázatot nyújtsa be. 
Határidő: 2001. április 20. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
 
 
110/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetésében a Berény 
Napokra betervezett összegből 1 millió Ft-ot ad át a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
111/20001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete forgalomképesnek nyilvánítja és 
értékesítésre kijelöli a Békési u. melletti 3723/4 hrsz.-ú – közterület - ingatlanból 
megosztással kialakításra kerülő mintegy 560 m2 területű ingatlanrészt 250 eFt eladási áron 
úgy, hogy a telekkialakítás során a létesítendő kerékpárút nyomvonala megmaradjon és a 
telekre - a kialakult állapotnak megfelelően - szennyvízelvezetés biztosítására szolgalmi jogot 
kell bejegyeztetni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent leírt ingatlant fizetőképes 
vevőnek értékesítse a megjelölt vételáron azzal, hogy a megosztás költsége a vevőt terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
112/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7., 8., 9-es szennyvíz öblözetek 
megépítésére kiírt közbeszerzési eljárás részvételi felhívásban foglaltaknak megfelelően 
hiánypótlásra egyetlen ajánlattevőnek sem ad lehetőséget. A DUPLEX Kft e döntés alapján 
végezze el az ajánlatok értékelését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
 
113/2001.IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 7. sz., 8. sz. és 9. sz. szennyvíz öblözetben 
csatornahálózat építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok részszempontjainak értékelésénél 
egyetért a DUPLEX Kft. által kidolgozott pontozási rendszerrel, és felhatalmazza a DUPLEX 
Kft-ét, hogy a fent említett pontrendszer igénybe vételével értékelje a beérkezett ajánlatokat 
és azt terjessze az önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága elé. 
Felelős: Lukovics Béla Duplex Kft ügyvezetője 
             T.Wagner Márton Közbeszerzési Biz. elnöke 
Határidő: 20001. május 11. 
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114/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértőleg támogatja Békés Megye 
Belterületi Vízrendezési Címzett pályázat I. ütemének megvalósítását, mely megalapozza a 
megye különösen belvízérzékeny településeinek belterületi - tervekben meghatározott 
részének - belvízmentesítését. Egyetért továbbá azzal, hogy az előzetesen egyeztettek szerint, 
mint társ pályázó az I. sz. pályázó csoportba nyerjen besorolást az ott feltüntetett 
településekkel közösen pályázik. 
Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a település belterületi belvízmentesítés megvalósítására 
Békés Megye Képviselő-testülete címzett központi támogatás elnyerése érdekében beruházási 
koncepciót nyújtson be a központi szervekhez. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a központi címzett támogatás 
elnyerése esetén a Mezőberény városra eső belterületi belvízmentesítéssel kapcsolatos 
költségek 10 %-át pályázati saját forrásként biztosítja a jóváhagyásra kerülő alternatíváknak 
megfelelően. 
Utasítja a Képviselő-testület hivatalát, hogy a határozatot, valamint a beruházási koncepcióba 
beépítésre kerülő - településre vonatkozó - adatokat igény szerint adja át a 104/1998./V.22./ 
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint Békés Megye Képviselő-testülete 
Önkormányzati Hivatala részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              A határozat megküldéséért, 
              a pályázat benyújtásának elősegítéséért: Bába Sándor 
Határidő: 2001. április 27. 
 
 
115/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény belterületi 
csapadékvíz elvezető árokrendszer címzett támogatás igénybejelentéshez szükséges két 
változatú megvalósíthatósági tanulmányt és az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációt a 
ERBO-PLAN Kft. 5700 Gyula, Bodoky u. 3 sz. készítse el. A fent nevezett 
tervdokumentációk elkészítésére az ERBO-PLAN Kft. részére 750.400 Ft tervezési díjat 
biztosít a 2001. évi költségvetéséből. Megbízza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést 
kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. április 27. 
 
 
 
116/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bélmegyer-
Mezőberény összekötő út építésére Bélmegyer község Képviselő-testületével közösen 
PHARE pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy a megépülő út 
költségeit akként viselik amilyen hosszban a közigazgatási területükön  az út megépítésre 
kerül. 
Az építendő út hossza összesen:                                               7.375 m. 
  -Bélmegyer Önkormányzat közigazgatási területén                 1.265 m 
  -Mezőberény Önkormányzat közigazgatási területén               6.110 m.  
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete és Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete egybehangzóan kijelenti, hogy a fenti megoszlást elfogadja és a gesztor 
szerepére felkéri a Bélmegyeri Önkormányzatot. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket tegye meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
117/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
a Bélmegyer-Mezőberény összekötő út építésére PHARE pályázatot nyújtson be. 
Az útépítés tervezett költsége                           1.290.280 euró. 
       Ebből PHARE  támogatás:                           949.040 euró 
                FVM támogatás:                                 161.570 euró 
                önkormányzati saját erő:                     179.670 euró. 
A saját erő megoszlása: 
       Bélmegyer Község Önkormányzata:               31.000 euró 
       Mezőberény Város Önkormányzata:             148.670 euró. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ráeső részt 6.110 m építéséhez 
szükséges saját erőt, 148.670 eurót  a költségvetésében biztosítja / 1 euró = 265 Ft, de az 
átváltás a támogatás megítélésének időpontjában érvényes árfolyamon történik/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
118/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a közterület használat ellentételezéséről azokkal 
a közüzemi szolgáltató cégekkel, melyek az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat 
térítés nélkül használják, illetve közérdekre hivatkozva önkormányzati tulajdont térítés nélkül 
korlátozzák. A polgármester a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, folyamatos. 
 
 
119/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. május 25-én Beaupréau-ba 
történő kiutazásnál az 5 fős városi küldöttség részvételi költségének /a külföldi támogatáson 
felül eső részt/ fedezetét biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
120/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. május 25-i Beaupréau 
meghívásra kiutazó 38 fős csoport tagjainak biztosítási díját támogatásként kifizeti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
 
121/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. évben városi küldöttségként 
utazókat napidíjban nem részesíti. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
122/2001./IV.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Juhász Gyula utcai Szociális Otthon 
új épületének címzett támogatással megvalósuló építéséhez szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányterv elkészítésének költségét, 800 eFt-ot /640 eFt + ÁFA/ költségvetéséből 
biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
 
 
123/2001./IV.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

- 105/2001./IV.16./ sz. határozat végrehajtása /közbeszerzési eljárás 14 db garzonlakás 
vásárlására/. 

3./ Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének teljesítése /zárszámadás/. 
4./ Mezőberény Város Külterületi Rendezési Tervének felülvizsgálata. 
5./ Bejelentések 

- Kérelem cigány közösségi ház biztosítása iránt 
- Helyettes szülői hálózat kialakításához támogatás 
- Petőfi Sándor Művelődési Központ eszközbeszerzéséhez önerő biztosítása 
- Város Könyvtár pályázata számítógép beszerzésre 
- Az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 
- Aljegyző Bélmegyeren történő megbízásához hozzájárulás 
- Képviselői mandátumról lemondás. 

Zárt ülés 
- Hozzájárulás kérése lakástámogatás ismételt felhasználásához 
- Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez 
- Hősök útja 3. sz. alatti Idősek Otthonának átadásáról állásfoglalás 
- Címzett pályázatok benyújtása 
- Berényiek találkozójára - Borsosberényben történő megjelenéshez - fedezetbiztosítás 
- Dézsán Imre Mezőberény, Zöldfa u. 8. sz. alatti lakos ingatlan felajánlása megvételre 

önkormányzat részére 
- Áchim u. 75. szám alatti ingatlan vásárlási ügye. 

 
 
 
124/2001./IV.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
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125/2001 (IV.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Széchenyi terv keretében a 
Gazdasági Minisztériumhoz benyújtott – 14 db garzonlakás “Fecskeház” vásárlására – nyertes 
pályázat alapján kiírt és lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként az 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő – nyertes ajánlattevőnek – a Károlyi és Társa 
Kft.-t (5650 Mezőberény, Csabai u. 25. sz.) hirdeti ki.  
A tárgyalás során véglegesített és elfogadott ajánlat: 
- Helye: 5650 Mezőberény Békési u. 1 hrsz.-ú ingatlanból megosztással kialakított, az 
ajánlattevő tulajdonát képező telken épülő 24 lakásos társasházban 14 db garzonlakás 
- A 14 db garzonlakás nettó alapterülete:  532,11 m2 
- Közös használatú helyiségek 143,54 m2 
- Megvásárolandó összes terület: 675,65 m2 
- A megvásárolandó 14 db garzonlakás ára: 60.460.000 Ft + 15.115.000 Ft ÁFA = 

75.575.000 Ft 
- A tulajdonba adás végső határideje: 2002. április 30.  
- Az önkormányzat előteljesítést elfogad. 
- Garanciavállalási határidő: A kulcsátadástól számított 18 hónap 
- A lakások műszaki paraméterei: Megegyeznek az ajánlati felhívásban részletezettekkel, 

azzal a kiegészítéssel, hogy a nyílászárók egyedi gyártásúak lesznek. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 
kösse meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. május 10. 
 
 
126/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2000. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2000. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2001. június 30-áig. 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000. évi költségvetés 
bevételeit                2.003.255 eFt előirányzattal 
                              2.046.763 eFt teljesítéssel,  
            ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -1430 eFt ) 
kiadásait                 2.003.255 eFt előirányzattal, 
                              2.007.993 eFt teljesítéssel,  
   (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 28.394 eFt ) 
az egyenleget               38.770 eFt-tal jóváhagyja,  
és a 2000. évi költségvetés alapján a 2000. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hitelesített mérleg közzétételére 2001. június 30. 
 
 
127/2001./IV.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló többszörösen 
módosított 1/2000./II.07/ MÖK. sz. rendelet 11. §.-a k. pontja alapján a 2000. évi állami 
feladatmutatós (és norm. kötött felh. tám. hozzájárulások) normatívák elszámolása során 
megállapított (az állami költségvetést az önkormányzatot megillető), az intézményeket terhelő 
befizetési kötelezettségek összegét az intézmények 2000. évi jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint az 1. sz. Általános 
Iskola 302 eFt, Orlai Petrics Soma Általános Iskola 740 eFt, a Petőfi Sándor Gimnázium 147 
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eFt állapítja meg és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összeg önkormányzat javára 
2001.V.11-ig történő befizetésére. Befizetendő összeg: 1189 eFt.  
Felelős: 1. sz. Általános Iskola igazgatója 
  Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
  Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: 2001.V.11. 
 
 
128/2001./IV.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2000. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2000. évi jóváhagyására javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények 
szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően: 
 - 1. sz. Általános Iskola: 169 eFt 
  Dologi kiadásokra (tetőjavítás, egyéb) 
 - Petőfi Sándor Gimnázium: 702 eFt,  ebből:  
  Felhalmozási célú kiadásra: 400 eFt (Digitális videókamera vásárlás) 
  Dologi kiadásokra: 300 eFt (Bútor beszerzés) 
 - Petőfi Sándor Művelődési Központ: 31 eFt 
  Dologi kiadásokra, működési célra 
 - Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat: 1642 eFt 
  - 2 db számítógép vásárlása, szakmai programokkal (Idősek Otthona) 
  - sajátforrás: 1 db hematológiai automata beszerzéséhez a Laboratóriumba. 
Felelős: 1. sz. Általános Iskola igazgatója 
  Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
  Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
129/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Város 
településfejlesztési koncepciója a képviselő-testület 2001. júliusi ülésére kerüljön 
előterjesztésre. A koncepcióban szerepeljenek a külterületi rendezési terv felülvizsgálata 
során feltárt alternatív elképzelések. 
Felelős: településfejlesztési ideiglenes bizottság 
Határidő: 2001. júliusi testületi ülés 
 
 
 
130/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tervezési jogosultsággal rendelkező tervezővel folytasson tárgyalást, kérjen árajánlatot a város 
rendezési tervének elkészítése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. júliusi testületi ülés. 
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131/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
műszaki csoportját a rendezési terv tervezési költségének fedezetéhez pályázati lehetőség 
felkutatására. 
Felelős: Adamik Jánosné műszaki csoportvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
132/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére cigány közösségi ház biztosításának lehetőségét az önkormányzat 2001. évi 
költségvetésének III. negyedévi teljesítése függvényében ismét megvizsgálja és a 
lehetőségeknek megfelelően hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
133/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete támogatja a Szociális és Családügyi Minisztérium által 
kiírt, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások fejlesztésére, ezen belül a helyettes 
szülői hálózat kialakításának segítésére benyújtandó pályázatot. Hozzájárul ahhoz, hogy a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Békéscsaba Városi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal közösen nyújtsa be a pályázatot. 
A képviselő-testület 3 fő helyettes szülői tanfolyam felkészítéséhez szükséges 56.550,- Ft 
(önerő mértéke 35 %) összeget biztosít - nyertes pályázat esetén - a 2001. évi 
költségvetéséből. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Humáns. Szolg igazgatója 
Határidő: int. azonnal 
 
 
134/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 320/2000./IX.15./ számú határozat 
alapján a Petőfi Sándor Művelődési Központ részére 129 eFt önerős részt biztosít a 2001. évi 
költségvetésből, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai Kollégiumának 
nyertes pályázatán kiállítási eszköz beszerzésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
135/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a SOROS Alapítvány által, 
"Közhasznú információs szolgáltatások fejlesztésére" kiírt pályázatra a Mezőberény Város 
Könyvtár által számítógépek, adatbázisok és CD-ROM-ok beszerzésére benyújtásra kerülő 
pályázatot - a pályázati adatlapon részletezettek szerint- támogatja, nyertes pályázat esetén az 
1.487.000 Ft pályázati összeg 50%-át, 744.000 Ft pályázati saját erőt, fenntartói 
támogatásként biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Fazekas Andrásné Városi Könyvtár igazgatója 
Határidő: int. azonnal 
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136/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja, és az SZMSZ mellékleteit képező további 
szabályzatok elkészítésére 90 napot biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Csete Gyula gyűjtemény igazgató 
Határidő: 2001. július 27. 
 
 
137/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Varga 
Józsefné aljegyző 2001. május 2-től átmeneti időre -, ill. a bélmegyeri jegyző kinevezéséig, 
legfeljebb 6 hónapon keresztül  Bélmegyer Község Önkormányzata megbízása alapján 
Bélmegyeren ellássa a jegyzői feladatokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
138/2001./IV.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a németek kitelepítésének emlékére Eleken létesítendő országos 
emlékhely megvalósításához kért támogatásról soron következő ülésén fog tárgyalni, további 
információra van szükség ahhoz, hogy a kérdésben dönteni tudjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: soron következő testületi ülés 
 
 
139/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "A lakáshoz jutás feltételei 
megkönnyítésének támogatásáról" szóló módosított 3/1999. (III.1.) MÖK sz. rendelete 8. § /3/ 
bekezdése alapján hozzájárul, hogy Fazekas Lajosné Mezőberény, Kölcsey u. 14/A fsz. 3. 
szám alatti lakos, a tulajdonát képező mezőberényi 3606 /7/A/3 hrsz.-ú Kölcsey u. 14/A fsz. 
3. sz. alatti lakás megvásárlásának támogatására kapott 480.000 Ft kedvezményes lakáshitelét 
ismételten felhasználja a mezőberényi 992/1/A/110 hrsz.-ú, Mezőberény, Fő u. 2. D. III. 26. 
sz. lakás megvásárlásához úgy, hogy az önkormányzat javára 480.000 Ft és járulékai erejéig a 
jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom az újonnan vásárolt ingatlanra 
változatlan tartalommal átjegyzésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
140/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Földesi Tiborné 
Mezőberény, Deák F. u. 22. sz. alatti lakos egyedüli tulajdonát képező - bejegyzés alatt lévő 
társasházi alapító okirat alapján - a mezőberényi 1220/2 hrsz.-ú 2. számmal jelölt társasházi 
ingatlanra, az önkormányzatot követő rangsorban önfoglalkoztató tevékenység segítésére 
igényelt 678.000 Ft támogatás másfélszerese és járulékai erejéig a Békés Megyei Munkaügyi 
Központ javára jelzálogjog  bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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141/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hősök útján működő Idősek Otthona 
átvételével kapcsolatban a Református Egyház állásfoglalását tudomásul veszi, de jelenleg 
sem működtetésre, sem tulajdonba át nem adja, az Idősek Otthonát továbbra is az 
önkormányzat működtetni kívánja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
142/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért - címzett támogatással megvalósuló 
önkormányzati beruházás keretében – a Juhász Gyula utcai Időskorúak Szociális Otthonának 
bővítésével. 
A CSABATERV Bt. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint az “A” változat - 
mely 50 férőhely bővítését jelenti - 247.260 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját 
forrásként 49.452 eFt-ot biztosít az alábbi részletezés szerint: 
2002. év    9.452 eFt 
2003. év             20.000 eFt 
2004. év             20.000 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
A CSABATERV Bt. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint a “B” változat - 
mely 66 férőhely bővítését jelenti - 273.840 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját 
forrásként 54.768 eFt-ot biztosít az alábbi részletezés szerint: 
2002. év            14.768 eFt 
2003. év            20.000 eFt 
2004. év            20.000 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Juhász Gyula utcai Időskorúak 
Szociális Otthona 66 férőhellyel történő bővítésének megvalósíthatósági tanulmány “B” 
változatát első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázati kiírás feltételei szerint 
 
 
143/2001./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért - címzett támogatással megvalósuló 
önkormányzati beruházás keretében – a Orlai Petrics Soma Általános Iskola Kisegítő 
Tagozata részére a Deák F. u. 7 sz. alatt egy új 6 tantermes iskola, és a Petőfi u. 14-20 sz. alatt 
Petőfi Sándor Gimnázium és az általános iskola tanulói részére egy 80+40 fős diákotthon 
építésével. 
A PAKSI-TEAM Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint a “A” változat 
699.428 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját forrásként 69.943 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2002. év    12.943 eFt 
2003. év    28.000 eFt 
2004. év    29.000 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
A PAKSI-TEAM Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint a “B” változat 
755.931 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját forrásként 75.593 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2002. év   11.593 eFt 
2003. év   32.000 eFt 
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2004. év   32.000 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
Kisegítő Tagozata részére a Deák F. u. 7. sz. alatt egy új 6 tantermes iskola, és a Petőfi u. 14-
20. sz. alatt Petőfi Sándor Gimnázium és az általános iskola tanulói részére egy 80+40 fős 
diákotthon építésének megvalósíthatósági tanulmány “A” változatát első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázati kiírás feltételei szerint 
 
 
144/2001./IV.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Borsosberényben megrendezendő berény utónevű települések 
találkozóján résztvevő mezőberényi küldöttség költségeire 100 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
145/2001./IV.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zöldfa u. 8. szám alatti ingatlanra 
2001. május 7-re kitűzött árverésen részt vegyen az ingatlan tulajdonjogának az 
önkormányzat javára történő megszerzése céljából. Az árverésen maximálisan ajánlható 
összeg: 1.300.000 Ft  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
146/2001./IV.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület Horváth János Mezőberény, Rózsa F. utcai lakos ajánlatát - ingyen 
felajánlotta a "telepen" lévő lakóházát az önkormányzat részére, ha a városban kapna egy 
bérlakást- érdemben a következő ülésen tárgyalja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2001.(IV.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
 

*** 
 
 
147/2001./V.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Megüresedett képviselő hely betöltése. 
2./ A Mezőberény város belterületén a 7. sz., 8. sz., 9. sz. szennyvíz öblözetben megvalósuló 

szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárására beérkezett 
ajánlatok értékelése. 

3./ Bejelentések 
˗ Alpolgármester 2001. évi esedékes alpolgármesteri tiszteletdíjáról történő lemondása. 
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˗ Petőfi utcán történő parkoló kialakítás lehetőségéről döntéshozatal. 
˗ Horváth János Rózsa u. 29. sz. alatti lakos felajánlása - Áchim u. 75. sz. ingatlan 

vásárlási ügye 
˗ egyéb szóbeli bejelentések. 

 
 
148/2001./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 7. sz., 8. sz., és 9. sz. szennyvíz öblözetben 
csatornahálózat építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben 
(továbbiakban Kbt.) foglaltak alapján lezajlott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 
értékelése során, - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott DUPLEX Kft. 
szakvéleménye alapján - az ALTERRA Kft. 1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30. sz. 
benyújtott ajánlatát a Kbt. 52.§. (2) d. pontjában foglaltak alapján érvénytelennek nyilvánítja.    
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
149/2001./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 7. sz., 8. sz., és 9. sz. szennyvíz öblözetben 
csatornahálózat építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben 
(továbbiakban Kbt.) foglaltak alapján lezajlott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 
értékelése során, - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott DUPLEX Kft. 
szakvéleménye alapján – az összességében a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó SADE – 
Magyarország Kft., 1117 Budapest, Budafoki u. 72-74 sz. ajánlatát, nyertesnek minősíti. 
Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
Vállalkozási Szerződést, 640.400.000. Ft + 160.100.000 Ft (ÁFA) = 800.500.000 Ft azaz 
Hatszáznegyvenmillió-négyszázezer Ft + Százhatvanmillió-egyszázezer Ft (ÁFA) vagyis 
Nyolcszázmillió-ötszázezer Ft összegben 2001. május 23.-án megkösse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a Kbt. szerint 
 
 
150/2001./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 7. sz., 8. sz., és 9. sz. szennyvíz öblözetben 
csatornahálózat építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben 
(továbbiakban Kbt.) foglaltak alapján lezajlott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 
értékelése során, - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott DUPLEX Kft. 
szakvéleménye alapján – a nyertes ajánlattevő SADE – Magyarország Kft., 1117 Budapest, 
Budafoki u. 72-74 sz. visszalépése esetén felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, 
hogy a KEVIÉP Kft.-vel, -  4025 Debrecen, Széchenyi u. 46 sz., mint a következő 
legkedvezőbb ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződést megkösse.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a Kbt. szerint 
 
 
151/2001./V.11./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése 
7-4 cím: PH. Igazgatás kiadási előirányzatát 752   eFt -tal csökkenti 
              ezen belül: 
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                               Személyi juttatás:                              576 eFt 
                               Munkaadókat terhelő járulék             176 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. Sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát                      188 eFt-tal 
    -Ellátottak juttatása:                          188 eFt 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát  188 eFt-tal 
    -Ellátottak juttatása:                          188 eFt 
Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                 188 eFt-tal 
    -Ellátottak juttatása:                          188 eFt 
Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                            188 eFt-tal 
    -Dologi kiadások:                              188 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
152/2001./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
10 mill. Ft + ÁFA beruházási költség erejéig tárgyalást folytasson a STRABAG Kft-vel a 
Petőfi utcán  parkolók kialakításáról, és megállapodás esetén a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
153/2001./V.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület a leendő strand területét a meglévő tervek alapján változatlanul hagyja, 
esetlegesen a strandfejlesztésbe bekapcsolódhatna a beruházni kívánó, Mezőberényből 
elszármazott Kapovics úr és családja. A beruházó által tervezett szociális lakások épüljenek 
meg a saját tulajdonukban lévő ingatlanon a Széchenyi utcán, ezzel is szépítve Mezőberény 
város központját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
154/2001./V.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Horváth János Mezőberény, Rózsa u. 
29. sz. alatti lakos felajánlását - a "telepen" lévő lakóházát ingyen az önkormányzat 
tulajdonába adná, ha a városban kapna egy bérlakást - nem tudja támogatni, mert az 
önkormányzatnak üres bérlakása nincs és a jelenlegi költségvetései pozíciója alapján nem tud 
bérlakás céljára ingatlanokat vásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
155/2001./V.11./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2001. május 25-i, francia Beaupréau meghívásra kiutazó városi 
küldöttség vezetésével Kovács Lászlóné képviselőt bízza meg. 
 
