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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2002. év 
 
 
1/2002./I.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
Napirend: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által a Gazdasági Minisztériumhoz 33 
db új építésű - költségalapon meghatározott lakbérű - önkormányzati bérlakás céljára történő 
lakás vásárlásra benyújtott pályázat módosítása. (365/2001./X.26./sz. határozat módosítása.) 
 
 
2/2002.(I.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 365/2001. (X. 26. ) számú 
határozatát módosítja, mivel a döntés meghozatala óta tájékozódott a lakáspiaci helyzetről és 
a helyben kialakult lakásárak alapján valós esélyt lát arra, hogy 150 eFt/m2 bruttó lakásáron a 
program megvalósítható. 
A képviselő-testület a fentiek alapján a következő határozatot hozza: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 365/2001. 
(X.26.) számú határozata alapján 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 283.500 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. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 
megvásárolt lakások vételára meghaladja a bruttó 150 eFt/m2 összeget, a különbözetet a 
képviselő-testület a saját költségvetéséből fizeti ki és ezt az összeget abból biztosítja, az itt 
megjelölt saját erőn felül. 
5.) A képviselőtestület saját erőként 2002. költségvetésében biztosítja a megvásárlásra kerülő 
lakások költségének összesen 20 %-át készpénzben, azaz 56.700 eFt-ot, a fennmaradó 80 % 
226.800 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 56.700 eFt-ot a 2002. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselőtestület a Polgármestert, hogy jelen határozatot a szükséges 
mellékletekkel együtt nyújtsa be a Gazdasági Minisztériumhoz, továbbá felhatalmazza a 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

*** 
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3/2002./II.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1./ A képviselő-testület 2002. évi munkaterve. 
2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 
3./ A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat végleges működési engedély kiadásához 

szükséges alkalmazotti létszám biztosítása iránti igény.   
4./ Mezőberény 7. sz. átemelő szivattyú és nyomóvezetékkel kapcsolatosan felmerült 

problémák megoldása. 
5./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
6./ Bejelentések 

B/1 - A Cigány Kisebbségi Önkormányzat telefondíjának átvállalása iránti kérelem. 
B/2 - Települési szilárd hulladék gyűjtésének és elhelyezésének 2002. évi díja. 

7./ Interpellációkra válaszadás. 
˗ I/1. Luther téren kialakítható parkoló helyek 
˗ I/2. A Petőfi Sándor Gimnázium előtti helyi autóbusz megállójában távolsági 

autóbuszok megállása. 
8./ Zárt ülés 

Z/1 - A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató kiválasztására ismételten kiírt 
pályázat. 

Z/2 - Berényi Süti Food Kft ingatlan vásárlási kérelme. 
Z/3 - KALÁSZ Gazdaszövetkezet kérelmének tárgyalása. 
Z/4 - Vágóhíd sorsának rendezése. 
Z/5 - Zsibrita Pál kérelme.  
Z/6 - Szarvasi u. 12. sz. ingatlanra vételi ajánlat. 
Z/7 - Magyar Pál megbízása. 
Z/8 - Békési u. 7. sz. alatti ingatlan vételi ajánlat. 
Z/9 - Címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat. 
Z/10 – Egyéb bejelentések. 

 
 
4/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Február 1. 
1./ A Képviselő-testület 2002 évi munkatervének elfogadása. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének előkészítése. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Február 15. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének elfogadása. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester  
2./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. 
      Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Március 22. 
1./ Beszámoló Mezőberény város közrendje és közbiztonsága helyzetéről. 
     Előadó: Kádas László r. őrsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról. 
      Előadó: Andrési János elnök  
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Április 19. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének teljesítése /zárszámadás/ 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Közmeghallgatás 
     -  Mezőberény város sportjáról 
Május 17. 
1./ A tájékoztató a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
     Előadó: Halász József elnök 
2./ Alapfokú művészetoktatási intézmény indítása 
     Előadó: Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnöke 
Június 21. 
1./ Beszámoló az önkormányzat nevelési-, oktatási intézményeinek munkájáról 
     Előadó: intézményvezetők 
2./ Az önkormányzat nevelési-, oktatási intézményei vezetőinek megbízása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Július 19. 
1./ Beszámoló a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság munkájáról  
      Előadó: Kovács Lászlóné Pénzügyi-, Gazd. Biz elnöke 
2./ Mezőberény munkaerő helyzete 
     Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
Szeptember 20. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

beszámoló 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló a Képviselő-testület 1998-2002-es választási ciklusban végzett munkájáról 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Október: ---------- 
November: Alakuló képviselő-testületi ülés 
November 22. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. I - III. negyedévi költségvetése teljesítéséről 

beszámoló. 
     Előadó: polgármester 
2./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési koncepciója. 
     Előadó: polgármester 
December 13. 
1./ A képviselő-testület 2003. évi munkatervének elfogadása. 
     Előadó: polgármester 
2./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása 
     Előadó: polgármester 
Állandó napirendi pontok: 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Bejelentések. 
- Interpellációk. 
 
 
5/2002./II.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
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6/2002./II.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2/2002./I.29./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtását elfogadta. 
 
 
7/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Idősek Otthona szakmai létszámfeltételeinek lépcsőzetes biztosítása érdekében 
támogatja 2002. július 1-jétől 2 fő ápolónő, 2002. december 1-jével 4 fő ápolónő 
alkalmazását. A 2 fő alkalmazása miatt felmerülő 1.121.864 Ft költségvetést terhelő kiadás 
összege az önkormányzat 2002. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina int. vezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
8/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a 7. sz. átemelő bővítésével 
és a nyomóvezeték megépítésével. Megbízza a polgármestert azzal, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Vállalattal a 7. sz. átemelő bővítéséhez, illetve a nyomóvezeték megépítéséhez 
szükséges költségek megosztásáról tárgyalásokat folytasson. A kiviteli munkák elvégzéséhez 
szükséges költségeket a Vízművekkel való tárgyalás