 

*** 
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156/2001./VI.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

L/1. 38/1999./III.26./ sz. határozat - Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálat 
L/2. 86/2001./III.23./sz. határozat - Petőfi S. Gimnázium nyertes pályázatához a 

fenntartói támogatás biztosítása. 
L/3. 434/2000./XII.1./sz. határozat - Az iskolai pedagógiai programok módosításának 

jóváhagyása. 
L/4. 471/2000./XII.29./sz. hat. - Közoktatási megállapodás megkötése Köröstarcsával. 
L/5. 130/2001./IV.27./sz. határozat - Mezőberény város szabályozási- rendezési terve 

elkészítésére árajánlat adása.  
3./ Beszámoló Mezőberény város közrendje és közbiztonsága helyzetéről. 
4./ Intézmény-hálózat fejlesztési koncepció, különös tekintettel az önkormányzat 

intézményei épületeinek hasznosítására vonatkozó elképzelésekre. 
5./ Bejelentések 

B/1. Az induló első osztályok számának módosítása 
B/2. Az induló ötödik osztályok számának módosítása 
B/3. A Petőfi S. Gimnázium könyvtári pályázatához saját erő biztosítása 
B/4. Az 1. Sz. Általános Iskola pályázatainak támogatása, a pályázatokhoz saját erő 

biztosítása 
B/5. Az Orlai P.S. Általános Iskola pályázatainak támogatása, a pályázatokhoz saját erő 

biztosítása 
B/6. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatainak támogatása, a 

szakszolgálathoz kapcsolódó pályázatához saját erő biztosítása 
B/7. Az Oktatási Minisztérium KÖZOKTATÁS 2001. pályázata 
B/8. Fenntartói képviselet a helyi érettségi vizsgabizottságok munkájában 
B/9. Elvi állásfoglalás Mezőberény Kalász Gazdaszövetkezet major - Kamut - Murony 

útvonalon - Bakucz major célponttal, kerékpárút kiépítéséhez 
B/10. A németek kitelepítésének emlékére Eleken létesítendő országos emlékhely 

megvalósításának anyagi támogatása 
B/11. Nokia Hungary Kft kérelme, mobil távközlést szolgáló antenna elhelyezése iránt 
B/12. Bizottsági tagok megválasztására javaslat. 

6./ Válaszadás interpellációkra. 
7./ Zárt ülés 

Z/1. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez /Oláh Lajos Zsolt/ 
Z/2. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez /Komlódi Sándorné/ 
Z/3. Az egészségügy privatizációja 
Z/4. Beruházási okmány kiadása véleményezésre 
Z/5. Ingatlanok értékesítésre való kijelölése 

 
 
157/2001./VI.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
158/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2001/2002-es nevelési évre a 
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jelenlegi gyermeklétszám mellett is a költségvetési rendeletében jóváhagyott létszámot 
biztosítja a feladatok végrehajtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
159/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium azon 
kérelmét, melyben a 86/2001.(III.23.) sz. MÖK határozatban megállapított 885.000,- Ft 
fenntartói támogatást kéri, tudomásul veszi. A kért összeget a 2001. évi költségvetés e célra 
rendelkezésre álló előirányzatából biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy a gimnázium által már 
beszerzett számítógépekkel azonos típusú és legalább azonos minőségű számítógépeket kell 
beszereznie. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor gimn. igazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
160/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
pedagógiai programjai módosításának vitáját csak a szakértői vélemények ismeretében, előre 
láthatólag 2001. július hónapban tűzi napirendjére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
161/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Köröstarcsával kötendő 
közoktatási megállapodás szövegével, megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
162/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert arra, hogy Mezőberény város szabályozási és rendezési terve elkészítésére a 
legmegfelelőbb ajánlattevővel kösse meg a tervezési szerződést, maximum 8 millió Ft 
tervezési díj ellenében. A képviselő-testület 2001 évre biztosítja a terv elkészítéséhez a 
költségvetési rendeletben e célra előirányzott 5 millió Ft-ot, a fennmaradó összeget - tekintve 
hogy a tervezés kb. 1-1,5 évet vesz igénybe - a terv átadásakor biztosítja költségvetéséből. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
163/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrsnek a város 
közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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164/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskolát és az Orlai 
Petrics Soma Általános Iskolát a továbbiakban is két önálló intézményként kívánja 
működtetni, azt nem vonja össze egy intézménnyé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
165/2001./VI.1./sz. határozat:  
A képviselő-testület az önkormányzati intézményrendszer működtetésében - a két általános 
iskola kivételével - a jelenlegi információk birtokában nem tud dönteni, a második féléves 
ülésterv első ülésére elnapolja a napirendet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint 
 
 
166/2001./VI.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzati épületek hasznosítására, az önkormányzati 
intézményrendszer működtetésére írásos javaslat, II. fejezetét - az egészségügy privatizációja 
előterjesztést, zárt ülésen tárgyalja érdemben. 
 
 
167/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a vegyes tulajdonú társasházakban 
lévő önkormányzati lakásokat az épülő új lakások elkészülte után értékesíti, egyben megbízza 
a polgármestert a lakások értékesítésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
168/2001./VI.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Wenckheim kastély hasznosításával 
kapcsolatban a Műemlékvédelmi Felügyelőséggel egyeztessen, és majd annak ismeretében 
tárgyal az épület hasznosításáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
169/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alább meghatározott funkciókra 
értékesíti a strandot. 
Hasznosítás: nyílt és fedett uszoda, gyógymedencék, szálloda, kiegészítő épületek. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékesítés meghirdetésére és a 
befektetőkkel való tárgyalásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 



43 

170/2001./VI.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza a két általános iskola igazgatóját, hogy a júniusi testületi ülésre 
dolgozzák át és terjesszék elő az oktatási-, nevelési programjukat úgy, hogy a két iskola 
minden évfolyamán egy-egy osztálya átjárható legyen.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István 1. sz. Ált. Isk. igazgatója 
              Körösi Mihály Orlai P.S. Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: 2001. júniusi testületi ülés. 
 
 
171/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Intézkedési tervhez készült beiskolázási tervében - 
472/2000.(XII.29.) sz. MÖK határozat – rögzítettől eltérően az általános iskolákban 5 első 
osztály indítását engedélyezi a 2001/2002-es tanévben. A 2001/2002-es tanévtől kezdődően 
minden esetben, amikor a beíratott gyermeklétszám alapján páratlan számú osztály alakítható, 
az 1. Sz. Általános Iskolában indítható több első osztály. A 2001/2002-es tanévben az 1. Sz. 
Általános Iskolában 3, az Orlai Petrics Soma Általános Iskolában – a speciális tagozatot nem 
számítva - 2 első osztály indítását engedélyezi. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István 1. sz. Ált. Isk. igazgatója 
                 Körösi Mihály Orlai P.S. Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
172/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő tanévben induló általános 
iskolai 5. osztályok számával kapcsolatban megváltoztatja a 2001. évi költségvetés tárgyalása 
során hozott döntését. Az osztályok számát a jelenleg érvényben lévő 295/1999./XII.3./sz. 
határozat figyelembe vételével kell megállapítani 2001. június 30-ig. A Képviselő-testület 
engedélyezi az 5 ötödik osztály indítását azzal, hogy a két általános iskola megegyezett abban, 
hogy az Orlai Petrics Soma Általános Iskola indít három osztályt, az 1. Sz. Általános Iskola 
pedig 2 osztályt. A +5. osztály indításának kiadás vonzatát, amelynek 2001. évi összege 469 
eFt, az Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére biztosítja /Személyi juttatások 342 eFt, 
Munkaadókat terhelő járulék 127 eFt/ a 2001 évi költségvetése Általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István 1. sz. Ált. Isk. igazgatója 
              Körösi Mihály Orlai P.S. Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
173/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 171/2001./VI.1./sz. határozat alapján 
a  +5. első osztály indításának kiadás vonzatát, amelynek 2001. évi összege 334 eFt, az 1. Sz. 
Általános Iskola részére biztosítja /Személyi juttatás 241 eFt, Munkaadókat terhelőjárulék: 93 
eFt/ a 2001. évi költségvetése Általános tartaléka terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István 1. sz. Ált. Isk. igazgatója 
              Körösi Mihály Orlai P.S. Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: azonnali 
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174/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium azon kérelmét - melyben 
1 millió forint fenntartói támogatást kér saját erő biztosítására - támogatja a 2001. évi 
költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor gimn. igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
175/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az 1. Számú Általános Iskola azon kérelmét, - 
melyben fenntartói támogatást kér a Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei 
pályázatának I/B kategóriájában – támogatja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
176/2001./VI.1.Sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az 1. Számú Általános Iskola azon kérelmét, - 
melyben 688.000 forint fenntartói támogatást kér saját erő biztosítására Békés Megye 
Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának III. kategóriájában – támogatja a 2001. évi 
költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
177/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola azon kérelmét, 
- melyben fenntartói támogatást kér a Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei 
pályázatának I/C kategóriájában – támogatja.   
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Körösi Mihály igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
 
178/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola azon kérelmét, 
- melyben 1.191.425 forint 20 %-ának megfelelő fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának I/D/1. 
kategóriájában – támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy 
az igényelt támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton 
az igényelt összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt 
biztosít. 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Körösi Mihály igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
179/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola azon kérelmét, 
- melyben 847.925 forint 20 %-ának megfelelő fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának I/E. kategóriájában 
– támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Körösi Mihály igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
180/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola azon kérelmét, 
- melyben 3.102.690 forint 20 %-ának megfelelő fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának III. kategóriájában 
– támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Körösi Mihály igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
 
181/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat azon 
kérelmét, - melyben fenntartói támogatást kér a Békés Megye Közoktatási Közalapítványa 
idei pályázatának I/C kategóriájában – támogatja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Kovács Edina igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
 
182/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat azon 
kérelmét, - melyben 1.202.396 forint 20 %-ának megfelelő fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának I/H. kategóriájában 
– nem támogatja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Kovács Edina igazgató 
Határidő: azonnali 
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183/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az OM Közoktatás 2001. pályázatán való részvétellel 
a 3.1. kategóriában az intézményvezetői pályázatok véleményezésével összefüggésben 
közoktatási szakértők tevékenységének igénybevételéről a biztosítandó önrész ismeretében 
dönt. A pályázathoz biztosítandó önrésszel kapcsolatos projekt a júniusi bizottsági ülésekre 
készítendő elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. június bizottsági ülések. 
 
 
184/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az OM Közoktatás 2001. pályázatán a pályázatok 
elkészítésével megbízza: 
˗ közalkalmazottak személyi anyagainak felülvizsgálata /Kjt. 5. sz. melléklete/ témakörnél 

Tóth Imre főtanácsost, 
˗ Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktatása témakörnél 

Körösi Mihály igazgatót, 
˗ A Petőfi Sándor Gimnázium kollégiumának munkája témakörnél Szilágyi Tibor 

igazgatót. 
Az egyes pályázatokhoz biztosítandó önrésszel kapcsolatos kérelmeket a pályázatok elkészítői 
a júniusi bizottsági ülésekre készítsék elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: júniusi bizottsági ülések. 
 
 
185/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin a fenntartó képviseletében a vizsgabizottságba tanácskozási joggal delegálja 
Körösi Mihály és Siklósi István képviselőket, akik a városi általános iskolák igazgatói. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István képviselő 
                 Körösi Mihály képviselő 
 
 
186/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megfelelő feltételek esetén, elviekben 
támogatja a Mezőberény Kalász Gazdaszövetkezet major - Kamut - Murony útvonalon - 
Bakucz major célponttal kerékpárút létesítését. 
Felhatalmazza a polgármestert folytasson tárgyalásokat a kerékpárút létesítésének 
lehetőségeiről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
187/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a németek kitelepítésének emlékére Eleken létesítendő 
országos emlékhely megvalósításával egyetért, annak megvalósítását 50 eFt, azaz Ötvenezer 
forinttal támogatja a költségvetési tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
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188/2001./VI.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület elviekben támogatja, hogy Mezőberényben a németek kitelepítésének 
emlékére emlékmű készüljön. Megbízza Harmati László képviselőt, hogy 2001. szeptemberi 
testületi ülésre dolgozza ki és terjessze a képviselő-testület elé a a megvalósítás 
költségbecslését is.  
Felelős: Harmati László képviselő 
Határidő: 2001. szeptemberi testületi ülés. 
 
 
189/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező mezőberényi 3893 hrsz.-ú 4178 m2 területű ingatlanon, 120 m2 terület 
igénybevételével a Nokia Hungary Kft, a V.R.A.M. Távközlési Rt. /Vodafone/ mobil 
távközlési szolgáltató részére, - jogerős építési engedély birtokában - 50 m magas rácsos 
tornyot emeljen és a szolgáltatáshoz szükséges - a kérelmében leírt - antennákat és konténert 
elhelyezze. 
Az ingatlan, fent leírt hasznosítása önkormányzati érdeket nem sért. 
A képviselő-testület hozzájárulását adja építési engedély kiadásához a szolgáltató részére az 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon, és egyetért az igénybe vett terület bérleti úton 
történő hasznosításával. Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről 
hatáskörében gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
190/2001./VI.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi 
Bizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással történik meg. 
 
 
191/2001./VI.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásához jelöltként 
szavazólapra veszi Körösi Mihály képviselőt. 
 
 
192/2001./VI.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Szociális Bizottság szakember külső tagjának megválasztásához 
jelöltként szavazólapra veszi Rajnai Mártonné személyét. 
 
 
193/2001./VI.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság tagjának Körösi Mihály képviselőt 
megválasztotta. 
 
 
194/2001./VI.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Szociális Bizottság tagjának Rajnai Mártonné szakember külső tagot 
megválasztotta. 
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195/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Oláh Lajos Zsolt 
2/4, és fel. Oláhné Mészáros Tünde 2/4 részbeni tulajdonát képező mezőberényi 1333 hrsz.-ú 
Mezőberény, Vasút u. 17. szám alatti ingatlanra 600.000 Ft lakáshitel és járulékai erejéig az 
OTP és Kereskedelmi Bank Rt javára jelzálogjog, Mezőberény Város Önkormányzatát követő 
rangsorban bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
196/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Komlódi Sándor 
1/2, és fel. Komlódi Sándorné Egeresi Julianna 1/2 részbeni tulajdonát képező mezőberényi 
171/A/1 hrsz-ú Mezőberény, Csabai u. 26. sz. alatti társasházi ingatlanra lakásbővítés és 
korszerűsítés céljára igényelt 1.000.000 Ft hitel és járulékai erejéig az ERSTE Bank javára, - 
Mezőberény Város Önkormányzatát követő rangsorban - jelzálogjog bejegyzésre kerüljön  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
197/2001./VI.1./sz. határozat: 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja az orvosi privatizáció további előkészítését.  
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az orvosok nyilatkozata 
vásárlási szándékukról és kerüljön ismertetésre az ÁNTSZ által szükségesnek tartott 
átalakítások megállapítása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 
 
 
198/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 450/2000./XII.1./sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
199/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező forgalomképes, mezőberényi 3722/7 hrsz.-ú 2 ha 0027 m2 területű – gyep - 
művelési ágú ingatlant minimum 200 Ft/m2 egységáron. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy - munkahelyteremtés céljára - fizetőképes vevőnek az 
ingatlant értékesítse úgy, ha a vevő vállalja, hogy az ingatlant 3 éven belül beépíti és a 
létesítményt üzembe helyezi. Amennyiben a vevő a beépítési, ill. beüzemelési kötelezettségét 
határidőn belül nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant az eladási áron visszavásárolja. Az 
önkormányzat a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási 
jogot köt ki az adásvételi szerződésben. A polgármester az ingatlan értékesítéséről utólagosan 
köteles a képviselő-testületnek beszámolni. Amennyiben az ingatlan 2001. évben nem kerül 
eladásra, a vételár mértékét minden év június hónapjában felül kell vizsgálni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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200/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező forgalomképes, mezőberényi 3722/8 hrsz.-ú 2 ha 8545 m2 területű – gyep - 
művelési ágú ingatlant minimum 200 Ft/m2 egységáron. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy - munkahelyteremtés céljára - fizetőképes vevőnek az 
ingatlant értékesítse úgy, ha a vevő vállalja, hogy az ingatlant 3 éven belül beépíti és a 
létesítményt üzembe helyezi. Amennyiben a vevő a beépítési, ill. beüzemelési kötelezettségét 
határidőn belül nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant az eladási áron visszavásárolja. Az 
önkormányzat a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási 
jogot köt ki az adásvételi szerződésben. A polgármester az ingatlan értékesítéséről utólagosan 
köteles a képviselő-testületnek beszámolni. Amennyiben az ingatlan 2001. évben nem kerül 
eladásra, a vételár mértékét minden év június hónapjában felül kell vizsgálni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
201/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező forgalomképes, mezőberényi 3722/1 hrsz.-ú 5110 m2 területű, - beépítetlen 
terület - művelési ágú ingatlant minimum 300 Ft/m2 egységáron. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy - munkahelyteremtés céljára - fizetőképes vevőnek az 
ingatlant értékesítse úgy, ha a vevő vállalja, hogy az ingatlant 3 éven belül beépíti és a 
létesítményt üzembe helyezi. Amennyiben a vevő a beépítési, ill. beüzemelési kötelezettségét 
határidőn belül nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant az eladási áron visszavásárolja. Az 
önkormányzat a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási 
jogot köt ki az adásvételi szerződésben. A polgármester az ingatlan értékesítéséről utólagosan 
köteles a képviselő-testületnek beszámolni. Amennyiben az ingatlan 2001. évben nem kerül 
eladásra, a vételár mértékét minden év június hónapjában felül kell vizsgálni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
 
202/2001./VI.1./ sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező forgalomképes, mezőberényi 0364 hrsz.-ú 1 ha 1693 m2 területű – udvar - 
művelési ágú ingatlant minimum  300 Ft/m2 egységáron. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy - munkahelyteremtés céljára - fizetőképes vevőnek az 
ingatlant értékesítse úgy, ha a vevő vállalja, hogy az ingatlant 3 éven belül beépíti és a 
létesítményt üzembe helyezi. Amennyiben a vevő a beépítési, ill. beüzemelési kötelezettségét 
határidőn belül nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant az eladási áron visszavásárolja. Az 
önkormányzat a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási 
jogot köt ki az adásvételi szerződésben. A polgármester az ingatlan értékesítéséről utólagosan 
köteles a képviselő-testületnek beszámolni. Amennyiben az ingatlan 2001. évben nem kerül 
eladásra, a vételár mértékét minden év június hónapjában felül kell vizsgálni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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203/2001./VI.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező forgalomképes, mezőberényi 671 hrsz.-ú 9610 m2 területű – anyaggödör - 
művelési ágú ingatlant minimum 500 Ft/m2 egységáron. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy - munkahelyteremtés céljára - fizetőképes vevőnek az 
ingatlant értékesítse úgy, ha a vevő vállalja, hogy az ingatlant 3 éven belül beépíti és a 
létesítményt üzembe helyezi. Amennyiben a vevő a beépítési, ill. beüzemelési kötelezettségét 
határidőn belül nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant az eladási áron visszavásárolja. Az 
önkormányzat a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási 
jogot köt ki az adásvételi szerződésben. A polgármester az ingatlan értékesítéséről utólagosan 
köteles a képviselő-testületnek beszámolni. Amennyiben az ingatlan 2001. évben nem kerül 
eladásra, a vételár mértékét minden év június hónapjában felül kell vizsgálni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
204/2001/VI.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület kéri, 2001. II. félévre vonatkozóan dolgozza ki a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodája, hogy a köztisztviselői illetményalap 36.000 Ft, ill. 40.000 Ft-ra történő 
megemelésének mennyi lenne a költségvonzata, beleértve ennek függvényében a képviselői 
tiszteletdíj emelkedésének költségvonzatát is. A számításokat terjessze elő a képviselő-testület 
júniusi ülésére. 
Felelős: Dr Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2001. júniusi testületi ülés. 
 
 

*** 
 
 
205/2001./VI.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a Képviselő-testület két ülése közötti intézkedésekről, fontosabb 

eseményekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

184/2001. (VI.1.) határozat végrehajtása 
L/1 - Állásfoglalás pályázat benyújtásáról- közalkalmazottak személyi anyagainak 

felülvizsgálata kategória. 
L/2 - Állásfoglalás pályázat benyújtásáról- PSG kollégiumának munkája kategória. 
L/3 - Állásfoglalás pályázat benyújtásáról - német nemzetiségi nyelvoktatás kategória. 

170/2001. (VI.1.) határozat végrehajtása 
L/4 - A két általános iskola átjárhatóságának biztosítása. 

3./ Mezőberény Város Népegészségügyi helyzete, valamint "klasszikus" értelemben vett 
közegészségügyi állapotának bemutatása az ÁNTSZ Békés Városi Intézete 
tevékenységének tükrében. 

4./ Nemzetközi kapcsolatok koncepciója. 
5./ Bejelentések. 

B/1 - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyása. 
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B/2 - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a helyi Német Kisebbségi 
Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása. 

B/3 - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a helyi Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyása. 

B/4 - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala és a 
Városi Közszolgáltató Intézmény között kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyása. 

B/5 - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala és a 
Városi Könyvtár között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása. 

B/6 - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala és a 
Városi Zeneiskola között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása. 

B/7 - Előirányzat átcsoportosítások városi rendezvényekre. 
B/8 - "Mezőberény Környezetvédelméért" Alapítvány támogatására fedezetbiztosítás. 
B/9 - Boldisháti holtág rehabilitációjára és tervezésre fedezetbiztosítás. 
B/10 - Átcsoportosítás - út felhalmozási előirányzatról, járda felújítási célú előirányzatra. 
B/11 - Szennyvízközmű kiépítéséhez lakossági lakás célú előtakarékosság támogatásához 

fedezetbiztosítás. 
B/12 - Járdafelújítási ütemterv. 
B/13 - Ingatlanok 2001. évi felújításának ütemterve. 
B/14 - Mezőberény, Boldisháti holtág vízvisszaeresztő zsilip halfogó gereb kivitelezési 

munkái tárgyában felmerült többletköltség. 
6./ Interpelláció 
7./ Zárt ülés 

Z/1 - Ingatlan vásárlási kérelem (Kérhalom u. 38.) 
Z/2 - Közös tulajdon megszüntetésére irányuló ingatlan vásárlási kérelem (Oltványkert u. 

20.) 
Z/3 - Tulajdonosi hozzájárulás teniszcsarnok építéséhez, a Tenisz Club pályázatának 

támogatása. 
Z/4 - Az építendő teniszcsarnok tulajdonjogának, használatának és üzemeltetésének 

rendezése. 
Z/5 - Ingatlan vásárlás Szarvasi u. 12. sz. (szóbeli előterjesztés) 
Z/6 - A Herma Kft lakásépítési javaslata és telekvásárlási kérelme. 
Z/7 - A Károlyi és Társa Kft lakásépítési javaslata és telekvásárlási kérelme. 
Z/8 - Állami Számvevőszék által végzett vizsgálat. Mezőberény Város Önkormányzata 

pénzügyi, gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről beszámoló. 
Z/9 - Roma Társadalmi Integrációs Phare program 

 

206/2001./VI.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 

207/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Polgármesteri 
Hivatal által előkészített Közoktatás 2001. pályázat benyújtását, (közalkalmazottak személyi 

anyagainak felülvizsgálata kategória) mivel a megnevezett célra, nem lehet pályázatot 
benyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
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208/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
Közoktatás 2001. pályázatra (PSG kollégiumának munkája kategória) csak 1 fő közoktatási 
szakértő megbízását támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor PSG. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
209/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános iskola pályázaton történő részvételét (német nemzetiségi nyelvoktatás kategória), 
azzal a kikötéssel, hogy pályázatot olyan keretösszeggel készítse el, hogy önerő biztosítására 
a testület nem kíván keretösszeget fordítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Körösi Mihály OPS. Általános Iskola Igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
210/2001./VI.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem fogadja el az általános iskolák átjárhatóságára vonatkozó 
előterjesztést. 
 
 
211/2001./VI.22./sz. határozat: 
A képviselő nem támogatja azt az indítványt, hogy a két iskolában ötödik osztálytól felmenő 
rendszerben egy-egy azonos tanterv alapján tanuló osztály induljon. 
 
 
212/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Mezőberény Város 
Népegészségügyi helyzete, valamint "klasszikus" értelemben vett közegészségügyi 
állapotának bemutatása az ÁNTSZ Békés Városi Intézete tevékenységének tükrében" 
beszámolót tudomásul vette. 
 
 
213/2001./VII.22./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város nemzetközi 
kapcsolatok koncepcióját elfogadja, mely 2002. január 1-től kerül alkalmazásra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2002. január 1. 
 
 
214/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy figyelje azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a kül- illetve bélkapcsolatok 
finanszírozásához nyújtanak forrásokat. A várost érintő pályázati lehetőségeket a hivatal 
dolgozza ki, míg a civilszervezetek és az intézmények számára lehetőséget biztosító 
pályázatokról kapjanak értesítést az érintettek.  
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
215/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 2001. 
június 22-én kelt együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              CKÖ elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
216/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Német Kisebbségi Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 2001. 
június 22-én kelt együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              NKÖ elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
217/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 2001. 
június 22-én kelt együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              SzKÖ elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
218/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Városi Közszolgáltató Intézmény között a 
gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 2001. június 22-én kelt 
együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
219/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Városi Könyvtár között a gazdálkodás bonyolítására 
és szabályozására vonatkozó 2001. június 22-én kelt együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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220/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Városi Zeneiskola között a gazdálkodás bonyolítására 
és szabályozására vonatkozó 2001. június 22-én kelt együttműködési megállapodást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
221/2001./VI.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH.egyéb müködési kiadások  előirányzatát / működési célú pénzeszköz  
átadás ( városi rendezvények ) csökkenti:               1189 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  megemeli: 
-1-cím  Sz. Általános. Iskola kiadási előirányzatát:                               184,89 eFt-tal 
     - Személyi juttatás:                                                   32 eFt. 
     - Maj:                                                                        9 eFt. 
     - Dologi kiadás:                                                 143,89 eFt. 
   Előadások az Eu. csatlakozás. ( 3 előadás ):                               44,89 eFt. 
   Nemzetközi matematikai verseny :                                             80,    eFt. 
   Nyílt Békés megyei utcai futóverseny :                                        30,    eFt. 
   Egészségvédelmi nap ( Környezetünk...):                                    30,    eFt. 
-2-cím  Orlai Petrics Soma Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát:      252 eFt-tal 
     - Képzőművészeti tábor- max 25-fő:                                           20   eFt. 
     - Orlai napok - rajzpályázata:                                                      27  eFt. 
     - Városismereti vetélkedő:                                                          15   eFt. 
     - Elődeink nyomában (Rákóczi F, 1956.):                                    75  eFt. 
     - Nemzetközi gyermek labdarugó torna:                                       60  eFt. 
     - Orlai kézilabda torna :                                                                25  eFt. 
     - Gyermekeinkért (Környezetért):                                                 30  eFt. 
 5-1 cím Petőfi Sándor Művelődési Központ 
       kiadási előirányzatát:                                                                                  150 eFt-tal 
       / Orlai Petrics Soma Múzeum/ 
         - Személyi juttatás:                                                      15 eFt. 
         - Maj:                                                                           5 eFt. 
         - Dologi kiadás:                                                         130 eFt. 
         Debreceni kézműves  iskola + majális:                                       40 eFt. 
         Képek a XX. század történetéből:                                              40 eFt. 
         Magyar várak  (fotó) vagy l996-osdokum:                                  20 eFt. 
         7/2001.III.6.MÖK.sz. ismertető kiadvány                                   50 eFt. 
          a múzeumról.  
- 3- cím Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadásai előirányzatát                       140,11 eFt-tal 
         Petőfi Sándor l848. városi rendezvény:                                        42 eFt. 
         Kollégiumi rendezvények ( 2 előadás + 1 kiállítás):                      48,11eFt. 
         Városi filmklub (6 film):                                                               30 eFt. 
         Táncház sorozat (4 alkalom):                                                       20 eFt. 
- 5-2 cím Petőfi Sándor Művelődési Központ  kiadási előirányzatát                       145 eFt-tal 
          Személyi juttatás:                                                          36 eFt. 
          Maj:                                                                              9 eFt. 
          Dologi kiadásai:                                                          100 eFt. 
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         Városi Gyermeknap:                                                                      120 eFt. 
          Idősek napja :                                                                                 25 eFt. 
-6- cím Városi Humánsegítő és Szoc Szolgálat 
           dologi kiadásai előirányzatát:                                                                  50 eFt-tal 
           Idősek karácsonya :                                                                        50 eFt. 
- 7 -1 cím Városi Könyvtár  kiadási előirányzatát:                                               110 eFt-tal 
           Ellátottak juttatása :                                      60 eFt. 
           Dologi kiadások:                                          50 eFt. 
           Kilóméterszerző vetélkedő:                                                               60 eFt. 
           Könyvtári napok:                                                                              50 eFt. 
- 8-6 cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásai  
            előirányzatát :                                                                                           80 eFt-tal 
            - Gyermekek táboroztatása - Balatonakalin-:                                      80 eFt. 
-10-6 cím  Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásai 
                előirányzatát                                                                                           77 eFt-tal 
             - Német nemzetiségi első osztályosok tábora:                                   25 eFt. 
             - Részvétel a II. országos  német nemzetiségi  
               néptánc táborban :                                                                         52 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
222/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a " 
Mezőberény Környezetvédelméért" alapítvány részére - annak számlájára 345,6 eFt 
egyösszegű támogatást biztosít. A Képviselő-testület a fenti összeget a 2001.évi költségvetése 
Általános tartaléka terhére, a fenti célra biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal. 
 
 
223/2001./VI.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2001. évi költségvetése Általános tartalékának terhére az alábbi 
címekre és feladatokra  829 eFt fedezetet biztosít: 
-  12 - 1 cím  Felhalmozási célú kiadások                                                            791 eFt. 
    - ebből  Földvédelmi járulék Boldisháti  holtág rehab.            765 Eft. 
       ( Termőföld végleges  más célú hasznosítása út és  
       víztározó céljára Mezőberény külterületén )    
       - Fecske lakásprogram                                                       26 eFt. 
         ( Közbeszerzések Tanács szervez. eljárási dij ) 
-  11 - 1 cím  Felújítási célú kiadások                                                                       38 eFt. 
     - BMTT.Mb. csapadékvíz csatornahálózat felújítás  
       / 1-4 öbl./ kezelési költség.                                                38 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal. 
 
 
224/2001./VI.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése: 
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12-1 cím.  Felhalmozási célú kiadások kiadás előirányzatát csökkenti       2.643 eFt-tal. 
                / Útépítések/ 
és ezzel egyidejüleg megemeli. 
a 11-1 cím. Felújítási kiadások kiadási előirányzatát                               2.643 eFt-tal 
                  út- járda felújítások. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
225/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a   
"Mezőberény Környezetvédelméért" alapítvány részére - annak számlájára 2001. március 1 
napjától kezdődően, 96 hónapon keresztül 108 x 1.470.-Ft =158.760.-Ft. havi támogatást utal 
át, alapítványi céljai megvalósítása érdekében. A Képviselő-testület a fenti támogatás 
2001.évi összegét az éves költségvetésében  ( a 2001.évi költségvetés Általános tartaléka 
terhére)  biztosítja , a további években  a támogatás összegét költségvetésében beállítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
226/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a járdák felújításának 
ütemezésére vonatkozó előterjesztést, azzal, hogy a járdák felújítása a költségvetési keret 
függvényében történjen.  A 7 + 0 csoportban történő megvalósítást támogatja. A 0-ás 
csoportba a közvetlen élet és balesetveszélyes járdák felújításai kerüljenek. Felkéri a hivatalt, 
keressen pályázati lehetőségeket, a minél gyorsabb megvalósítás érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Bába Sándor műszaki irodavezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
227/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal 
műszaki osztályát, mérje fel a járdák megrongálódásának okait. Lakossági rongálás esetében, 
a lakót kötelezze a megrongálódott járda helyreállítására, az eredeti állapot szerint. A 
Polgármesteri Hivatal éljen a mulasztókkal szemben, a jogszabályban biztosított 
szankcionálási lehetőségekkel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Bába Sándor műszaki ügyintéző 
Határidő: 2001. szeptember 30. 
 
 
228/2001./VI.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza a polgármesteri hivatal műszaki osztályát, hogy a 2001. évi 
ingatlanok felújítási ütemterve alapján a legsürgősebb felújításokat ármegjelöléssel és a 
felújítások szükségességének kimutatásával a 2001. júliusi testületi ülésre készítse elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Bába Sándor beruh. főmunkatárs 
Határidő: 2001. júliusi testületi ülés. 
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229/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Boldisháti 
Holtág vízvisszaeresztő zsilip halfogógereb kivitelezési munkáinak költségéből 600 eFt + 
ÁFA-t biztosít a 2001. évi tartalékkeret terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
230/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/3 részben az önkormányzat 
tulajdonában, 1/3 részben magánszemély - Pántya Józsefné - tulajdonában lévő mezőberényi 
2755 hrsz.-ú 1072 m2 területű Mezőberény, Kérhalom u. 38. sz. alatti ingatlant a 
társtulajdonos egyetértésével értékesítésre kijelöli és az egyeztetett vételárat 400.000Ft-ban 
állapítja meg. Az önkormányzatot megillető 2/3 rész tulajdon vételárának megfizetésére 
részletfizetést engedélyez. Pántya Józsefné 1/3 rész ingatlan tulajdonosa a vételár 
egyösszegben történő megfizetését kéri.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az adásvételi szerződést Szobavári Zsolt 
vevővel az önkormányzat tulajdonát képező 2/3-ad rész ingatlan vonatkozásában a fenti 
feltételekkel megkösse azzal, hogy a vevő tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba történő 
bejegyzésére csak a teljes vételár megfizetése után - az eladó külön jognyilatkozata alapján - 
kerülhet sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
231/2001,/VI.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület sürgősséggel tárgyalja a közös tulajdon megszüntetésére irányuló 
ingatlanvásárlási /Mezőberény, Oltványkert u. 20./ kérelmet. 
 
 
232/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az 1/8 részben az 
önkormányzat tulajdonát képező mezőberényi 1507 hrsz.-ú 586 m2 területű, lakóház udvar 
művelési ágú, Mezőberény, Oltványkert u. 20. sz. alatti ingatlanrészt azzal, hogy Wagner 
József és fel. Mezőberény, Mónus I. u. 8 sz. alatti lakosok, a fenti ingatlan 7/8 részbeni 
tulajdonos a /vevők/ vételárként 50.000 Ft-ot kötelesek megfizetni. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a 
szerződéskötés költségei a vevőket terhelik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
233/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Mezőberényi Sporttelep /3717. 
hrsz./ tulajdonosa hozzájárul a Tenisz Club által tervezett 2 teniszpályát lefedőcsarnok 
építéséhez. Egyben a 2001. évben az Ifjúsági és Sportminisztériumhoz a pályázat benyújtását 
támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
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234/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonát képezi a Tenisz Club által, 
pályázat útján építendő csarnok, melyet a Tenisz Club 25 évig térítés nélkül használhat és az 
üzemeltetés költségei a Tenisz Clubot terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Tenisz Club vezetője 
Határidő: értelem szerint 
 
 
235/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete /5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., 
adószám: 153455352-2-04, törzsszáma: 345352/ felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert /5650 Mezőberény, Jókai u. 56. sz alatti lakos, sz.szám: AT-II 277677/, hogy a 
mezőberényi 689 hrsz.-ú Mezőberény, Szarvasi u. 12. szám alatt fellelhető 1732 m2-es telken 
földszintes épület plusz megkezdett csarnok 1/1 részére 2001. július 23-án 13,00 órára 
kitűzött árverésen részt vegyen az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat javára történő 
megszerzése céljából. Az árverésen maximálisan ajánlható összeg: 3.000.000 Ft, azaz: 
Hárommillió forint.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
236/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Békési u. 9. sz. ingatlant csak abban 
az esetben tudja értékesítésre kijelölni, ha ott a tulajdonviszonyok rendeződtek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
237/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képző 
mezőberényi 1 hrsz.-ú ingatlan továbbosztásával a Békési úton - az Építésügyi Hatóság által 
engedélyezett városképbe illő lakóépület - lakásépítés céljára kialakításra kerülő minimálisan 
200 m2 területű úszótelek ingatlan értékesítését megversenyezteti, induló árként 6.000 Ft/m2 
egységárat állapít meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
238/2001./VI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2001 évben 
végzett vizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet 
elfogadja és annak végrehajtását számon kéri. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedési tervben leírtak szerint. 
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239/2001./VI.22./sz. határozat: 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálati anyagába az 
Ügyrendi Bizottság minden tagja betekintést nyerjen - mely a jegyzőnő irodájában 
megtekinthető -, az új szabályzatok elkészítésének érdekében. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
240/2001./VI.22./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata Békés Város Önkormányzatával, Csárdaszállás Község 
ónkormányzatával, Gyomaendrőd Város Önkormányzatával, a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanáccsal, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsai, a Békés Megyei 
Munkaügyi Központtal, az érintett települések cigány kisebbségi Önkormányzataival 
konzorciumot- hoz létre, a 2441-ben meghirdetett HU OO02-01 számú Roma Társadalmi 
Integrációs PHARE program Jóléti innovációs projektjének megvalósítására, melynek 
keretében a konzorcium pályázatot nyújt be a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz.  
A program megvalósításának teljes költsége: 233.333.334 Ft.  
Az igényelt támogatás: 175 000.000 Ft (656.000 euro), melyből: 
- beruházásra fordítható: 132.000.000 Ft, 
- közösségfejlesztésre fordítható: 43 000.000 Ft. 
A konzorciumban részt vevő települések által vállalt saját erő mértéke 25 %, melyet pénzben 
és természetben biztosítanak a program megvalósításához. 
A települések által igényelt támogatás, és a megvalósításhoz vállalt saját erő pénzben 
kifejezett értéke az alábbi: 

Települések Lakosság 
(fő) 

Beruházásra 
fordítható tám. (Ft) 

Közösségfejlesztésre 
Fordítható támogatás 

(Ft) 

Vállalt saját erő 
(Ft) 

Békés 22369 50.293.205 16.382.130 22.225.112 
Gyomaendrőd 15751 50.293.204 16.382.130 22.225.111 
Mezőberény  11359 29.972.734 9.763.093 13.245.276 
Csárdaszállás 547 1.443.356 470.148 637.835 
Összesen     
Mezőberény Város Képviselő-testülete megbízza Mezőberény Város polgármesterét a 
pályázat, és a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésével, és annak továbbításával. 
Mezőberény város Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a 
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásával. Egyetért a Képviselő-testület azzal, 
hogy a konzorciumi szerződés alapján Gyomaendrőd város nyújtsa be gesztorként a 
pályázatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

*** 
 
 
241/2001./VII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
L/1 - Az általános iskolák átjárhatósága. 
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L/2 - Az iskolai pedagógiai programok módosításának fenntartói jóváhagyása.  
2./ Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. II. félévi munkaterve. 
3./a - Önkormányzati épületek hasznosítására javaslat. 
3./b - Mezőberény településfejlesztési koncepciója. 
4./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának alapító 

okirata /rendelet-alkotás/. 
5./ Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
6./  Bejelentések: 

6/1  Az OM 2002. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázata 

6/2  Az Összevont Óvodák 2 pályázatának támogatása, a pályázathoz saját erő 
biztosítása 

6/3  Az 1. Sz. Általános Iskola pályázatának támogatása, a pályázathoz saját erő 
biztosítása 

6/4  Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola pályázatának támogatása, a pályázathoz 
saját erő biztosítása 

6/5  A Petőfi Sándor Gimnázium pályázatának támogatása, a pályázathoz saját erő 
biztosítása 

6/6  A Városi Zeneiskola pályázatának támogatása, a pályázathoz saját erő biztosítása 
6/7  Az 1. Sz. Általános Iskola ISM-hez készített pályázatának támogatása, a 

pályázathoz saját erő biztosítása 
6/8  ISM-hez pályázat benyújtása a Sporttelep Hősök utcai kerítésének cseréjére, a 

pályázathoz saját erő biztosítása 
6/9  ISM-hez pályázat benyújtása a Sporttelep öltözőinek gázellátásának 

megvalósításához, a pályázathoz saját erő biztosítása 
6/10  ISM-hez pályázat benyújtása a Sporttelep öltözőinek felújítására, a pályázathoz 

saját erő biztosítása 
6/11  A városi fúvószenekar vezetőjének megbízása 
6/12  "Mit tehet a cigányság saját helyzete javításáért?" címmel tervezett városi fórum 

szervezése 
6/13  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

/rendeletalkotás/ 
6/14  Felújítási munkákra fedezetbiztosítás 
6/15  Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
6/16  Számítástechnikai hálózat karbantartásához fedezetbiztosítás 
6/17  A Petőfi u. 1. sz. alatti ingatlan jelzálogjoggal történő terheléséhez hozzájárulás 
6/18  Szennyvízcsatorna hálózat építési beruházás céltámogatási előirányzatáról 

lemondás ÁFA visszatérítés jogcímen. 
6/19  A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
6/20  Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
6/21  Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
/rendelet-alkotás/ 

6/22  Fedezetbiztosítás és átcsoportosítás 
7/1 - Válaszadás interpellációra 
7/2 - Interpelláció 
8./ Zárt ülés 

Z/1 - Mezőberény, Fő u. 2/b. II/11. sz. alatti lakásra vételi ajánlat 
Z/2 - Egészségügyi Központ privatizációja 
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Z/3 - Gyomai u. 1. sz. földszinti lakás értékesítése 
Z/4 - Gyomai u. 23. sz. alatti ingatlanra vételi ajánlat 
Z/5 - Szarvasi u. 12. sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének építése 
Z/6 - Berekfürdői üdülő értékesítése 
Z/7 - 1. Sz. Általános Iskola melegítő konyhájának felújítása. 

 
 
242/2001./VII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
243/2001./VII.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pedagógiai programokba a melléklet szerint 
kerüljenek be a tanulók átvételét szabályozó fejezetek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Körösi Mihály igazgató 
             Siklósi István igazgató 
Határidő: 2001. augusztus 31. 
 
 
244/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola 2001/2002-
es tanévtől érvényes pedagógiai programja módosítását jóváhagyja a következő feltételekkel: 
- a közoktatási szakértők, illetve az alpolgármester javaslatainak beépítése a pedagógiai 
programba, 
- ebben a pénzügyi évben csak a Kt.-ben meghatározott, kötelezően biztosítandó 
óraszámokat veszi figyelembe, 
- a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről szóló 
részek átdolgozásának elfogadásáig a 172/2000. (V. 19.) sz. MÖK határozat érvényes. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: 2001. szeptember 30. 
 
 
245/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
(beleértve a speciális tagozat és a diákotthon is) 2001/2002-es tanévtől érvényes pedagógiai 
programja módosítását jóváhagyja a következő feltételekkel: 
- a közoktatási szakértők, illetve az alpolgármester javaslatainak beépítése a pedagógiai 
programba, 
- ebben a pénzügyi évben csak a Kt.-ben meghatározott, kötelezően biztosítandó 
óraszámokat veszi figyelembe, 
- a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről szóló 
részek átdolgozásának elfogadásáig a 172/2000. (V. 19.) sz. MÖK határozat érvényes. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Körösi Mihály igazgató 
Határidő: 2001. szeptember 30. 
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246/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium és 
kollégiuma 2001/2002-es tanévtől érvényes pedagógiai programja módosítását jóváhagyja a 
következő feltételekkel: 
- a közoktatási szakértők javaslatainak beépítése a pedagógiai programba, 
- ebben a pénzügyi évben az iskola csak a Kt.-ben meghatározott, kötelezően biztosítandó 
óraszámokat veszi figyelembe, 
- a kollégiumban az OM rendelet még ebben az évben várható megjelenéséig a hétközi 
feladatok ellátására (ügyelet és készenlét nélkül) 306 óra kerül biztosításra a 6/2001/I.18./sz. 
MÖK határozattól eltérően. 
- a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről szóló 
részek átdolgozásának elfogadásáig a 172/2000. (V. 19.) sz. MÖK határozat érvényes. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2001. szeptember 30. 
 
 
247/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 7/2001. július 23-i 
iktatószámú levelének megfelelően a Petőfi Sándor Gimnázium Kollégiumának pedagógiai 
program szerinti óraszámának 2001. év szeptember 1-től a történő változásának bér és járulék 
vonzata esetében a 2002. évi költségvetés elkészítésénél az intézmény kimutatása szerinti 
előirányzatokat, 2002. évtől biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. évi költségvetés tervezésének időpontja vezetés 
 
 
248/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2001 év II. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Július             - A képviselő-testület 2001. II. félévi munkaterve elfogadása. 
                          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                        - Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és a Polgármesteri      
                          Hivatal alapító okiratának elfogadása.   
                          Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
                        - Mezőberény város településfejlesztési koncepciója. 
                          Előadó: Fülöp Antal képviselő 
                                        Adamik Jánosné tanácsos 
Augusztus         ------------------------------------------------------------------------------- 
Szeptember    -  Mezőberény Város Önkormányzata 2001. I. félévi költségvetési beszámolója. 
                          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                        - Sportkoncepció aktualizálása a sporttörvényben foglaltak szerint. 
                          Előadó: Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
 Október         - A Polgármesteri Hivatal beszámolója munkájáról. 
                          Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
                        - Az Ügyrendi Bizottság beszámolója 
                          Előadó: Fekete László Ügyvendi Biz. elnöke  
November  - Mezőberény Város Önkormányzata 2001. I - III. negyedévi költségvetése 
teljesítéséről szóló beszámoló. 
                          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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                        - Mezőberény Város Önkormányzatának 2002. évi költségvetési koncepciója. 
                          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
December    - Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetés I. fordulós 
tárgyalása 
                          Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                          - Városi informatikai hálózat működtetése. 
                           Előadó: Siklósi István Okt. Kult. Biz elnöke  
Állandó napirendi pontok: 
• Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
• Bejelentések 
• Interpellációk 
 
 
249/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az általános iskolák, gimnázium taneszköz ellátására 
központi taneszköz bázis létrehozását nem támogatja. Az intézmények eddigi pozitív 
gyakorlata továbbra is maradjon meg. A ritkán használt nagy értékű eszközöket az egyik 
intézmény vásárolja meg és időbeni egyeztetés után  másik intézmény is használhassa.  
Felelősök: Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
       Körösi Mihály Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
       Siklósi István 1. Számú Általános Iskola igazgatója 
       Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
250/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt 
dolgozza ki a Városi Zeneiskola Művészeti Iskolává alakításának feltételeit a tantervi 
lehetőségek, az állami normatíva és a működés várható költségeinek ismeretében, illetve a 
Városi Zeneiskola valamelyik iskolához történő integrálása esetén vizsgálja meg, melyik 
intézménynél a legmegfelelőbbek az épület adottságai, valamint a legkedvezőbbek a 
feltételek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: Előterjesztés anyaga októberi testületi ülés 
      Integrálás esetén: 2002. szeptember 01. 
 
 
 
251/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Gyermekkönyvtárat a könyvtárban és a Művelődési 
Központ régi épületében helyezi el. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt az áthelyezés 
feltételeinek 2001. november 30-ra történő kidolgozásával. Az elhelyezés tervezett időpontja 
2002. szeptember 01. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Kidolgozása: 2001. november 30. 
     Megvalósítása: 2002. szeptember 01. 
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252/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Művelődési Központ működése 
a jelenlegi formában folytatódjon tovább, de nem veti el egy későbbi időpontban a 
megállapodás alapján történő működtetést sem. Megbízza a Polgármesteri Hivatal 
munkatársát Tóth Imrét, hogy a Művelődési Központ közreműködésével készítse elő a 
Művelődési Központ másformában történő működtetésének lehetőségét.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. november 30. 
 
 
253/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Városi Bölcsödét jelenlegi formában kívánja 
továbbra is működtetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
254/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Kollégiumában lévő 
konyhát a jelenlegi működési formában kívánja továbbra is működtetni és üzemeltetni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
255/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja 
meg - más városok tapasztalata alapján - és dolgozza ki a közös gazdasági egység 
megvalósításának lehetőségét, készítsen modellt a működési rendjére. Készüljön kimutatás 
/gazdaságossági számítás/ a létrehozásának és működtetésének várható költségvonzatára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. október 30. 
 
 
256/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete javasolja Mezőberény városban az ortopédiai és 
reumatológia szakrendelés bevezetését, ennek követelmény rendszerét a Polgármesteri 
Hivatal úgy készítse elő 2001. évben, hogy 2002-ben megteremthető legyen annak feltétele, 
hogy 2003. évtől a szakrendelés bevezetésre kerülhessen, a TB a finanszírozási szerződést 
megkösse. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: ért. szerint 
 
 
257/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Településfejlesztési Koncepcióját az önkormányzati intézményrendszer működtetésére 
vonatkozó döntésekkel való kiegészítéssel együtt elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
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258/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működés Szabályzatát jóváhagyja. 
 
 
259/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 2002. évben nem kíván csatlakozni. A szociálisan 
rászorult felsőoktatási hallgatók támogatását 2002. évben a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás keretein belül biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
260/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Összevont Óvodák azon kérelmét, - melyben 
fenntartói támogatást (csak “elvit”, pénzügyit nem) kér a Békés Megye Közoktatási 
Közalapítványa idei pályázatának I/C kategóriájában – támogatja.   
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Gubis Andrásné igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
261/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Összevont Óvodák azon kérelmét, - melyben 
1.596.000 forint 20 %-ának megfelelő 320000 Ft fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának II. kategóriájában – 
támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Gubis Andrásné igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
262/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola azon kérelmét, - melyben 
3.247.020 forint 20 %-ának megfelelő 650.000,- Ft fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának II. kategóriájában – 
támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat beérkezésére 2001. augusztus 31. 
 
 
263/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola azon kérelmét, 
- melyben 6.101.956 forint 20 %-ának megfelelő 1.221.000,- Ft fenntartói támogatást kér saját 
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erő biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának II. 
kategóriájában – támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy 
az igényelt támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton 
az igényelt összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt 
biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Körösi Mihály igazgató 
Határidő: a pályázat beérkezésére 2001. augusztus 31. 
 
 
264/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium azon kérelmét, - melyben 
6.264.000 forint 20 %-ának megfelelő 1.253.000,- Ft fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának II. kategóriájában – 
támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat beérkezésére 2001. augusztus 31. 
 
 
265/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Városi Zeneiskola azon kérelmét, - melyben 
3.475.000 forint 20 %-ának 695.000,- Ft megfelelő fenntartói támogatást kér saját erő 
biztosítására Békés Megye Közoktatási Közalapítványa idei pályázatának II. kategóriájában – 
támogatja a 2001. évi költségvetési előirányzatából, azzal a kikötéssel, hogy az igényelt 
támogatás elnyerése esetén a teljes összeget biztosítja. Amennyiben a pályázaton az igényelt 
összegnél kevesebbet nyer a pályázat, akkor ahhoz arányosan kevesebb önrészt biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Matajsz János igazgató 
Határidő: a pályázat beérkezésére 2001. augusztus 31. 
 
 
266/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola azon kérelmét, melyben a 
Molnár Miklós Sportcsarnok küzdőterének felújítását az ISM kapcsolatos pályázatán való 
részvétellel tervezi, támogatja. A küzdőtér felújításánál A II. kombi burkolatos változatot 
támogatja. Az 50 % mértékű pályázott összeg mellett a pályázathoz biztosítandó 50 % 
önrészt, amelynek összege 7.986.000 Ft a 2001. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat beérkezésére 2001. augusztus 31. 
 
 
267/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújtson be az Ifjúsági és Sport Minisztériumhoz, “A szabadidős és iskolai sport 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázatra. A pályázat a Városi Sporttelep 
kerítésének javításához szükséges pénzügyi források megteremtését célozza. 
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A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt 1.575.000 Ft-ot a 2001 évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatallal készítesse el a pályázatot és az 
előírt határidőre, nyújtsák be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. augusztus 31. 
 
 
268/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújtson be az Ifjúsági és Sport Minisztériumhoz, “A szabadidős és iskolai sport 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázatra. A pályázat a Városi Sporttelep 
öltözőinek gázellátásának megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtését 
célozza. 
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt 553.000 Ft-ot a 2001 évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatallal készítesse el a pályázatot és az 
előírt határidőre, nyújtsák be. 
Felelős. Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. augusztus 31. 
 
 
269/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújtson be az Ifjúsági és Sport Minisztériumhoz, “A szabadidős és iskolai sport 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázatra. A pályázat a Városi Sporttelep 
öltözőinek felújításához szükséges pénzügyi források megteremtését célozza. 
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt 3.396.000 Ft-ot a 2001 évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatallal készítesse el a pályázatot és az 
előírt határidőre, nyújtsák be. 
Felelős. Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. augusztus 31. 
 
 
270/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete megbízza Matajsz Jánost - a Városi Zeneiskola 
vezetőjét – igazgatói teendőinek ellátása mellett 2001. szeptember 1-jétől a városi 
fúvószenekar vezetésével 2002. augusztus 31-ig. A zenekari hangszerek a Városi Zeneiskola 
leltárában szerepelnek (az iskola igazgatójának felelőssége mellett), azok használatának 
minden felelőssége a zenekar vezetőjét terhelik. A fellépések koordinálása az igazgató 
feladata. 
A zenekar vezetője vállalkozóként vállalja a megbízás teljesítését. A Képviselő-testület a 
zenekar vezetői teendők ellátásáért, számla ellenében 35.000.- Ft/hó összeget biztosít. A 
zenekar vezető feladatai minimum heti 6 órában köteles ellátni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A megállapodás elkészítésére: 2001. augusztus 31.  
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271/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a "Mit tehet a cigányság 
saját helyzete javításáért?" címmel tervezett városi fórum megrendezését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
272/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiegészített 
felújítási ütemtervben szereplő általa legszükségesebbnek ítélt munkálatokat végeztesse el. A 
munkák fedezetére felújítási előirányzatként 5.000 e Ft-ot biztosít a 2001. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedése azonnal 
 
 
273/2001./VII.27./sz. határozat: 
A Képviselő- testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése: 
-12-1. cím: Felhalmozási kiadások (Ingatlanvásárlás Mb., Szarvasi u. 12.) előirányzatát 
csökkenti                    2.000 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-15. cím: Általános tartalék előirányzatát:                    2.000 eFt-tal     A 
Városi fúvószenekar vezetője 2001. szeptember 1-től 2002. augusztus 31-ig a zenekar 
vezetését megbízás helyett vállalkozóként végzi. 
-7-3. cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatán belül: 
 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát:      -78 eFt-tal csökkenti 
 - Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát:     -27 eFt-tal csökkenti 
 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát:    +105 eFt-tal megemeli 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
274/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiépített 
informatikai hálózat működtetésére 2001. 05. 01.-től - 2001. 12.-31.-ig terjedő időszakra 
Schultz György vállalkozóval a Szerződést kösse meg és a működtetés fedezetére 350 eFt-ot 
biztosít (50 eFt / hó x 7 hó) a 2001. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Szerződés megkötésre azonnal 
 
 
275/2001/VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Petőfi u. 1. 
sz. 978/1/A/7 hrsz.-ú ingatlanra a Gazdasági Minisztérium részére jelzálogjog az 1.050.000 Ft 
támogatási összeg által megkívánt mértékig bejegyzésre kerüljön. Egyúttal megbízza a 
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a Gazdasági Minisztérium által előírtak szerint 
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276/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/2000. ÖKK törvény, közlemény 1 
sz. mellékletének 191 sorszámán 2000. évre a Szennyvízcsatorna hálózat építése beruházásra 
jóváhagyott 28.226 eFt céltámogatás előirányzatából 5.645.200 Ft előirányzatról lemond, 
ebből lehívott és ezen Nyilatkozattal egyidőben véglegesen visszafizetett összeg: 520.000 Ft. 
A lemondás oka, és annak kódszáma: 3. ÁFA visszatérítés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
277/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/2000. ÖKK törvény, közlemény 1 
sz. mellékletének 191 sorszámán 2001-2002. évre a Szennyvízcsatorna hálózat építése 
beruházásra jóváhagyott, 298.400.000 Ft 
 (ebből 2001:  150.000.000 Ft 
           2002:  148.400.000 Ft), céltámogatás előirányzatából, 59.680.000 Ft   
 (ebből  2001:   30.000.000 Ft 
            2002:   29.680.000 Ft) előirányzatról lemond. 
A lemondás oka, és annak kódszáma 3. ÁFA visszatérítés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
278/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. július 1. napjától a polgármester 
illetményét a köztisztviselői illetményalap 10-es szorzószám szorzata alapján 320.000 Ft-ban 
állapítja meg. A polgármester költségtérítését, saját illetmény 30%-ában határozza meg 2001. 
július 1-től 96.000 Ft-ban. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
279/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2001. július 1. napjától a társadalmi 
megbízású alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap 4-es szorzószám 
szorzata alapján 128.000 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
280/2001./VII.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a polgármester, alpolgármester, a képviselő és nem képviselő bizottsági 
tagok és bizottsági elnökök 2001. július 1-i illetmény, illetve tiszteletdíj emelése fedezetéül, 
1.223 eFt-ot biztosít (ebből személyi juttatás 928 eFt, Munkáltatókat terhelő juttatás 295 eFt) 
a 2001. évi költségvetés Általános tartaléka terhére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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281/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete T.Wagner Márton képviselő 
interpellációját támogatva, kéri a Közútkezelő Kht.-ét /Békéscsaba/, hogy a főútvonalak 
városba érkező szakaszán /Köröstarcsai, Békési, Gyomai út/ lassító szigetek kialakításának 
lehetőségét vizsgálják meg, a kht. tegyen javaslatot sebességcsökkentés megoldására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2001.(VII.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2001.(VII.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló, a 9/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt, a 35/1999.(XII.6.) MÖK sz. rendelettel, a 2/2000.(II.7.) MÖK sz. rendelettel, valamint 
a 33/2000.(XII.4.) MÖK sz. rendelettel módosított 33/1997.(X.14.) MÖK sz. rendelet 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2001.(VII.30.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló többször módosított 40/1995.(XII.29.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2001.(VII.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
282/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
Mezőberény, Fő út 2/B. II/11. számú lakást értékesítésre kijelöli. A lakás eladási ára legalább 
6.000 eFt. Megbízza a polgármestert, hogy az értékesítésre a megfelelő eljárást folytassa le.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értelem szerint, beszámolás az értékelést követő Képviselő-testületi ülés 
 
 
283/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Mezőberény, Gyomai u. 23. sz. alatti /2164 hrsz./ ingatlant értékesítésre kijelöli 6.000.000 Ft 
limitáron. Megbízza a polgármestert, hogy az értékesítésre a megfelelő eljárást folytassa le. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értelem szerint, beszámolás az értékesítést követő Képviselő-testületi ülés 
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284/2001./VII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező mezőberényi 689 hrsz.-ú 
Mezőberény, Szarvasi u. 12. szám alatti földszintes épület plusz megkezdett csarnok tető-
felújítási munkálataira 3.000 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2001. évi költségvetése 
általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
285/2001./VII.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
berekfürdői üdülőket /Berekfürdő, Vadvirág u./ fizetőképes vevőnek értékesítse minimum 
3.000 eFt-os áron. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
286/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola melegítő 
konyhájának felújítási munkáira /a felújítás sürgőssége miatt/ 1.100.000 Ft-ot biztosít az 
önkormányzat 2001. évi költségvetése általános tartalék terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
287/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Luther u. 1. sz. alatti 
Egészségügyi Központban, a földszinten lévő orvosi rendelőket a kivásárló orvosok részére 
privatizálásra kijelöli bruttó 55.000 Ft/m2 vételáron, amelyből egyidejű kivásárlás esetén 20% 
kedvezményt biztosít, így bruttó 44.000 Ft/m2 vételárat kell megfizetni. A későbbiek során a 
20% kedvezményre a kivásárló orvos nem jogosult. 
A privatizációval kapcsolatos minden egyéb esetleges átalakítási, kialakítási, ill. felújítási 
költséget a kivásárló orvosnak kell vállalni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson az érintett 
orvosokkal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
288/2001./VII.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Gyomai u. 1. sz. alatti 
földszinti lakás vételárát 55.000 Ft/m2 egységárban határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megjelölt vételár mellett tárgyalást folytasson a 
vevővel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
289/2001./VII.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése: 
- 14-1. cím: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /Felhalmozási és egyéb tőke 
jellegű bevételek bevételi előirányzatát 5.000 eFt-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg 
megemeli 
- 15 cím: Általános tartalék kiadási előirányzatát 5.000 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 

*** 
 
 
290/2001./VIII.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg a rendkívüli, ünnepi ülésén: 
1. Mezőberény - Kolárovó város közötti testvérvárosi kapcsolat felvétele - a 2001. augusztus 

10-én Kolárovóban megkötött szerződés megerősítése. 
2. Bejelentések. 
 
 
291/2001./VIII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a 2001. augusztus hó 10-én- 
Szlovákiában Kolárovó városban megkötött testvérvárosi együttműködési szerződést, ami 
Mezőberény városa és Kolárovó városa testvérvárosi kapcsolata létrejöttét rögzíti, ezen 
határozatával megerősíti, az abban foglaltakkal mindenben egyetértve magára nézve 
kötelezőnek tekinti. A Képviselő-testület Mezőberényben a Fortuna téren lévő a Barátság 
emlékhelyen táblát helyez el, mely megörökíti Kolárovó testvérvárossá fogadását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
292/2001./VIII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatot nyújtson be a Szociális és Családügyi 
Minisztérium által meghívásos pályázatként meghirdetett szociális mintahely kialakítására. 
A pályázaton való részvételhez 10%-os saját erőt az intézmény már meglévő tárgyi eszközei, 
személyi feltételei, szellemi termékei figyelembe vételével kell biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              a pályázat benyújtásáért Kovács Edina a Városi 
              Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2001. augusztus 25. 
 
 
293/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
2./ Beszámoló lejárt határidejű határozat végrehajtásáról /7/2001. (I.18.) sz. hat/. 
3./ Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 7/2001. (III.6.) MÖK sz. rendeletének 

módosítása. 
4./ Beszámoló az önkormányzat 2001. I. félévi gazdálkodásáról. 
5./ Bejelentések. 
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B/1. A Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 
munkakörök megállapítása. 

B/2. - Közlekedésbiztonsági Nap rendezésének támogatása. 
B/3. - Mécses Egyesület Közösségének kérelme. 

6./ Zárt ülés 
Z/1. Darócz Károly és felesége kérelme jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás iránt. 
Z/2. Gyomai u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítése /283/2001. (VII.27.) sz. határozat 

végrehajtása. 
Z/3. Tervezési szerződés megkötésének véleményezése, ill. fedezet biztosítás 

/szennyvíztisztító telep bővítése/ 
Z/4. Tervezési szerződés megkötésének véleményezése, ill. fedezet biztosítás 

/3,4,5,6,10,11,12,13,14 sz. öblözetek szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés/ 
Z/5. Szennyvízcsatorna-hálózat építés /7,8,9 sz. öblözet/ beruházás hitelfelvételéhez 

készfizető kezességvállalás, ill. a kamatfizetés vállalása. 
Z/6. A Körös Volán telephely áthelyezési ügye. 
Z/7. Orvosi privatizáció. 
Z/8. Állásfoglalás az 1025/1 hrsz.-ú ingatlan /ügyeleti garázs, pihenő/ értékesítéséről. 
Z/9. Bejelentések. 

 
 
294/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
 
295/2001. IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
kéttannyelvű szakmai igazgatóhelyettesi állás betöltésére hozott 7/2001. (I.18.) számú 
határozatát annyiban módosítja, hogy az álláshely betöltésének határidejét 2001. december 
31-ig meghosszabbítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: 2001. december 31. 
 
 
 
296/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2001. évi költségvetés 
 bevételeit   1.998.285 eFt előirányzattal 
        1.014.340 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:-42.601 eFt) 
 kiadásait    1.998.285 eFt előirányzattal. 
                  1.004.467 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 35.190 eFt) 
az egyenleget  9.873 eFt -tal jóváhagyja, és az 2001. évi költségvetés alapján az 2001. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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297/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
A Mezőberény Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban - a hivatali szervezet 
vezetője előterjesztése alapján- az alábbi munkakörök betöltéséhez állapítja meg a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget: 
 1.   jegyző 
 2.   aljegyző 
 3.   kiemelt építéshatósági ügyintéző 
 4.   műszaki, beruházási irodavezető és ügyintéző 
 5.   közlekedésigazgatási okmányügyintéző 
 6.   mezőgazdasági és vagyongazdálkodó 
 7.   főkönyvi könyvelő 
 8.   pénzügyi-költségvetési irodavezető 
            9.   anyakönyvvezető 
 10. gyámügyi ügyintéző és gyámhivatali ügyintéző 
 11. szabálysértési ügyintéző 
 12. pénzügyi ügyintéző, könyvelő 
 13. vállalkozói igazolvány ügyintéző 
 14. pénzügyi ügyintézők 
 15. pénztáros-könyvelő 
 16. személyazonosító igazolvány okmányügyintéző 
 17. személyi adatkezelő és anyakönyvvezető 
 18. pénzügyi ügyintéző, vagyonnyilvántartó 
 19. adóügyi ügyintézők 
 20. építési-műszaki ügyintéző 
 21. okmányiroda vezető 
 22. belső ellenőr 
 23. intézményfelügyeleti munkatárs 
E jegyzék az SZMSZ függelékeként annak mellékletét képezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
298/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Városi 
Balesetmegelőzési Bizottság által 2001. szeptember 29-én Mezőberényben megrendezésre 
kerülő Közlekedésbiztonsági Napra a mezőberényi Vásárcsarnokot és piacteret díjmentesen 
rendelkezésre bocsátja, a rendezvényhez 50.000 Ft támogatást nyújt a 175/2000. (V.19.) sz. 
határozattal létrehozott közérdekű kötelezettségvállalási közbiztonsági számláról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
299/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mécses Egyesület Közössége 
kérelmének döntés előkészítésével megbízza a Szociális Bizottságot azzal, hogy javaslatát a 
Képviselő-testület következő ülésére terjessze elő. 
Felelős: Dr. Sziráczki Magdolna a Szoc. Biz. elnöke 
Határidő: 2001. szeptember 28. 
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300/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjteményt 
2001. december 1. napjától áthelyezi a mezőberényi 3556 hrsz.-ú 5665 m2 területű Fő u. 1-3 
sz. alatti törzsvagyonát képező, korlátozottan forgalomképes ingatlanba, amelyet a 
Gyűjtemény székhelyeként jelöl ki. Egyidejűleg a mezőberényi 2164 hrsz.-ú 1408 m2 területű 
Gyomai u. 23. sz. alatti ingatlan intézményi funkcióját megszünteti és forgalomképesnek 
nyilvánítja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően gondoskodjon, az önkormányzat 
tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, valamint az 
Orlai Petrics Soma Múzeum alapító okiratának módosításáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: - értelem szerint ill. 
                 - OPS Múzeum alapító okiratának módosítása következő testületi ülés 
                 - Vagyonrendelet módosítására előterjesztés a 15/2000. (VI.26.) sz. rendelet 7. §-

ában foglaltak szerint. 
 
 
301/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
mezőberényi 2164 hrsz-ú Gyomai u. 23. sz. alatti 1408 m2 területű lakóház, udv. gazd. épület 
művelési ágú forgalomképes ingatlant értékesíti a Túr-Trink Kft. - Mezőtúr, Rákóczi u. 23-27. 
részére 6.500.000 Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer forint nettó vételáron azzal, hogy az adás-
vételi szerződéssel kapcsolatos költségek  a vevőt terhelik. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak és vételi szándéknyilatkozatnak 
megfelelően az adás-vételi szerződést a vevővel kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
302/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Gyomai u. 23. számú ingatlan értékesítéséből származó bevételt, 6,5 mill. Ft-ot az Orlai 
Petrics Soma Gyűjtemény elhelyezésére szükséges költségek fedezésére fordítsa, de ebből 
kell megoldani a Gyűjtemény új székhelyeként megjelölt épület vízszigetelését is 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
303/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Darócz Károly és 
felesége Mezőberény, Kérhalom u. 20. szám alatti lakosok tulajdonát képező, mezőberényi 
2773 hrsz.-ú Mezőberény, Kérhalom u. 20. sz. alatti ingatlanra az OTP és Kereskedelmi Bank 
által folyósításra kerülő adó-visszatérítési támogatás biztosítására - az önkormányzatot követő 
rangsorban - jelzálogjog bejegyzésre kerüljön, melynek jogosultja a Magyar Állam, képviseli 
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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304/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város belterületén 
meglévő szennyvíztisztító telepnek a 3,4,5,6,10,11,12,13,14 sz. öblözetekben megvalósuló 
szennyvízcsatornahálózat bővítéséhez kapcsolódó, bővítéshez szükséges, megvalósíthatósági 
tanulmány és vízjogi létesítési engedély tervnek a fedezetére  5.000 eFt + 25 % ÁFA-t = 
6.250 eFt-ot biztosít a DUPLEX Építő és Földmérő Mérnöki Kft. Békéscsaba részére, 2001. 
évi költségvetésében 250 eFt-ot, a 2003. évi költségvetésben 6.000 eFt-ot és felhatalmazza a 
polgármestert a Tervezési Szerződés aláírására, megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
305/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város belterületén a 
3,4,5,6,10,11,12,13,14 sz. öblözetekben megvalósuló szennyvízcsatornahálózat, 
megvalósításához szükséges vízjogi létesítési terv elkészítésének fedezetére 7.200 eFt + 25 % 
ÁFA-t = 9.000 eFt-ot biztosít a DUPLEX Építő és Földmérő Mérnöki Kft. Békéscsaba 
részére, a 2002. évi költségvetésben 375 eFt-ot, a 2003. évi költségvetésében 8.625 eFt-ot, és 
felhatalmazza a polgármestert a Tervezési Szerződés aláírására, megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
306/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 54/2001.(III.5.)sz. határozatát 
visszavonja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
307/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a 
mezőberényi 7,8,9. sz. öblözetekben a szennyvízcsatorna beruházás megvalósítására létrejött 
Mezőberényi Csatornamű Társulat által kiválasztott banktól legfeljebb 10 éves futamidőre 
felvett 315.326 eFt, azaz Háromszáztizenötmillió-háromszázhuszonhatezer forint kedvező 
kamatozású társulati hitel törvényes határidőn belüli vissza-fizetésére, és a hitel kamatának 
megfizetését vállalja, és a 315.326 eFt hitel futam ideje alatti években a költségvetésébe 
beállítja. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a kezességi nyilatkozat aláírására. 
A Mezőberényi Csatornamű Társulat esetleges megszűnése esetén Mezőberény Város 
Önkormányzata a Társulat kötelezettségeire egyetemleges felelősséget vállal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
308/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a mezőberényi 
809/2. hrsz.-ú ingatlan megosztását követően, a megközelítőleg 2000 m2 területű telket 500 
Ft/m2 egységáron, de minimum 1 millió Ft vételár mellett. Felhatalmazza a polgármestert, a 
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megosztással kapcsolatos intézkedések megtételére, és a további egyeztető tárgyalások 
lefolytatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
309/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mezőberény, Gyomai u. 1 
sz. alatti ingatlan társasházzá alakításával, felhatalmazza a polgármestert a társasház alapítás 
lebonyolítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
310/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
orvosi privatizáció elősegítése érdekében arra, hogy a Luther u. 1 szám alatt lévő rendelők 
vonatkozásában tárgyaljon:  
˗ Dr. Emődi Emesével, hogy a korábban egyeztetett rendelőt meg kívánja-e vásárolni;   
˗ Dr. Juhász Annával, hogy a jelenlegi ügyelet helyén lévő rendelőt meg kívánja-e 

vásárolni; 
˗ Dr. Dóczy Balázzsal, hogy a jelenleg Dr. Zuberecz Zoltán által használt rendelőt meg 

kívánja-e vásárolni; 
˗ Dr. Kovács Józseffel, hogy a jelenleg általa használt rendelőt meg kívánja-e vásárolni; 
a korábban a Paksi Team által előterjesztett alaprajz alapján.  
Meg kell vizsgálni, hogy a jelenleg Dr. Dóczy Balázs és Dr. Hegyi Ibolya rendelője alkalmas-
e arra, hogy a védőnők átköltözzenek a Széchenyi u. 1 sz. alól és az ügyelet a Széchenyi u. 1 
sz. alatt a védőnők helyére elhelyezhető 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
311/2001.(IX.7.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy fedett uszoda 
létesítéséhez, a Széchenyi terv pályázati kiírásának megfelelő, engedélyes terv készüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést 6 mill. Ft + Áfa /bruttó 7,5 mill. 
Ft/ tervezési díj mellett a STRUKTURA-BAU-TYP Szerkezetépítő Kft-vel kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2001.(IX.07.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 7/2001.(IV.6.) sz. rendelet 
módosítása 
 
 

*** 
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312/2001./IX.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

L/l. Az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzata 
mellékleteinek elkészítése /136/2001. (IV.27) sz. hat./ 

L/2. Közoktatási megállapodás Köröstarcsával /161/2001. (VI.1.) sz. hat./ 
L/3. Az 5. osztályok indítása a város általános iskoláiban /172/2001.(VI.1.) sz. hat./ 
L/4. Emlékmű a német kitelepítetteknek /188/2001. (VI.1.) sz. hat./ 
L/5. A Városi fúvószenekar vezetőjének megbízása /270/2001. (VII.27.) sz. hat./ 
L/6. MÉCSES SZOLGÁLÓ KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE kérelme /299/2001.(IX.7.)sz. 

hat./ 
L/7. Gyomai u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítése /301/2001. (IX.7.) sz. hat./ 

3./ Sportkoncepció aktualizálása a sporttörvényben foglaltak szerint. 
4./ Bejelentések. 

B/1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 
módosítása. 

B/2. Felterjesztési javaslat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § /1/ 
bekezdésének módosítására. 

B/3. Csatlakozás lehetősége a "BW50- Magyarország köszönti az 50 éves Baden-
Würtenberget" kulturális fesztiválhoz. 

B/4. Valentinyi Károly alpolgármester tiszteletdíj felajánlása és átcsoportosítási javaslata. 
B/5. Pályázat benyújtása a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz /Bélmegyer-

Mezőberény összekötő út építésére./ 
B/6. Széchenyi Terv keretében köztisztviselők számítógéphez juttatásához pályázat. 
B/7. 1. Sz. Általános Iskola pályázatának támogatása. 

5./ Zárt ülés 
Z/1. "Mezőberényért" kitüntetés adományozása 2001. október 23-án. 
Z/2. Jozaf Csaba és Fazekas Hajnalka Tünde lakástámogatási hitel ügye. 
Z/3. Telek visszavásárlási kérelem. 
Z/4. Válasz levél az Oktatási Jogok Biztosának. 
Z/5. Mezőberény város belterületén a 7. sz., 8. sz, és 9. sz. szennyvízöblözetekben 

létesülő szennyvízcsatorna-hálózat építési munkái. 
Z/6. Idősek Otthona építésére pályázat benyújtása /szóbeli/ 
Z/7. Bérlakás pályázat (szóbeli előterjesztés) 

 
 
313/2001./IX.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
314/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPS Gyűjtemény az 
intézményi SZMSZ mellékleteként elkészítette a következő szabályzatokat: munkavédelmi, 
tűzvédelmi, adatkezelési és irattárazási szabályzat. Az intézményi szabályzatok folyamatos 
karbantartásáért és jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Csete Gyula, az OPS Gyűjtemény igazgatója 
Határidő: azonnali 
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315/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPS Gyűjtemény az 
intézményi SZMSZ mellékleteként a következő szabályzatokkal: 
számlarend és pénzkezelési 
leltározási 
selejtezési 
belső ellenőrzési szabályzat 
a Petőfi Sándor Művelődési Központ rendelkezik (gazdálkodását tekintve az OPS 
Gyűjtemény oda tartozik), így ezek ott találhatók, s kiegészítésük folyamatban van. A 
szükséges kiegészítésekre 1 hónapot biztosít. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Csete Gyula, az OPS Gyűjtemény igazgatója. 
                  Szűcsné Sziklai Éva, a PS Műv. Központ igazgatója. 
Határidő: 2001. október 31. 
 
 
316/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Köröstarcsa Község 
Önkormányzata kezdeményezését, hogy az általános iskolai diákotthoni ellátás is kerüljön be 
a megbízott által biztosított ellátások körébe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
317/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 161/2001./VI.1./sz. határozatában 
jóváhagyott közoktatási megállapodás Köröstarcsával az alábbi záradékkal kiegészítve 
kerüljön aláírásra: 
Záradék a Köröstarcsa önkormányzatával kötendő feladatellátásról szóló közoktatási 
megállapodáshoz: 
A közoktatásról szóló törvény 114.§-a az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat 
részletezi. Ez az ingyenesség a már felvett gyermekekre és tanulókra vonatkozik, akiknek 
felvételéről az intézményvezető dönt – a fenntartó önkormányzat által biztosított lehetőségein 
belül. 
Megbízó önkormányzat nem fizet hozzájárulást azon köröstarcsai gyermekek után, akik az 
alábbiakban felsorolt – Megbízott által fenntartott - intézménybe felvételt nyertek, vagy 
nyernek, az intézmény alapító okiratban rögzített alapfeladatához kapcsolódón nyújtott 
szolgáltatásokért: 
• Orlai Petrics Soma Általános Iskola diákotthona és speciális tagozta 
• Petőfi Sándor Gimnázium Arany János tehetség-gondozó programjának osztályai 
• Városi Zeneiskola több tanszaka  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
318/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2001/2002-es tanévben induló 
ötödik osztályok szervezéséről szóló írásbeli tájékoztatót. Megbízza Siklósi István bizottsági 
elnököt, hogy dr. Hantos Katalin jegyzővel együtt készítsék el az Oktatási jogok biztosának 
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küldendő válaszlevelet, figyelembe véve az Oktatási és kulturális bizottság ülésén ezzel 
kapcsolatban elhangzottakat.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnök 
Határidő: 2001. október 14. 
 
 
319/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a 188/2001./VI.1./sz. 
MÖK határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Megbízza Harmati László képviselőt, hogy 
a német kitelepítettek emlékműve felállításához szükséges további információkkal segítse elő 
a testületi döntés meghozatalát a következő ülés alkalmával.  
Felelős: Harmati László képviselő 
Határidő: 2001. októberi testületi ülés. 
 
 
320/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadja a városi fúvószenekar vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos – 270/2001.(VII.27.) sz. – MÖK határozat végrehajtásával 
kapcsolatos tájékoztatót. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Matajsz János igazgató, a városi fúvószenekar vezetője. 
 
 
321/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mécses Szolgáló Közösség 
Egyesülete ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelmét, miután nem kötelező önkormányzati 
feladat megoldásához kértek támogatást - a kötelező feladatai rovására - a 2001. évi 
költségvetési keret hiánya miatt nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
322/2001./IX.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 301/2001./IX.7./ sz. lejárt határidejű határozat /Gyomai u. 23. sz. alatti 
ingatlan értékesítése/ végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
323/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
az oktatási intézmények dolgozzanak ki egy egységes elvek alapján működő bérleti díj 
rendszer 2001. december 31-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. december 31. 
 
 
324/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sporttörvényben foglaltak 
aktualizálásával Mezőberény Város Sportkoncepcióját elfogadja. 
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325/2001./IX.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslatával egyetért. Az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
„A R 9. § 2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és további /3/ bekezdéssel 
egészül ki: 
„ 9. § /2/A 2001-2002-ben létesülő költségalapú bérlakások bérletbe adása sorrendjének elvei: 
a.) meglévő önkormányzati bérlakásból önkormányzati érdekből átköltöző  
b.) más önkormányzati érdekből – pl. szakember elhelyezése  
c.) pályáztatás alapján, aki a bérleti díj megfizetését előre a leghosszabb időre vállalja és a 

vállalásnak megfelelő időtartamra járó bérleti díjat a szerződés megkötésével egy időben 
megfizeti. 

/3/ Újonnan létesült önkormányzati bérlakások első bérlőjének kijelölésében a Képviselő-
testület dönt zárt ülésen. 
 
 
326/2001./IX.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság javaslatát, Az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításánál a rendelet-tervezet 1. §-
val módosított 9. § /4/ bekezdés –„a lakásbérleti szerződéseket határozatott időre, 1 évre kell 
megkötni”- kiegészítést nem támogatja.  
 
 
327/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § /1/ 
bekezdését a következők szerint módosítsa: 
„37. § /1/ A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy 
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén /telephelyén/ kívül folytatja. Székhely vagy 
telephely hiányában is állandó ipari tevékenységnek minősül a nyomvonalas létesítményen 
keresztül végzett szolgáltatás. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot, valamint annak részletes 
indoklását küldje meg a Belügyminiszternek. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2001. október 5.  
 
 
328/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata csatlakozni kíván a „BW 50 – Magyarország köszönti az 
50 éves Baden-Würtenberget” kulturális fesztiválhoz. A Képviselő-testület megbízza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert és Szűcsné Sziklai Éva igazgatót, hogy az előterjesztések 
és az elhangzottak alapján elkészült rendezvénytervet – költségvetési tervvel együtt - küldjék 
el a minisztérium Európai Ügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályára a támogatás iránti 
igény jelzésével együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: a támogatás igény beadására 2001. szeptember 30. 
                a rendezvényterv beadására 2001. október 15. 
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329/2001./IX.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH. Igazgatás kiadási előirányzatát 200 eFt-tal csökkenti 
                       ezen belül: 
                                        Személyi juttatás                    153 eFt 
                                        Munkaadókat terhelő jár.:        47 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, kiadások 
előirányzatát 200 eFt-tal, Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére pénzeszközátadás ruha 
vásárlás céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés. 
 
 
330/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
a Bélmegyer-Mezőberény összekötő út építésére a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 
a területfejlesztési célelőirányzat támogatására pályázatot nyújtson be. 
Az I. ütem útépítés tervezett költsége                                 86.439 eFt 
       Ebből egyéb várható támogatás                                   38.912 eFt   /FVM, KöViM/ 
       TFC támogatás                                                             24.527 eFt 
       Önkormányzati sajáterő                                               23.000 eFt  
A sajáterő megoszlása: 
        Bélmegyer Község Önkormányzata                             3.945 eFt 
         Mezőberény Város Önkormányzata                          19.055 eFt. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ráeső rész út építéséhez szükséges 
saját erőt, 1.019 eFt-ot a 2001. évi költségvetésében biztosítja és a 18.036 eFt-ot a 2002. évi 
költségvetésében előirányozza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
331/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részt vegyenek a Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett „Köztisztviselők otthoni számítógép használatára” kiírt pályázaton. 
Felkéri a jegyzőt, hogy munkáltatóként kösse meg a pályázati feltételeket vállaló 
köztisztviselőkkel a pályázati szerződést. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2001. október 19. 
 
 
 
332/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy az 1. Sz. Általános 
Iskola a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságához SZT-IS-12 „felnőttek 
képzésében szerepet vállaló közoktatási intézmények támogatása” címen a pályázatát nyújtsa 
be. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
1.Sz. Általános Iskola igazgatója 

Határidő: azonnal. 
 
 
333/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 41/1997.(XI.24.) 
MÖK sz. rendelettel alapított Mezőberényért kitüntetést 2001. október 23-án 1 személy kapja 
meg, név szerint: 
- Dr. Irányi István (a Petőfi Sándor Gimnázium nyugalmazott tanára) 
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 
 
 
334/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja Jozaf Csaba és 
Fazekas Hajnalka Tünde Mezőberény, Puskin u. 44. sz. alatti lakosok tulajdonközösség 
megszüntető megállapodásának bejegyzéséhez azzal a feltétellel, hogy az ingatlan 
nyilvántartásban a mezőberényi 930/A/1 és 930/A/2 hrsz.-ú Mezőberény, Puskin u. 44. sz. 
alatti ingatlanokra Mezőberény Város Önkormányzata jogosult javára bejegyzett 480.000.- Ft 
kamatmentes kölcsön erejéig biztosított elidegenítési és terhelési tilalom továbbra is mind két 
ingatlan vonatkozásában fennmarad. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
335/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 2681/2 hrsz.-ú 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlant visszavásárolja 100.000,- Ft összegért Karácson 
Ádám Mezőberény, Kereki u. 27. sz. alatti lakostól azzal a feltétellel, hogy az ingatlant 
terhelő a kiegyenlítés napján kamataival együtt esedékes illeték terhet a vételárból 
önkormányzat megfizeti az Illetékhivatal számlájára a visszavásárlással kapcsolatos költségek 
vevőt terhelik, valamint levonásra kerül az önkormányzattól kapott szociális kölcsön teljes 
összege. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
lefolytatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
336/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 2681/2 hrsz.-ú 969 m2 
területű Gárdonyi és Rózsa u. közötti telek vételárát a visszavásárlást követően 150 Ft/ m2 
egységárban, valamint 2.122,- Ft megosztási költség összegben állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert fizetőképes vevőnek az ingatlan értékesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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337/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 318/2001./IX.28./sz. határozatban történt megbízás 
alapján elkészített, az Oktatási Jogok Biztosának küldendő válaszlevél tartalmával egyetért, 
annak megküldését támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
338/2001./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 7. sz., 8. sz., 9. 
sz. szennyvíz öblözetben szennyvízcsatorna hálózat építésének tárgyában megkötött 
Vállalkozási Szerződés az új műszaki ütemtervvel módosuljon. Felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés mellékletének módosítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
339/2001./IX.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a polgármesteri hivatalt, következő ülésre terjessze elő 50 
férőhelyes idősek otthona építéséhez pályázat benyújtását a Széchenyi Terv keretében. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: okt. testületi ülés 
 
 
340/2001./IX.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, következő testületi ülésre dolgozza ki 
további költségalapú lakbérű új lakások vásárlása pályázati anyagát, hogy a Széchenyi Terv 
keretében a pályázatot be tudják nyújtani. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: októberi testületi ülés. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2001.(X.01.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2001.(X.01.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet módosításától 
 
 

*** 
 
 
341/2001./X.23./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg az ülésen: 
 - "Mezőberényért" kitüntetés adományozása. 
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*** 
 
 
342/2001./X.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

L/1. Közoktatási megállapodás Köröstarcsával /161/2001. (VI.1.) sz. hat./ 
L/2. A Petőfi S. Gimnázium kollégiumának működésével kapcsolatos pályázat az OM 

Közoktatás 2001. pályázatán /208/2001. (V.22.) sz. hat./ 
L/3. Az Orlai P.S. Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktatásának vizsgálatával 

kapcsolatos pályázat az OM Közoktatás 2001. pályázatán /209/2001. (V.22.) sz. hat./ 
L/4. Az iskolai pedagógiai programok kiegészítése /245-246-247/2001. (VII.27.) sz. hat./ 
L/5. A Városi Zeneiskola művészeti iskolává való fejlesztése, integrálása 

/250/2001.(VII.27.) sz. hat./ 
L/6. Emlékmű a német kitelepítetteknek /319/2001.(IX.28.)sz. hat./ 

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
4. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról. 
5. Bejelentések 

B/1. Pedagógusok számítógép beszerzéséhez támogatás kérés. 
B/2. A nevelési-oktatási intézmények kötelező /minimális/ eszköz és felszerelési 

Jegyzéke. 
B/3. Egyházi fúvószenekar támogatása /német evangélikus egyház/ 
B/4. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény alapító okiratának módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása /rendelet alkotás/ 
B/5. Az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény vezetői feladatainak ellátása. 
B/6. Gronau-i fúvószenekar 2002. évi meghívása. 

6. Zárt ülés 
Z/1. Német pékség zöldmezős beruházásához terület biztosítás. 
Z/2. Orvosi privatizáció. 
Z/3. Önkormányzati bérlakás-állomány fejlesztésére pályázat. 
Z/4. Mezőberény város fürdőfejlesztési koncepciója. 
Z/5. Önkormányzati kincstári rendszerre benyújtott pályázat eredménye /95/2001.(III.23.) 

sz. hat.) 
Z/6. Mezőberény város közigazgatási területén a települési szilárd és folyékony hulladék 

gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás megszervezése. 
Z/7. A Petőfi S. Művelődési Központ működésével kapcsolatos szakszervezeti 

megkeresés. 
Z/8. Önkormányzati bérlakások bérlő kijelölése. 
Z/9. Bejelentések. 

 
 
343/2001./X.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
344/2001./X.26./sz. határozat:  
A Képviselő-testület a 161/2001./VI.1./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtását tudomásul 
veszi. 
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345/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az OM Közoktatás 2001 pályázatán 140.000,- Ft 
központi támogatás (a PSG kollégiumának munkáját érintő) felhasználásával kapcsolatban 
átdolgoztatja a pályázatot oly módon, hogy az az alapcélnak megfeleljen, de beleférjen a 
központi támogatási összegbe. Megbízza az intézmény igazgatóját, hogy az átdolgozott 
pályázatot – az általuk felkért közoktatási szakértővel előzetesen egyeztetve – 1 hónapon 
belül nyújtsa be a képviselő-testülethez (az Oktatási és kulturális bizottságon keresztül), 
melynek támogató véleménye alapján a polgármester írja alá az OKÉV-vel a támogatási 
szerződést. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
346/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az OM Közoktatás 2001 pályázatán 120.000,- Ft 
központi támogatás (az OPS Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktatással kapcsolatos 
munkáját érintő) felhasználásával kapcsolatban átdolgoztatja a pályázatot oly módon, hogy az 
az alapcélnak megfeleljen, de beleférjen a központi támogatási összegbe. Megbízza az 
intézmény igazgatóját, hogy az átdolgozott pályázatot – az általuk felkért közoktatási 
pedagógiai szolgáltatóval előzetesen egyeztetve – 1 hónapon belül nyújtsa be a képviselő-
testülethez (az Oktatási és kulturális bizottságon keresztül), melynek támogató véleménye 
alapján a polgármester írja alá az OKÉV-vel a támogatási szerződést. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Körösi Mihály, az OPS Ált. iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
347/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 245-246-247/2001./VII.27./sz. 
határozatokkal jóváhagyott pedagógiai programok (2 általános iskola és a gimnázium) 
átdolgozott, kiegészített változatát nem kéri írásos formában, csak a záradékokat 
(véleményezés, jóváhagyás, stb.) A pedagógiai programok nyilvánosságának, 
megtekinthetőségének céljából azokat a városi informatikai hálózaton elhelyezteti. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Körösi Mihály, Siklósi István és Szilágyi Tibor igazgatók. 
Határidő: 2001. november 25. 
 
 
348/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Zeneiskolát alapfokú 
művészetoktatási intézményként működteti a következő, 2002/2003-as tanévtől. Addig az 
időpontig módosítja a Zeneiskola alapító okiratát és az intézményvezetőtől kéri a pedagógiai 
program kiegészítését jóváhagyásra benyújtani.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Matajsz János igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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349/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi Harmati László 
képviselő tájékoztatóját a mezőberényi német kitelepítetteknek felállítandó emlékművel 
kapcsolatban és támogatja az emlékmű 2002. év augusztusában történő felállítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László képviselő 
Határidő: értelem szerint 
 
 
350/2001./X.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti, hogy a mezőberényi német kitelepítettek emlékére történjen 
meg emlékmű felállítása úgy, hogy még további egyeztetést igényel az emlékmű formájának, 
és megjelenítésének megállapítása.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László képviselő 
Határidő: értelem szerint 
 
 
351/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi német kitelepítetteknek 
felállítandó emlékmű helyszínéül az I. Kerületi Evangélikus Egyház templomkertjén kívüli 
(melletti) elhelyezést támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
352/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi német kitelepítetteknek 
felállítandó emlékművel kapcsolatos feladatok koordinálására tagjaiból egy ad-hoc 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Harmati László, Wagner József, Wagner Márton és T. 
Wagner Márton képviselők. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Harmati László képviselő 
Határidő: értelem szerint 
 
 
353/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az emlékmű költségeinek fedezetére 
pályázatok benyújtása mellett közadakozást hirdet meg. A mezőberényi németek 
kitelepítésének emlékére állítandó emlékmű létesítésére közérdekű kötelezettség vállalás 
címen elkülönített számlát nyit, ahová az adakozni szándékozó lakosság, egyéni és társas 
vállalkozások a támogatásokat befizethetik. A befizetett összegek kizárólag az emlékmű 
állításának költségeire fordíthatók. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
354/2001./X.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
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355/2001./X.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőnőt, hogy a 2002. évi költségvetés előkészítése során a 
polgármesteri hivatal a technikai eszközei bővítésére és korszerűsítésére, valamint a személyi 
állomány képzettségének növelésére, ill. a létszám szükséges bővítésére vonatkozóan 
készítsen kimutatást a hatékonyabb munkavégzés elősegítése érdekében. Szakfeladatok 
szerint készüljön egy gép, -eszközbeszerzési lista. A képviselő-testület a költségvetés 
tárgyalásakor mérlegeli majd az igények teljesíthetőségét. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: ért. szerint, 2002. évi költségvetés előterjesztése. 
 
 
356/2001./X.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
357/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, az 1. Sz. 
Általános Iskola és az Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére 400-400 ezer Ft összeget 
biztosít a 2001. évi költségvetés általános tartaléka terhére számítógép beszerzési pályázaton 
történő részvétel önerős rész biztosítására, úgy hogy 50%-ot a fenntartó, 50%-ot az intézmény 
finanszíroz. A keret elosztásáról az intézmény igazgatója dönt, utólagos elszámolással. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Érintett intézményvezetők 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
358/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2001. évi költségvetésében, a 
nevelési-oktatási intézmények kötelező minimális eszköz és felszereléseinek beszerzésére, 
pályázati önerőként elkülönített 10 mill. Ft-ból megmaradt 7.689.000 Ft-ot nem osztja fel az 
intézmények között, azt később kívánja felhasználni-, a benyújtott, de el nem bírált 
pályázatokra is tekintettel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. évi költségvetés 
 
 
 
359/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az I. ker. Evangélikus /német/ Egyház 
fúvószenekarát támogatja. A támogatással kapcsolatos megállapodást a Városi Zeneiskola 
kösse meg. A Képviselő-testület Matajsz Jánost a Városi Zeneiskola igazgatóját bízza meg a 
megállapodás elkészítésével és aláírásával. A testület a Városi Zeneiskola költségvetését 
ebben az évben 15.000 Ft-tal megemeli, 2002. évben pedig 60.000 Ft működési kiadást 
biztosít az egyházi fúvószenekar támogatásával kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Matajsz János igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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360/2001./X.26./.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjteményt 
2002. január 1-jétől továbbra is szakmailag önálló intézményként kívánja működtetni 2003. 
június 30-ig.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
361/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Orlai Petrics Soma 
Gyűjtemény vezetői állására, és kéri annak sürgősséggel való megjelentetését a Kulturális 
Közlönyben. 
1. A pályázatot meghirdető szerv (Pc): 
    Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Orlai Petrics Soma Gyűjtemény Mezőberény igazgató 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
    szakirányú egyetemi végzettség (szev)  
    legalább 5 éves szakmai  gyakorlat (szgy) és vezetői gyakorlat (vgy) 
    büntetlen előélet (be), magyar állampolgárság (má) 
   előnyt jelent a néprajz szakon szerzett végzettség 
4. Juttatások (Ft), illetmény (ill.), pótlék (p), egyéb 
    A pályázat beadásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 

nap. 
    A pályázat elbírálásának határideje (Pehi): 2001. decemberi képviselő-testületi ülés 
    Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): 2002. január 1. 
    A megbízás 1,5 évre, 2003. június 30-ig szól.  
    A pályázathoz mellékelni kell: 

- szakmai önéletrajzot (ön) és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai 
elképzeléseket (vpr) 

- szakképzettséget (om), esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (b). 

    Illetmény (ill.): a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. 
    vezetői pótlék (vp): 100 %, muzeológusi végzettségnél muzeológusi pótlék: 50 %. 
Bővebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/352-725. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
362/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az idén itt vendégeskedett gronau-i fúvószenekart jövőre is hívja meg a tervezett Berényi 
napok rendezvény sorozathoz kapcsolódóan. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
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363/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Finompékárú Gyártó és 
Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Mezőberény, Tavasz u. 10-12.sz., vevőnek 
értékesíti a mezőberényi 671 hrsz.-ú 9610 m2 alapterületű anyaggödör megjelölésű ingatlant 
100.000 Ft vételárért. Az adás-vételi szerződés aláírását követő 2 éven belül a beépítettségi 
kötelezettségének nem tesz eleget a vevő, az önkormányzat az ingatlant a fent meghatározott 
áron visszavásárolhatja. A képviselő-testület a 203/2001./VI.1./sz. határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
364/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az 
orvosok számára privatizációra kijelölt Luther u. 1. sz. alatti orvosi rendelőket 44.000,- Ft /m2 
bruttó áron értékesítse, és 44.000,- Ft/m2 + ÁFA árban értékesítse a Gyomai u. 1. sz. alatt 
lévő ingatlanrészt is az érintett orvos részére. A fent leírt árak egyszerre történő kivásárlásra 
vonatkozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
365/2001./X.26./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be bérlakás 
állománya bővítésére a Gazdasági Minisztériumhoz, költségalapon meghatározott lakbérű 
bérlakás állománya bővítésére, a 12/2001. (I. 31.) Korm. számú rendelet 26. §. /1/ bekezdés 
b./ pontja alapján.  
2.) A bérlakás állomány bővítése Mezőberény Város belterületén 2002-2003 évben eladásra 
épülő és 2003. május 31-ig használatba vehető, összkomfortos, 1,5 szoba- illetve 2 és 2,5 
szobás összesen 33 db, együttesen 1890 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás 
megvásárlásával történik - a pályázati projektben meghatározott részletezés szerint.  
3.) A megvásárlásra kerülő 33 db lakás vételára és járulékos költsége bruttó 321.300 eFt.  
4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába 
kerülő bérlakásokat 20 éven keresztül költségalapú lakbér alkalmazásával adja bérbe, és nem 
idegeníti el 20 évig. 
5.) A képviselőtestület saját erőként 2002. költségvetésében biztosítja a megvásárlásra kerülő 
lakások költségének összesen 20 %-át készpénzben, azaz 64.260 eFt-ot, a fennmaradó 80 % 
257.040 eFt bekerülési (beruházási) költségre vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot 
nyújt be a Gazdasági Minisztériumhoz. 
6.) A képviselőtestület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, 
bruttó 64.260 eFt-ot a 2002. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselőtestület a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. december 31. 
 
 
366/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Struktúra-Bau Typ Kft által készített 
Mezőberény fürdőfejlesztési koncepcióját elfogadja, további tárgyalásokra alkalmasnak tartja. 



91 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
367/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati kincstári 
finanszírozási rendszer bevezetésével, ezért igénybe kívánja venni a rendszer kiépítésére a 
Pénzügyminisztérium által támogatásként biztosított 2.570.000,- Ft-ot. Vállalja továbbá, hogy 
az önkormányzat az előírásoknak megfelelően kialakított kincstári rendszert, a bevezetést 
követő év végéig, vagyis 2003. december 31-ig alkalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a rendszer kiépítésére: 2001. december 20. 
                A finanszírozási rendszer bevezetésére: 2002. január 1. 
 
 
368/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony 
hulladék gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére, ártalmatlanítására irányuló 
közszolgáltatást szervez.  
A közszolgáltatás elvégzésére pályázatot hirdet meg az előterjesztéshez mellékelt Pályázati 
Felhívásban, Pályázati Dokumentációban és a Közszolgáltatói Szerződésben foglalt 
tartalommal. 
A Pályázati Felhívásnak megfelelő tartalmú felhívást a Békés Megyei Hírlapban közzé kell 
tenni. 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázato(ka)t eredménytelennek 
nyilvánítsa és ismételten kiírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat kiírására 2001. október 31. 
 
 
369/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
működésével kapcsolatos szakszervezeti megkeresést megtárgyalta, a testület a vezető ellen 
nem kíván alkalmassági vizsgálatot indítani.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
370/2001./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2001./X.1./sz. MÖK. rendelete 
alapján a Békési u. 2. szám alatti 20 önkormányzati bérlakásban az alábbi  
15 lakásigénylő 
1./ Torma István Mezőberény, Jeszenszky u. 21.  
2./ Petneházi Mónika Mezőberény, Szénáskert 59.  
3./ Török Ernőné Mezőberény, Áchim u. 4. 
4./ Mátyásné Adamik Ildikó Mezőberény, Teleki u. 22. 
5./ Schaferné Kéki Márta Mezőberény, Rákóczi u. 21. 
6./ Balog Krisztián Mezőberény, Ady E. u. 5. 
7./ Vrbovszki Beáta Zrínyi M. u. 19. 
8./ Kővári Ildikó Mezőberény, Zrínyi sgt. 47. 
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9./ Bőtsch Anita Mezőberény, Liget u. 1. IV./44.  
10./ Polgár Lászlóné Mezőberény, József A. u. 81. 
11./ Tóth Olivér Békéscsaba, Győri u. 52. 
12./ Bobály András Mezőberény, Táncsics u. 16. 
13./ Szabó Csaba Gyomaendrőd, Szabadság u. 3/1. 
14./ Gergely Gábor Mezőberény, Fő u. 9. I/5. 
15./ Szabó Attila Mezőberény, Várkonyi u. 7., 
továbbá 2 bérlő (önkormányzati bérlakásból átköltöző) 
16./ Dombi Ildikó Mezőberény, Békési u. 11. 
17./ Valentinyi Józsefné Mezőberény, Békési u. 35., 
és 3 bérlő (önkormányzati érdekből bérlő kijelölési jog módosítása miatt)  
18./ Szegedi Sándor Mezőberény, Hősök útja 10/G. fszt. 1. 
19./ Busa Gábor Mezőberény, Hősök útja 10/G. fszt. 2. 
20./ Gyaraki Imre Mezőberény, Hősök útja 10/G. I/3. 
részére biztosít bérlakást. 
Megbízza a polgármester, hogy a bérlőkkel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
371/2001./X.26.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Rendőr-
Főkapitányság bérlőkijelölési jogát – előzetes egyeztetések alapján - az önkormányzat 
tulajdonát képező mezőberényi 3606/2/A/1 hrsz.-ú 57 m2-es Mezőberény, Hősök útja 10/G. 
fsz. 1. sz. lakásra, a mezőberényi 3606/2/A/2 hrsz.-ú 56 m2-es Mezőberény, Hősök útja 10/G. 
fsz. 2. sz. lakásra, a mezőberényi 3606/2/A/3 hrsz.-ú 57 m2-es Mezőberény, Hősök útja 10/G. 
I/3. sz. lakásra 2001. november 1. napjával megszünteti, és egyidejűleg bérlőkijelölési jogot 
biztosít az önkormányzat tulajdonát képező mezőberényi 3562/A/6 hrsz.-ú  61,30 m2 területű 
Mezőberény, Békési u. 2/A. II/6. sz. lakásra, a mezőberényi 3562/A/4 hrsz.-ú 61,30 m2 
területű Mezőberény, Békési u. 2/A. II/4. sz. lakásra, a mezőberényi 3562/A/8 hrsz.-ú 61,30 
m2 területű Mezőberény, Békési u. 2/A. III/8. sz. lakásra a Békés Megyei Rendőr-
Főkapitányság egyetértését feltételezetten. 
A lakáscsere után a 
Békési u. 2/A. II/4. sz. alatti lakás bérlője Busa Gábor 
Békési u. 2/A. II/6. sz. alatti lakás bérlője Szegedi Sándor 
Békési u. 2/A. III/8. sz. alatti lakás bérlője Gyaraki Imre. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jog módosításával és az 
új bérleti szerződések megkötésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal, ill. 2001. november 1. 
 
 
372/2001./X.26./sz.határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Békési u. 2. sz. alatti 
önkormányzati bérlakás bérlőinek kijelölésével egyidejűleg visszalépés esetére további négy 
lakásigénylőt megjelöl bérlőnek, az alábbiak szerint: 
1./ Bakó Szabolcs Mezőberény, Fő u. 2/A. I/11. 
2./ Szabó Csilla Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 39.  
3./ Szegedi Sándorné Mezőberény, Hősök u. 10/G. fsz. 1. 
4./ Székely Mária Mezőberény, Szántó K. u. 7. szám. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2001.(X.27.) önkormányzati 
rendelete az Orlai Petrics Soma Múzeum alapító okiratáról szóló 27/2000.(X.30.) MÖK 
számú rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az Orlai Petrics Soma 
Gyűjtemény alapító okirata 
 
 

*** 
 
 
373/2001./XI.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alábbi napirendek tárgyalása történjen meg az 
ülésen: 
Közmeghallgatás: 
- A Strand területén létesítendő új fedett uszoda terveinek véleményezése. 
Bejelentések. 
Zárt ülés: 
1./ Hősök úti önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésre történő kijelölése 
2./ Kincstári Vagyoni Igazgatóság és Mezőberény Város Önkormányzata közötti 

(pártvagyon visszaadás miatti) ingatlan csere 
3./ Nagy Sándor /Berényi Lovas Barátok Egyesülete/ földvásárlási kérelme 
4./ Bélmegyer-Mezőberény közötti összekötő út építéséhez saját erő módosítása 
5./ Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványnak nyújtott önkormányzati támogatás 

feltételeinek pontosítása 
6./ Orvosi privatizációval összefüggő ingatlanvásárlás 
 
 
374/2001./XI.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Mezőberény, Hősök útja 10/G. szám alatti 3606/2/A/1 hrsz.-ú 57 m2 alapterületű komfortos, 
2 szobás földszint 1 számú, 3606/2/A/2 hrsz.-ú 56 m2 alapterületű komfortos 2 szobás 
földszint 2. számú, és a 3606/A/3 hrsz.-ú 57 m2 alapterületű komfortos 2 szobás I. emelet 3. 
számú lakásokat értékesítésre kijelöli nyílt pályázati felhívás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakások értékesítésére az alábbi felhívás 
alapján: 
Pályázati felhívás 
Mezőberény Város Polgármestere nyilvános pályázatot hirdet 3 db önkormányzati tulajdonú 
lakás piaci alapon történő értékesítésére. 
Az értékesíteni kívánt lakások megjelölése: Mezőberény, Hősök útja 10/G szám alatti 
épületben a 3606/2/A/1 hrsz.-ú 57 m2 alapterületű komfortos, 2 szobás földszint 1 számú, 
3606/2/A/2 hrsz.-ú 56 m2 alapterületű komfortos 2 szobás  földszint 2. számú, és a 3606/A/3 
hrsz.-ú 57 m2 alapterületű komfortos 2 szobás I. emelet 3. számú lakás. 
Az ajánlat legkisebb összege: 
• A földszint 1-es és 2 számú lakások esetén 3.500.000 Ft lehet, 
• Az I. emelet 3-as számú lakás esetén 3.700.000 Ft lehet. 
Az ajánlatok beadásához szükséges adatlapok átvehetők a Városháza I. emelet 14-es 
irodájában Pázsitné Vrbovszki Judit főelőadónál munkaidőben (reggel 8-16 óra között). Az 
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ajánlatokat zárt borítékban, feladóval ellátva, a polgármesternek címezve legkésőbb 2001. 
november 20-án kedden déli 12 óráig ugyanitt lehet leadni. 
A lakások megtekinthetők Pázsitné Vrbovszki Judittal történő egyeztetés után. 
A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy nem megfelelő ajánlatok beérkezése esetére új 
pályázatot ír ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint 
 
 
375/2001./XI.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező 
mezőberényi 3414 hrsz.-ú Belencéresi u. 13/1. szám alatti ingatlana 1/10. részét – mely 
ingatlan ingatlanforgalmi értéke 4 millió Ft - elcseréli a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által 
kezelt, de a Magyar Állam tulajdonát képező, pártok elhelyezésére szolgáló mezőberényi 8. 
hrsz.-ú Békési út 9. szám alatti ingatlanban a Magyar Államot megillető 1/10. rész tulajdoni 
arányukkal. A Békési út 9. szám alatti teljes ingatlan felértékelt forgalmi értéke 4 millió Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 
– amennyiben számukra a felajánlott értékarányos csere megfelel - a tárgyalásokat folytassa le 
és a csereszerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. december 31. 
 
 
376/2001./XI.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Lovas Barátok Egyesülete 
kérelmét – földterület biztosítását lovassport meghonosításához - támogatandónak tartja. 
Felhatalmazza a polgármestert további tárgyalásra annak érdekében, hogy eladása vagy 
hosszú távú bérbeadása megtörténhessen az igényelt földterületnek /0364 hrsz.-ú 1 ha 1693 
m2, 677 hrsz.-ú 3 ha 1873 m2, valamint a 676 hrsz.-ú útból 5880 m2, a 678 hrsz.-ú útból 1248 
m2/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
377/2001./XI.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
önkormányzat a Bélmegyer – Mezőberény összekötő út építésére a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz a területfejlesztési célelőirányzat támogatására benyújtott 
pályázaton a kért támogatás mintegy 50%-át nyerte el, így a tervezett cél megvalósítása 
érdekében a szükséges anyagi fedezetről az alábbiak szerint dönt: 
Az I. ütem útépítés tervezett költsége                             86.439 eFt 
                  Ebből egyéb várható támogatás:                   38.912 eFt (FVM, KöViM) 
                  TFC támogatás:                                             12.350 eFt 
                   Önkormányzati sajáterő:                              35.177 eFt. 
A saját erő megoszlása: 
                  Bélmegyer Község Önkormányzata:              6.034 eFt 
                  Mezőberény Város Önkormányzata:             29.143 eFt. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ráeső rész út építéséhez szükséges 
saját erőt 2.444 eFt-ot a 2001. évi költségvetésben biztosítja, és a 26.699 eFt-ot a 2002. évi 
költségvetésben előirányozza. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
378/2001./XI.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 364/2001./X.26./sz. határozatát 
megerősíti, 44 eFt/m2 bruttó áron értékesíti a privatizációra kijelölt Luther u. 1. sz. alatti 
ingatlan földszintjén lévő orvosi rendelőket.  A megajánlott ár erre az évre érvényes, ha 
minden orvos megköti a szerződést 2001. december 31-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
379/2001./XI.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 364/2001./X.26./sz. határozatát 
megerősíti, a Gyomai u. 1. sz. alatti ingatlant 44.000 Ft/m2 + ÁFA áron értékesíti Dr. Dirár 
Hamed részére rendelő kialakítása céljából, ha az érintett orvosi rendelőt privatizál, 
ugyanolyan feltételekkel teheti meg, mint a 378/2001./XI.9./sz. határozatban az orvosok 
részére az meghatározásra került.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
380/2001./XI.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

L/1. Az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény SZMSZ-ének mellékletei /315/2001. (IX.28.)sz. 
határozat végrehajtása/ 

L/2. A Városi Zeneiskola és az I. ker. Evangélikus Egyház megállapodása 
/359/2001.(X.26.)sz. határozat végrehajtása/ 

3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2001. I-III negyedévi költségvetése teljesítéséről 
szóló beszámoló 

4./ Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
5./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2002. évi költségvetési koncepciója. 
6./ Az önkormányzat 2002. évi költségvetése elfogadásához szükséges rendelet-alkotások 

6/1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokról rendeletalkotás 

6/2. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 
6/3. Gépjárműadóról szóló rendelet módosítása 
6/4. Helyi járatú autóbusz viteldíja 2002. évi mértékének megállapítása 
6/5. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet 

módosítása 
6/6. Az egyes térítési díjak szabályozásáról szóló rendeletek módosítása 
6/7. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet módosítása 
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7./ Mezőberény Város Önkormányzatának szociális intézményi ellátásra vonatkozó szakmai 
fejlesztési programja. 

8./ Bejelentések. 
B/1. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás a Berényi Napok 2001. kiemelt rendezvényre a 

Petőfi Sándor Művelődési Központ összesített elszámolása alapján 
B/2. A helyi adókról szóló törvény módosítására tett felterjesztés megerősítése 
B/3. Mezőőri szolgálat fenntartásával és működtetésével kapcsolatos elszámolás 
B/4. Az oktatási intézmények pedagógiai programjához kért többlet óraszámok. 
B/5. A 2002. évi nemzetközi kapcsolatok hivatalos programjainak tervezete 
B/6. Mezőberény Nyilvánosságáért Egyesület beadványa. 
B/7. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló rendelet-tervezet 
B/8. Javaslat a szemétszállítási pályázattal összefüggő bizottság megválasztására és 

minősítők kijelölésére 
B/9. Sportdíj alapítására vonatkozó javaslat 
B/10. Közalkalmazottak 13. havi illetményének 2001. évben történő kifizetése 
B/11. A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása 

9./ Interpelláció 
I/1. Halász József képviselő interpellációja  
I/2. Siklósi István képviselő interpellációja 

10./ Zárt ülés 
Z/1. Fedett uszoda Széchenyi tervpályázatra történő benyújtása 
Z/2. A Juhász Gyula u. Idősek Otthona bővítése Széchenyi terv - pályázatra történő 

benyújtása 
Z/3. Belvizes támogatású bérlakások keretfelhasználására javaslat 
Z/4. Kiegészítő családi pótlék fellebbezési ügy 
Z/5. Önkormányzati hitellel terhelt ingatlanra további jelzálogjog bejegyzéséhez való 

hozzájárulás iránti kérelem 
Z/6. Berényi Lovas Barátok Egyesülete ingatlan vásárlási kérelme. 
Z/7. Békéscsaba Város Rendőrkapitánysága illetékességi területének megváltoztatása. 
Z/8. Gyermekkönyvtár elhelyezése. 
Z/9. Előirányzat átcsoportosítása /jutalom/ 
Z/10. Bejelentések. 

 
 
381/2001./XI.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
382/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ az Orlai Petrics Soma Gyűjteménnyel való közös gazdálkodás kapcsán 
aktualizálta az intézményi SZMSZ mellékleteként a következő szabályzatokat: számlarend és 
pénzkezelési, leltározási, selejtezési, belső ellenőrzési szabályzat. 
A Képviselő-testület a szabályzatokat jóváhagyás előtt az Ügyrendi Bizottsággal 
véleményezteti. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Fekete László Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidő: 2001. decemberi testületi ülés. 
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383/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városi Zeneiskola 
és az I. Kerületi Evangélikus Egyház megállapodását a fúvószenekar működésével 
kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Matajsz János iskolaigazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
384/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetés 
bevételeit:    2262354 eFt előirányzattal 
                     1492772 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -42478 eFt) 
kiadásait:      2262354 eFt előirányzattal, 
                     1486147 eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:  52932 eFt) 
az egyenleget     6625 eFt-tal jóváhagyja, és a 2001. évi költségvetés alapján a 2001. I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
385/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2002. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja, a 2002. évi költségvetés előkészítéséhez az alábbi 
iránymutatásokat határozza meg: 
1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2002 évben a költségvetési 

koncepcióba beépített és 1995 óta folytatott gyakorlatnak megfelelően - amit 2001 évre 
felfüggesztett egy évre- a helyben befizetett gépjármű adó Mezőberény Város 
Önkormányzatát megillető összegét teljes egészében a városi önkormányzat tulajdonában 
lévő utak építésére, felújítására, valamint járdák, felújítására fordítja. 

2. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2002 évben a mezőberényi 
családok lakásgondjának megoldása érdekében a központi költségvetésből a város 
önkormányzatát megillető lakáshoz jutás feltételei könnyítésére biztosított összeget az 
önkormányzati bérlakás állománya növelésére, ezen belül költség alapon kiszámított 
lakbérrel bérbe adható új lakások saját forrásának biztosítására (Széchenyi terv)- használja 
fel. A Képviselőtestület 2002 évben a magánszemélyek lakáshoz jutása elősegítésére – 
egyéb támogatást nem nyújt. 

3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002 évi költségvetésében 
biztosítja a köztisztviselők és közalkalmazottak részére a kötelező garantált béremeléseket, 
valamint az érintetteknek a minimál bért a központi jogszabályokban meghatározott 
mértékben és időponttól kezdődően. A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselői törvény 
változása miatt „kiszervezett” dolgozók részére garantálja a közszférában végrehajtott – 
átlag 7, 75 % béremelést. 

4. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002 évi költségvetésében az 
önkormányzati intézmények vezetői részére biztosítja a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényben kötelezően előírt alapilletmény emelést és a szakmai szorzó emelkedése 
miatti kötelező béremelést. 

5. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a fenti 
irányelveknek megfelelően készítse el a jegyző és terjessze elő a polgármester a 
Képviselőtestület 2002 évi költségvetési rendelet tervezetét. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
386/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hatósági árformába tartozó helyi 
járatú autóbusz viteldíjának 2002. évi mértékére a KÖRÖS VOLÁN Rt. által tett javaslatot 
5,1%-os átlagos tarifa emeléssel az alábbiak szerint tudja támogatni: 
2002. január 1-től a menetjegy ára 6,1%-kal növelve 70 Ft, az egyvonalas teljes árú bérlet ára 
4,7%-kal emelve 1.900,- Ft, a tanuló, nyugdíjas bérlet ára 4,5%-kal emelkedve 560,- Ft. 
A képviselő-testület az általa támogatott díjemelési javaslatot terjeszti a 
Pénzügyminisztériumba jóváhagyás céljából. 
A képviselő-testület a 15/1996./VIII.30./ MÖK. számú rendelete módosításra és egységes 
szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelet tervezetét is beterjeszti véleményezés céljából a 
Pénzügyminisztériumba azzal, hogy a jóváhagyás függvényében alkotja meg a helyi járatú 
autóbusz viteldíjakról szóló végleges rendeletét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
387/2001./XI.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat által működtetett szakfeladatok esetében /pedagógia 
szakszolgálat, családsegítő szakmai feladatok/, kerüljenek kidolgozásra a működés feltételei 
/személyi feltétel, állami normatíva, önkormányzati támogatás, megvizsgálva, hogy az ellátott 
feladatok közül melyek azok, amiket a városnak kötelezően el kell látnia, kiemelten a 
pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokra/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: int. azonnal 
 
 
388/2001./XI.29./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 
Önkormányzatának szociális intézményi ellátásra vonatkozó szakmai fejlesztési programját 
elfogadja. 
 
 
389/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése: 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát /működési célú pe. átadás (Kiemelt 
városi rendezvény) csökkenti:                                                                                2465 eFt-tal  
és ezzel egyidőben megemeli:                    
5.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatát (dologi kiadások) 2465 eFt-tal 
           Berény Napok 2001. összesített elszámolása alapján. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 



99 

390/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyminisztérium 
29158/1/2001. iktatószámú válaszlevelét a „A helyi adókról „ szóló 1990. évi C. törvény 
módosítása tárgyában tett önkormányzati felterjesztésével kapcsolatosan, és a következő 
választ és észrevételt adja: 
A Képviselő-testület nem fogadja el a kapott tájékoztatást, és továbbra is fenntartja javaslatát 
arra vonatkozóan, hogy a  „ A helyi adókról „ szóló 1990. évi C. törvény helyi iparűzési adóra 
vonatkozó rendelkezései akként kerülnek módosításra, hogy a nyomvonalas létesítményen 
történő szolgáltatás bevétele utáni helyi iparűzési adó a szolgáltatást igénybe vevő 
önkormányzatok között kerüljön megosztásra, függetlenül attól, hogy ott állandó vagy 
ideiglenes telephelye van-e. 
Nem tudja indokolásnak a képviselő-testület elfogadni azt, hogy az „adóalapnak nem szabad 
elaprózódnia”, és azt az indokolást pedig végképp nem, hogy az „adózóknak se jelentsen a 
tényleges adóösszeggel aránytalanul nagy adminisztrációs terhet és költséget”. 
A helyi adókról szóló törvény melléklete 2000. január 1-ig a csökkentett nettó árbevétel 
megosztására igen egyszerű, kevés adminisztrációval járó megoldást alkalmazott. Ez az 1999. 
évi XCIX. törvény 211. §-a és 15. melléklete módosította, az alábbi indokolással: 
„1999. évi XCIX. törvény indokolása „A 15. számú melléklethez 
A Htv. hatályos rendelkezései szerint a székhelyén kívül legalább egy telephellyel rendelkező 
vállalkozó számára a vállalkozási szintű adóalapot a tevékenységére legjellemzőbb módon - a 
Htv. mellékletében meghatározottak figyelembevételével - meg kell osztania a székhelye, 
telephelye szerinti önkormányzat között. A Htv. jelenlegi melléklete nem ír elő kötelező 
megosztási módot. Így a tevékenységre legjellemzőbb módszer sok esetben vita tárgyát 
képezi az adóhatóság és az adózó között, sőt előfordul, hogy - mivel a vállalkozó, több 
önkormányzati adóhatóságnál is adóalanynak minősül - az adóhatóságok ellenőrzésük során 
egymástól eltérő megállapításokat tesznek, azaz más-más megosztási módot tekintenek 
jogszabályszerűnek (a tevékenységre leginkább jellemzőnek). Ez különösen a nagyobb, sok 
telephelyes vállalkozások számára nemcsak potenciális "veszélyforrást", hanem tényleges 
többletterheket is jelent. Ezért a törvény háromféle megosztási módszert ír elő, nevezetesen a 
személyi jellegű ráfordítások aránya szerinti, az eszközérték aránya szerinti módszert, 
valamint a nagy volumenű vállalkozók esetében kötelező jelleggel e kettő kombinációját 
tartalmazó (komplex) adóalap-megosztási módszert. 
Továbbmódosítás történt: (vastaggal kiemelés tőlünk) 
2000. évi CXIII. törvény indokolása A 280. §-hoz 

„……Az adókötelezettség teljesítésének egyszerűsítését szolgálja a Htv. 37. §-a (2) 
bekezdésének b) pontjában szereplő időkorlát 3 hónapról 6 hónapra való felemelése. A Htv. 
ezen, hatályos rendelkezése értelmében az építőipari, nyomvonalas létesítményen kivitelezési, 
fenntartási munkákat, illetve ezekhez kapcsolódó tevékenységeket végző vállalkozások 
tevékenysége akkor minősül ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységnek, ha annak időtartama 
adóéven belül folyamatosan vagy megszakításokkal számítva az 1 hónapot meghaladja, de a 3 
hónapot nem éri el. Ha a tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a településen 
folytatott munkavégzés helye telephelyet keletkeztet, azaz a tevékenység állandó jellegű 
iparűzési tevékenységgé válik. Amennyiben pedig az adózónak több telephelye létezik, akkor 
az adó alapját meg kell osztani a települések között. A tapasztalatok szerint az építőipari 
tevékenység okán számos alkalommal keletkezik telephely, az adóalap-megosztási 
kötelezettség, illetve annak adminisztrációja pedig sok esetben aránytalan a fizetendő adó 
összegéhez képest. Ezen aránytalan többlet-adminisztráció elkerülése érdekében a törvény 
úgy módosítja a Htv 37. §-a (2) bekezdésének b) pontját, hogy felemeli azt az időszakot, amíg 
az építőipari tevékenység ideiglenes jellegűnek minősül, azaz csökkenti azon esetek számát, 
amikor a tevékenység folytatása telephelyet keletkeztet. Az ideiglenes jellegű iparűzési 
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tevékenység után, naptári naponként továbbra is legfeljebb 5000 forint adóátalányt 
állapíthatnak meg az önkormányzatok……” 
Az adózók adminisztrációs terhei tehát 2000. január 1-től nőttek jelentősen.  
A DÉGÁZ Rt. például addig a település fogyasztása arányában osztotta meg a helyi iparűzési 
adót. A DÉGÁZ Rt. által adott tájékoztatás szerint korábban 250 települési önkormányzat felé 
osztották meg a fizetendő helyi iparűzési adót, jelenleg pedig 21 önkormányzat kapja meg ezt 
az összeget. Az adminisztrációs terhük az új megosztási szabályok miatt most is jelentősek. 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az előző 
javaslata fenntartása mellett a Hvt melléklete is kerüljön módosításra, mégpedig úgy, hogy 
nyomvonalas szolgáltatás esetén a megosztás alapja az adott településen nyújtott szolgáltatás 
mennyisége. 
A válaszlevélben utalás van arra, hogy önkormányzatunk „téves adókötelezettség- teljesítés 
eredménye”- ként jutott bevételhez. 1998. január 1. után. 
Ez előző felterjesztésünk téves értelmezése lehet, mivel még 2000-ben is rendelkeztünk 
minden szolgáltató esetében telephellyel, 2001-re megszűnt a DÉGÁZ telephelye, és 2001. Év 
végén pedig a DÉMÁSZ telephelye. 2001-ben a DÉGÁZ-tól már nem volt helyi iparűzési 
adóbevételünk. 
Önkormányzatunk továbbra is fenntartja, hogy felterjesztési jogával élve kezdeményezi a Hvt. 
37. §-ának, és továbbmenve mellékletének módosítását. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot, küldje meg a 
Pénzügyminiszternek. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2001. november 15. 
 
 
391/2001./XI.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a 4 fő újonnan alkalmazott 
/külterületen szolgálatot teljesítő/ mezőőr részére 4 db terepjáró motorkerékpárt vásároljon 
2001. évben. A motorkerékpárok működtetéséről további tárgyalások történnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
392/2001./XI.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület elrendeli, hogy az oktatási intézmények többletóraszám igénye kerüljön 
beépítésre az önkormányzat 2002. évi költségvetésébe. Költségvonzatának elfogadásáról a 
2002. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
393/2001./XI.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2002. évi nemzetközi kapcsolatok hivatalos programjának tervezetét 
elfogadja, elviekben támogatja azt. Költségvonzatának elfogadásáról a 2002. évi költségvetés 
elfogadásával egyidejűleg hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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394/2001./XI.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény Nyilvánosságáért Egyesület helyi adó /iparűzési adó/ 
kedvezményekre vonatkozó kezdeményezését konkrét javaslat benyújtása után napirendre 
tűzi, az Egyesület keresse fel a polgármesteri hivatalt, egyeztetés céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Érintettek. 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
395/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról és az 
egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről előterjesztett rendelet tervezetet 
megtárgyalta, pontosítása és elfogadása a pályázati nyertes közszolgáltató kijelölésével 
egyidőben történik meg. Véleményezésre megküldi az illetékes Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2001. november 30. 
 
 
396/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására kiírt pályázatra érkező pályázatok 
bontását végző bizottság tagjainak Magyar Pál, Wagner Márton és T.Wagner Márton 
képviselőket megválasztja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
397/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására érkező pályázatok minősítésével az 
ERBO-PLAN Kft-ét és a Polgármesteri Hivatal részéről Bába Sándor ügyintézőt bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a minősítésre szóló megállapodást az ERBO PLAN Kft.-
vel 50 eFt + ÁFA összegben kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
398/2001./XI.29./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Nyilvánosságáért 
Egyesület kezdeményezésére megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot /bizottságon 
belüli sport-munkacsoportot/, hogy az indítványozó civilszervezettel és a Polgármesteri 
Hivatallal együttműködve dolgozza ki sportdíj alapításával összefüggő szakmai, jogi és egyéb 
feltételeket.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Oktatási és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: int. azonnal 
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399/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi Bizottságot, 
vizsgálja felül a „Mezőberényért” kitüntetésről szóló rendeletet, „Mezőberényért” kitüntetés 
helyett, díszpolgári cím adományozása lehetőségét vizsgálva.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidő: int. azonnal 
 
 
400/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete - a szakszervezetekkel történt 
érdekegyeztetés alapján - biztosítja az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottak 2001. év után járó 13. havi illetménye 2001. december hónapban - 
közvetlenül a karácsony előtti napokban - történő kifizetését a 2002. évi költségvetés terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
401/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
311/2001./IX.27./ sz. határozatában elhatározott fedett uszoda engedélyes dokumentációja a 
2002. évi Széchenyi Terv előírásai szerint készüljön el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tervezési szerződést a fentiek értelmében módosítsa, változatlan tervezési díj mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. január 25. 
 
 
402/2001./XI.29./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1999. évben belvízkárt szenvedett 
Megyeri Sándor és felesége Mezőberény, Budai N. A. u. 51. szám alatti lakosok részére az 
Ady u. 51. szám alatti önkormányzati bérlakás lakbérének támogatására az 1999. évről 
visszamaradt központi támogatás terhére, havi 3.000 Ft bérlő általi fizetési kötelezettség 
mellett további 26 hónapi időtartamra, de legfeljebb a központi támogatásból visszamaradó 
összeg erejéig támogatást biztosít. 
Megbízza a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a döntés értelmében módosítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. december 15. 
 
 
403/2001./XI.29./ számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2000. évben belvízkárt szenvedett, 
új lakóház építése miatt önkormányzati bérlakásban lakó károsultaknak lakbértámogatásként 
még 2001. évre vonatkozóan következő támogatásokat biztosítja a 2000. évi központi 
támogatás terhére: 
- Bak József és cs. Kérhalom u. 9. sz. lakosnak    12.180 Ft 
- Komlódi Sándor és fcs. Gyóni G. u. 51. sz. lakosoknak  14.940 Ft 
- Némethné Szémán Erzsébet és cs. Táncsics u. 58. sz. lakosnak  21.600 Ft 
A 2002. január 1. után is még visszamaradó bérlők a továbbiakban az önkormányzati 
rendeletben meghatározott - a bérelt lakásra irányadó – lakbért köteles fizetni. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a döntés 
értelmében módosítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. december 15. 
 
 
404/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Frankó Béla Mezőberény, Várkonyi u. 
14. szám alatti lakos kiegészítő családi pótlék iránti kérelme tárgyában benyújtott 
fellebbezését elutasítja a Szociális Bizottság által átruházott hatáskörben, a 643-2/2001. ikt. 
szám alatt hozott I. fokú határozatát helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
405/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Varga 
Józsefné kizárólagos tulajdonában álló mezőberényi 3606/2/A/5 hrsz.-ú lakásra, az 
önkormányzatot követő rangsorban a Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt. 
javára 600.000 Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, és elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön 
bejegyeztetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
406/2001./XI.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 376/2001./XI.9./sz. határozatát megerősíti, a Mezőberényi Lovas 
Barátok Egyesülete földterület vásárlási, illetve bérleti jogviszony létesítése iránti kérelme 
tárgyában további tárgyalásokra hatalmazza fel a polgármestert. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
407/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékességi területének megváltoztatására eljuttatott kérelmét, a javasolt 
feltételek mellett /Mezőberényi Rendőrőrs Békés város Rendőrkapitányságának illetékessége 
alá vonása/ nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. azonnal 
 
 
 
408/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár részére a 
gyermekkönyvtár áthelyezése miatt a jövőben működéséhez biztosítja a Fő u. 4. sz. alatti régi 
épület földszinti részét teljes egészében (jelenleg is a Könyvtár használja) és a Művelődési 
Központtal közösen használt régi épületnek az emeleti részét, a Művelődési Központ 
gazdasági irodája és az előtte lévő „előtér, folyosó” kivételével. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva és Várfalvi Erzsébet igazgatók 
Határidő: a műszaki átalakítást követően azonnal 
 
 
409/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2001. Évben végzett munkája elismeréseként havi illetményének 300% - 
át, 960.000 Ft (Kilencszázhatvanezer forint) jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
410/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Valentinyi Károly alpolgármesternek 
a 2001.évben végzett munkája elismeréseként, havi tiszteletdíjának, a polgármester által 
javasoltak szerint, 300 %-át azaz 384.000 Ft (Háromszáznyolcvannégyezer forint)jutalmat 
állapít meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
411/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2001.évi költségvetése:  
7-5.cím: PH.Int.folyó bevételei, bevételi előirányzatát ( kamatbevételek ) 6500 eFt. – tal 
megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
15.cím: általános tartalék előirányzatát                                                  5704 eFt. – tal 
És a 7-4.cím: PH. Igazgatás kiadásai, kiadási előirányzatát                  796 eFt. – tal 
( Személyi juttatás: 594, Munkaadókat terh.jár.: 202 ) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
412/2001./XI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az önkormányzat tisztségviselőinek 
2001. évi jutalmazásához 3704 eFt. - ot biztosít / személyi juttatás: 2764 eFt, munkaadókat 
terhelő járulék: 940 eFt./, a 2001. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló módosított 7/2001./III.06./ MÖK 
sz. rendelete módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és 
kegyeleti támogatásokról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a gépjárműadóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 
módosított 31/1994.(X.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete Egyes térítési díjak szabályozásáról szóló rendeletek módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 35/2000.(XII.6.) MÖK sz. 
rendelettel módosított 28/1998.(XII.14.) MÖK sz. rendelet módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2001.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
413/2001./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

L/1. Békéscsaba város Rendőrkapitánysága illetékességi területe megváltoztatása. 
L/2. A Művelődési Központ jövőbeni működése.(252/2001./VII.27./sz. lejárt hat.) 
L/3. Az iskolai pedagógiai programok nyilvánossága. (347/2001./X.26./sz. lejárt h.) 
L/4. Emlékmű a német kitelepítetteknek. (353/2001./X.26./sz. lejárt hat.) 
L/5. A gronau-i fúvószenekar meghívása. (362/2001./X.26./sz. lejárt hat.) 
L/6. Helyi járatú autóbusz viteldíja 2002évi mértékének megállapítása. 

(386/2001./XI.29./sz. lejár hat.) 
L/7. A Pedagógiai Szakszolgálat és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési 

feltételeinek bemutatása. (387/2001./XI.29./sz. lejárt hat.) 
L/8. Az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény vezetői megbízása. (361/2001./X.26./sz. h.) 

3./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (7 db határozat) 
4./ Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló többször módosított 7/2001./III.6./ 

MÖK. sz. rendelet módosítása. 
5./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének előkészítése. 
6./ Városi Informatikai hálózat működtetése. 
7./ Bejelentések: 
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B/1. Rendelet-alkotás az átmeneti gazdálkodásról. 
B/2. Helyi adórendelet módosítása. 
B/3. A békéscsabai repülőtér fejlesztése. 
B/4. Rendelet-alkotás a Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratáról. 
B/5. Az önkormányzatok internetes honlap készítésre irányuló - Széchenyi terv - pályázat 
B/6. Az oktatási intézmények sportlétesítményeinek terembérleti díjai. 
B/7. Az OM közoktatás 2002 pályázata. 
B/8. Igazgatói állásokra pályázat kiírása 4 közoktatási intézményben. 
B/9. 343 m2 csatorna művelési ágú Boldisháti földterület tulajdonjog rendezése 

8./ Interpellációra válaszadás /Halász József képviselőnek/ 
9./ Interpellációk 

Szekeres Józsefné képviselő interpellációi 
a.) Fő utca végi lakók észrevételei 
b.) Távolsági autóbuszok megállóhelyének bővítése iránti kérelem. 

10./ Zárt ülés 
Z/1. Dr. Burján és Társa Bt. műszerfejlesztés iránti kérelme. 
Z/2. Süti Bt. ingatlan vásárlási ügye 
Z/3. Fő u. 2/B. II/11. Sz. lakás eladása. 
Z/4. A 3725/4 hrsz.–ú közterület forgalomképesnek nyilvánításáról, 1191 m2 területű 

ingatlan értékesítéséről döntés. 
Z/5. Jelzálogjog bejegyzés a Belencéresi u. 13. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlanra. 
Z/6. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató kiválasztására 

kiírt pályázat értékelése és szolgáltatási szerződés meghosszabbítása. 
Z/7. Czinkóczki Mártonné kérelme –Kérhalom u. 40. sz. alatti lakóháza elidegenítése 

miatt a belvízkár enyhítésére kapott vissza nem térítendő támogatás időarányos 
visszafizetési kötelezettsége alóli méltányosságból történő mentesítés. 

Z/8. DÉMÁSZ Rt. együttműködési ajánlata. 
Z/9. DÉGÁZ földterület vásárlási szándéka 
Z/10. A Juhász Gyula u. Idősek Otthona bővítése Széchenyi terv –pályázatra történő 

benyújtása. 
Z/11. Phare-program általános iskolák számára. 
Z/12. A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium német szakmai igazgató helyettesi 

állásának betöltése. 
 
 
414/2001./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
415/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békéscsaba 
Városi Rendőrkapitányság illetékességi területe megváltozzon és a Mezőberény városban 
működő Rendőrőrs a jövőben a Békés Város Rendőrkapitánysága illetékességi területéhez 
tartozzon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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416/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár gazdálkodási 
feladatainak végzésével 2002. január 1-jével a Petőfi Sándor Művelődési Központot bízza 
meg. 
A képviselő-testület megbízza az érintett intézmények vezetőit és a polgármestert, hogy a 
gazdálkodási feladatok intézésének megváltozásából adódó pénzügyi, jogi intézkedéseket 
tegyék meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
                  Várfalvi Erzsébet igazgató 
Határidő: 2002. január 31. 
 
 
417/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az iskolai pedagógiai programok 
nyilvánosságával kapcsolatos 347/2001./X.26./sz. MÖK határozat végrehajtásának határidejét 
meghosszabbítja 2002. január 31-ig. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Körösi Mihály, Siklósi István és Szilágyi Tibor igazgatók 
Határidő: 2002. január 31. 
 
 
418/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi német kitelepítetteknek 
felállítandó emlékművel kapcsolatos közadakozás meghirdetését és a közérdekű kötelezettség 
vállaláshoz kapcsolódó számlanyitásról szóló tájékoztatót elfogadja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
419/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gronau-i fúvószenekar meghívásáról 
szóló tájékoztatót a 2002. évi Berényi Napok rendezvény sorozatra tudomásul veszi. A Petőfi 
Sándor Művelődési Központ és a PSG igazgatói a jövő évi Berényi Napok vendégei és 
szereplői között feltételesen mindaddig számoljanak ezzel a csoporttal, amíg ezzel ellentétes 
döntésről nem kapnak értesítést. Szükség esetén segítsék elszállásolásuk és ellátásuk 
megszervezését. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor és Szűcsné Sziklai Éva igazgatók 
Határidő: értelem szerint 
 
 
420/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat igazgatójának tájékoztatóját a Pedagógiai Szakszolgálat és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat működési feltételeinek kidolgozásáról, költségvonzatáról a 2002. évi 
költségvetés összeállításánál tárgyalja érdemben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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421/2001./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatójának megválasztásához 
jelöltként szavazólapra veszi Csete Gyula (Mezőberény, Kereszt u. 1. szám alatti lakos) 
pályázó nevét. 
 
 
422/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csete Gyula (Mezőberény, Kereszt u. 
1. szám alatti lakost) az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatói állásra 2002. január 1-jétől 
2003. június 30-ig terjedő időtartamra kinevezi.  
Bérezését a Kjt. által kötelezően előírtakon túl úgy állapítja meg, hogy jelenlegi illetménye ne 
csökkenjen – alapbére: 74 148,- Ft, szakmai szorzója: 14 830,- Ft, e kettő összesen kerekítve: 
89 000,- Ft, vezetői pótléka: 17 100,- Ft, muzeológusi pótléka: 8 550,- Ft, a Kjt. által 
kötelezően előírtak mindösszesen: 114 650,- Ft -, ezért a vezetői megbízás időtartamára 
3.725,- Ft illetmény kiegészítést biztosít, így illetménye 2002. január 1-jétől – változatlanul - 
118 375,- Ft. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
423/2001./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2001.évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére ( a 
tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes 
családok, illetve a kollégiumban elhelyezettek, nyersanyagnorma kiegészítésére  a rezsi 
költségek, illetve a kedvezmények és a rezsire jutó Áfára vonatkozóan ) 1963 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2001.évi költségvetése általános tartalékának terhére az 
alábbi megbontás szerint: 
1.sz.Általános Iskola részére 420 eFt-ot 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére 175 eFt-ot 
Összevont Óvodák részére 99 eFt-ot 
Petőfi Sándor Gimnázium részére 1269 eFt-ot 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
424/2001./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001.évi költségvetése: 
- 1.cím: 1.sz.Általános Iskola költségvetésében a 2001.évi tanulói helyi autóbuszközlekedés 
intézményi kiadások elszámolása alapján 11 eFt előirányzatot zárol: 
      - Ellátottak juttatásai: -10 eFt. 
      -  Dologi kiadások:    -1 eFt.   
   
illetve ezzel egyidejűleg megemeli a:     
- 15.cím: Általános tartalék előirányzatot     11 eFt.-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal: Költségvetési rendeletmódosítás 
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425/2001./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2001.évi tanulói helyi autóbuszközlekedés intézményi többletkiadásai 
fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez) a Petőfi 
Sándor Gimnázium részére 81 eFt-ot biztosít: - Ellátottak juttatásai: 72 eFt, Dologi kiadási 
előirányzat: 9 eFt, a 2001.évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
426/2001./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az OSZK által, a kulturális dolgozók tanf., továbbképzésére biztosítandó 
pályázati támogatásának megelőlegezéseként a Városi Könyvtár részére, Személyi juttatási 
előirányzatként 75 eFt-ot, a Petőfi Sándor Művelődési Központ részére Személyi juttatási 
előirányzatként 135 eFt-ot biztosít (ebből OPS. Gyűjtemény részére 15 eFt), a 2001.évi 
költségvetése Általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
427/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001.évi költségvetése: 
-- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzaton belül a 
Rendszeres 
    szoc.segély (egyéb jogcímen) előirányzatát csökkenti,  
    és ezzel egyidejűleg megemeli  
    a Rendkívüli kiegészítő családi pótlék előirányzatát 

 
150 eFt-tal 
 
150 eFt-tal 

-- 12.cím: Felhalmozási célú kiadások és pü.-i befektetések, kiadási 
előirányzatát  
   - Útépítések - csökkenti,  
      és ezzel egyidejűleg megemeli: 
      11-1.cím: Felújítások (önk.közp.) kiadási előirányzatát - Út, járda 
felújítások - 

 
5353 eFt-tal 
 
5353 eFt-tal 

-- 18-3.cím: Belföldi finanszírozás bevételei - Rövid lejáratú értékpapirok 
bevételei -  
   előirányzatát megemeli: 
   és ezzel egyidejűleg megemeli: 
   a 14.cím: Belföldi finanszírozás kiadása, kiadási előirányzatát. 

 
216500 eFt-tal 
 
216500 eFt-tal 

- 7-4.cím:Ph igazgatás kiadásai: Dologi kiadások előirányzatát (751142 szakf.) 
csökkenti,  
   és ezzel egyidejűleg megemeli  
   - a 7-4.cím: Ph igazgatás kiadásai, Személyi juttatások kiadási előirányzatát. 
   - 12.cím: Felhalmozási célú kiadások és pü.-i befektetések kiadási 
előirányzatát  
      - PH irodagép beszerzés - 

700 eFt-tal 
 
500 eFt-tal 
 
200 eFt-tal 

-- 13-1.cím: Egyéb sajátos működési bevételek bevételi előirányzatát - 18 
lak.ktg.alapú  
   lakbérű bérlakás lakbérbevétele – megemeli: 
   és ezzel egyidejűleg megemeli: 

 
480 eFt-tal 
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   12.cím: Felhalmozási célú kiadások és pü.-i befektetések kiadási 
előirányzatát  - 18 
   lak.ktg.alapú lakbérű bérlakás állomány bőv. - 

 
 
    480 eFt.-tal 

-- 7-5.cím: PH Int folyó bevételei, bevételi előirányzatát megemeli  
    ( Hirdetési, egyéb bev.:2636 eFt.,Földhaszonbér: 1000 eFt. ) és ezzel 
egyidejűleg 
    megemeli: 
    - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát - Társ.szoc.: 
Szoc.segély - 
       kölcsön 
    - 15.cím: Általános tartalék előirányzatát 

3636 eFt.-tal 
 
 
 
1200 eFt.-tal 
2436 eFt.-tal 

-- 12.cím: Felhalmozási célú kiadások és pü.-i befektetések kiadási 
előirányzatát -Tervezési 
    munkálatok fedezetére – csökkenti,  
    és ezzel egyidejűleg megemeli  
    11-1.cím: Felújítások ( önk.közp.) kiadási előirányzatát - Mb. Szarvasi út  
12.sz.felúj.     
    munkák - 

 
458 eFt.-tal 
 
 
458 eFt.-tal 

-- 12.cím: Felhalmozási célú kiadások és pü.-i befektetések kiadási 
előirányzatán belül: 
    - A lakásvásárlások előirányzatát csökkenti 
    - A Kiskincstári rendszer, pály.sajátforrás ( Áfa ) előirányzatát megemeli 

 
643 eFt.-tal 
643 eFt.-tal 

-- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, Dologi kiadási előirányzatát ( 
901116 szakf. 
   Belvíz közm.pály. ) csökkenti,  
   és ezzel egyidejűleg megemeli  
   - 7-3.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát  
      ( Személyi juttatások: 153 eFt., Munkaad.terh.jár.: 69 eFt. ) 
   - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát -  
      Város és Községgazdálkodás: 751845-6 Közhasznú munkavégzés tám.: 
280 eFt.-tal,  
      ( Személyi juttatások: 213 eFt., Munkaad.terh.jár.: 67 eFt. ) -751845-7 
Közcélú fogl. 
      Tám.:720 eFt.-tal 
      ( Személyi juttatások: 533 eFt., Munkaad.terh.jár.: 187 eFt. ) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 

 
1222 eFt.-tal 
 
222 eFt.-tal 
 
1000 eFt.-tal 

 
 
428/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001.évi költségvetése: 
-- 7-1.cím: Városi Könyvtár, Int.és Önk.műk.bev., bevételei előirányzatát megemeli 
    és ezzel egyidejűleg megemeli  
    7-1.cím: Városi Könyvtár, Dologi kiadási előirányzatát 

60 eFt.-tal 
 
60 eFt.-tal 

-- 7-2.cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatán belül  
   - a Személyi juttatások előirányzatát csökkenti  
   - a Felhalmozási, pü.-i befekt. előirányzatát megemeli.     

 
400 eFt.-tal 
400 eFt.-tal 

-- 7-3.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény Int.és Önk. műk.bev., bevételi  
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    előirányzatát megemeli 
megemeli 
    7-3.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát 
   ( Dologi kiadás: 1105 eFt., Felhalm.kiad.: 482 eFt. ) 

1587 eFt.-tal 
 
1587 eFt.-tal 
 

-- 7-3.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
    - a Személyi juttatások előirányzatát csökkenti 
    - a Munkaad.terh.járulékok előirányzatát csökkenti 
    - a Dologi kiadások előirányzatát megemeli 

 
609 eFt.-tal 
519 eFt.-tal 
1128 eFt.-tal 

 -- 8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Int.és Önk. műk.bev., bevételi 
    előirányzatát csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg csökkenti  a Dologi kiadások előirányzatát 

 
5 eFt.-tal 
5 eFt.-tal 

-- 8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, kiadási előirányzatán belül: 
    - a Személyi juttatások előirányzatát csökkenti 
    - a Munkaad.terh.járulékok előirányzatát csökkenti 
    - Ellátottak juttatásai előirányzatát csökkenti 
    - Működési célú pe.átadás előirányzatát megemeli 
    - a Dologi kiadások előirányzatát megemeli 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 

 
20 eFt.-tal 
15 eFt.-tal 
60 eFt.-tal 
20 eFt.-tal 
75 eFt.-tal 

  
 
429/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2001.évi költségvetése: 
-- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások előirányzaton belül: 
   - 701015 szakf. a Dologi kiadások előirányzatát csökkenti 
   - 751845 szakf.( Város és Községgazd.) Dologi kiadások előirányzatát megemeli 
   - 551414 szakf.( Üdültetés ) Dologi kiadások előirányzatát megemeli 

 
900 eFt.-tal 
300 eFt.-tal 
600 eFt.-tal 

-- 751845-7 szakf. ( Város és Községgazd., Közcélú fogl.kiadásai előirányzatán belül: 
   - Dologi kiadások előirányzatát csökkenti 
   - Személyi juttatások előirányzatát megemeli 
   - Munkaad.terh.járulékok előirányzatát megemeli 

 
900 eFt.-tal 
500 eFt.-tal 
400 eFt.-tal 

-- Társ.szoc.pol.jutt. Rendszeres szoc.segély ( munkanélk,jöv.pótló tám. előirányzatát 
    csökkenti 
    751845-7 szakf. .( Város és Községgazd., Közcélú fogl.) 
   - Személyi juttatások előirányzatát megemeli 
   - Munkaad.terh.járulékok előirányzatát megemeli 

 
1123 eFt.-tal 
 
781 eFt.-tal 
342 eFt.-tal 

-- Társ.szoc.pol.jutt. 
   - Rendszeres szoc.segély ( egyéb jogcímen ) előirányzatát csökkenti 
   - Szoc.pol.juttatások posta ktg.-e Dologi kiadások előirányzatát megemeli 
Felelős: servenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 

 
40 eFt.-tal 
40 eFt.-tal 

 
 
430/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi informatikai hálózat 
üzemeltetésére ajánlati felhívást ír ki, amelyet megküld meg a Berény Kábel TV 
Szövetkezetnek, a helyi telephelyű informatikai kft.-nek, a Siemens-nek, a MATÁV-nak, a 
HUNGAROTEL-nek és a PANTEL-nek. Az ajánlati felhívás összeállításával, 
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megszövegezésével a képviselő-testület Cservenák Pál Miklós polgármestert, valamint Fülöp 
Antal, Siklósi István, T. Wagner Márton képviselőket bízza meg. 
Az ajánlati felhívásban:  
- az optikai hálózat működtetésére,  
- az önkormányzat és intézményei, valamint más mezőberényi fogyasztók Internet 

szolgáltatására, 
- kültéri figyelő és riasztó rendszerre, 
- helyi telefon szolgáltatásra, 
- intranet működtetésének feltételeire  
- és egyéb feltételekre kell kitérni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az ajánlati felhívás megküldése 2002. január 31-ig. 
 
 
431/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi informatikai hálózat 
üzemeltetésére kiírandó felhívásra érkező ajánlatokkal kapcsolatos döntéséig, a szükséges 
intézkedések megtételéig a jelenlegi üzemeltetővel meghosszabbítja az üzemeltetési 
szerződést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. december 31. 
 
 
432/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a békéscsabai regionális repülőtér 
létrehozását és ezzel összefüggésben a Megyei Önkormányzat megfogalmazott fejlesztési 
elgondolását elviekben támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
433/2001./XII.29./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a békéscsabai regionális repülőteret 
működtető és fejlesztő társaság munkájában nem kíván részt venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
434/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai repülőtér fejlesztési 
program megvalósításához szükséges pályázati sajáterő igényéhez, valamint a repülőtér 
működtetéséhez anyagi támogatást nem tud nyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
435/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki 
Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és 
Gazdaságfejlesztési Programja keretében meghirdetett „Az önkormányzatok internetes 
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aktivitását biztosító eszközök és szolgáltatások támogatása” című (kódszám: SZT-IS-8) 
pályázati kiírásra. 
A fejlesztés teljes összege 2.500 eFt, pályázott összeg: 2.000 eFt, vállalt önrész 500 eFt. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a szükséges nyilatkozatokkal 
együtt nyújtsa be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2001. január 21. 
 
 
436/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az oktatási intézmények 
bérleti díjakra vonatkozó előterjesztését. Megbízza az igazgatókat, hogy az intézményi 
SZMSZ-ek üzemeltetési szabályzatát az előterjesztett bérleti díjak alapján aktualizálják.  
Felelősek: Siklósi István, Körösi Mihály, Szilágyi Tibor igazgatók 
Határidő: azonnal 
 
 
437/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OM Közoktatás 2002 pályázatán az 
alábbi kategóriákban kíván pályázatot benyújtani: 3.1., 3.5. és 3.8. A pályázatok 
elkészítésével a következő szervezetet bízza meg: 
3.1. kategóriában Közoktatási Szakértők Egyesületének Békés Megyei Tagozata, a 3.5. 
kategóriában a békéscsabai Ipszilon Pedagógiai Műhelyt (Kft-t), a 3.8. kategóriában a szegedi 
Vikárius Kft. A készítendő pályázatokhoz önerőként csak az intézmény-felügyeleti munkatárs 
munkabére és vonzatai arányos része biztosítható 200.000,- Ft-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázatok beadására 2002. január 15. 
 
 
438/2001./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közoktatási intézmények igazgatói pályázatának 
kiírásában, az előnyt jelent feltételek között szerepeljen „az Összevont Óvodák és Orlai 
Petrics Soma Általános Iskolánál az állami nyelvvizsga” szövegrész. 
 
 
439/2001./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közoktatási intézmények igazgatói pályázatának 
kiírásában ne kerüljön meghatározásra, hogy előnyt jelentene a nemzeti nyelv oktatásában 
való jártasság.  
 
 
 
440/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki 4 nevelési-oktatási 
intézményében igazgatói (magasabb vezetői) állásokra, és kéri annak megjelentetését az 
Oktatási Közlönyben. 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
    Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahelyek: 
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Összevont Óvodák 1. Sz. Általános 
Iskola 

Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola 

Petőfi Sándor 
Gimnázium 

Mezőberény, Csendes 
köz 4. 

Mezőberény, Luther 
tér 1. 

Mezőberény, Petőfi út 
17-19. 

Mezőberény, Petőfi út 
13-15. 

Óvodavezető Iskolaigazgató Iskolaigazgató Iskolaigazgató 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
    felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (a Közoktatásról szóló törvény 18.§-a 

szerint. 
    legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai  gyakorlat (vezetői gyakorlat 

előnyt  jelent) 
    a Petőfi Sándor Gimnáziumnál feltétel a német nyelvből tett állami nyelvvizsga 
    előnyt jelent: a pedagógusi szakvizsga 
    az Összevont Óvodák, az 1. Sz. Ált. Iskola és az OPS Ált. Iskolánál az állami nyelvvizsga,  
4. Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követő 30 
napon belül. 
A pályázat elbírálásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követő 4. 
hónapi képviselő-testületi ülés. 
Az állás elfoglalásának határideje: 2002. szeptember 1. A megbízás 2007. július 31-ig szól. 
    A pályázathoz mellékelni kell: 
      - szakmai önéletrajzot 
      - az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket  
      - szakképzettséget, esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot 
      - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
   Illetmény: megegyezés szerint  
   Bővebb felvilágosítást nyújt: Cservenák Pál Miklós polgármester 
5650 Mezőberény. Kossuth tér 1.Tel: 66/352-725 vagy 66/423-871, telefax: 66/352-204, 
mobil-telefon: 06-20-9441-994, e-mail: info@mezobereny.hu 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
441/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Mezőberény, 
külterület 083/154 hrsz.-ú, 814 m2 területű szántó művelés ágú telket felajánlja a Magyar 
Államkincstár javára, a Magyar Államkincstár tulajdonában lévő az önkormányzat által 
igénybe venni kívánt 343 m2 terület ellentételezésére. 
Megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
442/2001./XII.29./sz. határozat: 
A képviselő-testület a szemészeti szakrendelő eszközeinek bővítéséről – Dr. Burján és Társa 
Bt. kérelme alapján - 2002. januári testületi ülésén az orvosi privatizáció további fejleményei 
ismeretében tárgyal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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443/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 218/2001./VII.27./számú határozatát 
visszavonja és az alábbiak szerint határoz: az Önkormányzat tulajdonát képező Mezőberény, 
Fő u. 2/B. II/11. számú lakást 6.600 eFt vételáron kívánja értékesíteni. Megbízza a 
polgármestert az adás-vételi jogügylet lefolytatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolás az értékesítést követő képviselő-testületi ülésen. 
 
 
444/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete forgalomképesnek nyilvánítja és 
értékesítésre kijelöli a Mezőberény, Békési út melletti 3725/4 hrsz.-ú közterület 1191 m2 
területű ingatlant 500.000,- Ft vételáron. A megosztási költség a vevőt terheli. A kialakított 
ingatlan délkeleti oldalán nagyfeszültségű légvezeték húzódik. A légvezeték tengelyétől mért 
12 m védőtávolság be nem építhető terület. 
A telekre – a kialakult állapotnak megfelelően- a városi szennyvíz nyomóvezeték biztosítására 
szolgalmi jogot kell bejegyezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
445/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 
3606/2/A/1 és 3606/2/A/2 hrsz.-ú ingatlanokon lévő az Oktatási Minisztérium javára 
bejegyzett jelzálogjog törlésre kerüljön, és ugyanakkor hozzájárul, hogy a 3414 hrsz.-ú 
Belencéresi u. 13. sz. alatt lévő ingatlanra az Oktatási Minisztérium javára a jelzálogjog 
bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. január 15. 
 
 
446/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd illetve folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása céljából a 
közszolgáltató kiválasztására a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. pályázati ajánlatát a 
214/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 24. §. (2) bekezdése alapján az alábbiak miatt 
alkalmatlanná nyilvánítja a közszolgáltató kiválasztására 
- a pályázatában az alkalmazott hulladékkezelési technológiáról nem ad értékelhető 

információt, 
- a pályázatban benyújtott mérleg szerint a cég 1999 és 2000 évben veszteséget mutat, 
- Mezőberény Város Képviselő-testülete a települési szilárd illetve folyékony hulladékkal 

kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató 
kiválasztására a SAUBERMACHER Békés Hulladékgyűjtő Kft. pályázati ajánlatát a 
214/2000 (XII.23.) Korm. rendelet 24. §. (2) bekezdése alapján az alábbiak miatt 
alkalmatlanná nyilvánítja a közszolgáltató kiválasztására  

- a pályázata alapján a telephely nem rendelkezik olyan engedéllyel, amely szerint a 
telephelyen a gépjárművek, eszközök, gépek tisztítása, fertőtlenítése elvégezhető, 

- a pályázatában az alkalmazott hulladékkezelési technológiáról nem ad értékelhető 
információt, 

- a szolgáltatási biztosíték nagyságát nem nevezi meg, 
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- a pályázati kiírással ellentétben a szelektív hulladék gyűjtését csak a távlatokban kívánja 
bevezetni. 

A fentiek alapján Mezőberény Város Képviselő-testülete a települési szilárd illetve folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása céljából a 
közszolgáltató kiválasztására kiírt pályázatát alkalmas pályázat hiányában, a pályázati kiírás 
18. pontjának 7. bekezdésében foglaltak szerint érvénytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
447/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a települési szilárd illetve folyékony hulladékkal 
kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató 
kiválasztására kiírt pályázatát alkalmas pályázat hiányában, a pályázati kiírás 18. pontjának 7. 
bekezdésében foglaltak szerint érvénytelennek nyilvánította. Ennek értelmében felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a települési szilárd hulladék elszállítása és kezelése érdekében a 
közszolgáltatási szerződést a jelenlegi szolgáltatóval a TAPPE Békéscsaba Kft.-vel 
hosszabbítsa meg az új közszolgáltató kiválasztásának időpontjáig, de legkésőbb 2002. június 
30-ig. A szolgáltatás díját a jelenleg érvényes díjszámítási metódus szerint a legközelebbi 
Képviselő-testületi ülésre jóváhagyásra terjessze be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. januári Képviselő-testületi ülés időpontja 
 
 
448/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Czinkóczki Mártonné Mezőberény, 
Kérhalom u. 40. szám alatti lakos kérelmét és az 1999. szeptember 9-én kötött belvízkár 
kárenyhítési támogatási szerződés 6.) pontjában, valamint a Belvízkárt szenvedettek 
kárenyhítési lakáscélú támogatásáról szóló rendelet 4. §-ában szabályozottak alapján a 
Kérhalom u. 40. szám alatti lakóház elidegenítése miatt keletkezett szerződéses időarányos 
visszafizetési kötelezettséget előírja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés alapján a határozatot küldje meg az érintettnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. január 15. 
 
 
449/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a DÉMÁSZ Rt és az 
önkormányzat között jöjjön létre együttműködési megállapodás a településfejlesztési tervek 
támogatása és villamos közművek közterületen történő elhelyezése tárgyában. Felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a közterület használat miatti ellentételezés összegéről, annak méltányos 
mértékéről folytasson további tárgyalásokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
450/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy Mezőberény, 
belterület 809/4 hrsz.-ú 96 m2 területű közterület (gáznyomás szabályzó) a DÉGÁZ (Szeged, 
Pulcz u. 44.) részére eladásra kerüljön 150.000,- Ft-os vételáron. A vevő köteles a megosztási 
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vázrajz költségeinek viselésére és az adás-vétel lebonyolítására. Megbízza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
451/2001./XII.29./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Széchenyi 
Tervben SZT-2002-LA-1 programmal meghirdetett bérlakás állománya bővítésére a 
Gazdasági Minisztériumhoz, a 12/2001. (I. 31.) Korm. számú rendelet 26. §. /1/ bekezdés d./ 
pontja alapján idősek otthona létesítésére. 
2.) A bérlakás állomány bővítése - 34 lakóegység, 50 férőhelyes, az „átlagot jóval meghaladó 
minőségűnek” tervezett idősek otthona - építésével valósul meg, Mezőberény Város központi 
belterületén, a Juhász Gyula utcában, a pályázati projektben meghatározott részletezés szerint. 
A beruházás 2002-ben indul, tervezett befejezési időpontja: 2004. május 31. 
3.) Az építésre tervezett idősek otthona építési beruházási költsége bruttó 367.036 e Ft. 
4.) A képviselőtestület saját erőként 2002. évi költségvetésében 8.000 e Ft-ot, a 2003. évi 
költségvetésében 55.407 eFt-ot, a 2004. évi költségvetésében 10.000 eFt-ot, összesen saját 
erőként a költségek 20 %-át, azaz 73.407 eFt-ot, biztosítja, a fennmaradó 80 % 293.629 eFt 
beruházási költségre vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt be a Gazdasági 
Minisztériumhoz. 
5.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással megvalósuló tulajdonába 
kerülő és a létesítésétől számított legalább 20 évig tulajdonában maradó idősek otthonát 
rendeltetésének megfelelően hasznosítja és a lakóépületet, valamint annak központi 
berendezéseit folyamatosan jó karban tartja. 
6.) Vállalja, hogy a megvalósuló otthon a nyugdíjasoknak, illetőleg öregségi nyugdíjkorhatárt 
elért személyeknek, - bérleti – ellátási szerződéses - jogviszony alapján - a lakásokban való 
korlátlan idejű elhelyezését szolgálja, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.(I. 7.) sz. SZCSM 
rendelkezéseinek eleget tevő, az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő 
gondozást nyújt, és a rendszeres egészségügyi ellátásukról is gondoskodik.  
7.) Az önkormányzat vállalja, hogy a Széchenyi Terv pályázati támogatásával megvalósuló 
Idősek Otthonába csak lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti 
jogviszonnyal nem rendelkezőt helyez el, és tőle az ellátásért térítési díjat szed, amelyek 
együttes összege nem haladja meg a bérlő nyugellátásának 80%-át, és gondoskodik az 
épületben lakók számára a rendszeres étkeztetésről, orvosi ellátásról és szükség esetén a 
betegápolásról. 
8.) Képviselő-testület a pályázattal megvalósuló idősek otthonába történő felvétel, valamint a 
fizetendő térítési díj részletes szabályairól rendeletben fog rendelkezni. Az „átlagot jóval 
meghaladó minőségűnek tervezett lakrészek – férőhelyek után az 1993. évi III. tv. 117/B §-t 
kívánja alkalmazni, figyelemmel a 117. § előírásaira. 
9.) Felhatalmazza a Képviselőtestület a Polgármestert a pályázat benyújtására és a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. január 15. 
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452/2001./XII.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola és társult intézmények „HU0008-02 számú ESZA-típusú kísérleti projekt a 
képzésből a munka világába történő átmenet támogatására” című Phare programban /1.1 sz. 
Alprojekt: Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése/ való részvételt, de az 
önerőhöz szükséges forrást a pályázatban résztvevő intézmények biztosítsák. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
453/2001./XII.29./sz. határozat: 
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2002. januári testületi ülésre a Petőfi Sándor 
Gimnázium kéttannyelvű szakmai igazgató helyettesi álláshely betöltésére zárolt bér és 
vonzata kerüljön kivizsgálásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2001.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete a többször módosított 15/1996.(VIII.30.) sz. rendelete módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2001.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló módosított 7/2001.(III.06) MÖK 
sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2001.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete az átmeneti gazdálkodásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2001.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 38/2000.(XII.4.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2001.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete az építményadóról szóló 41/2000.(XII.4.) MÖK sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2001.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 39/2001.(XII.4.) MÖK sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2001.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete A Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratáról 
 


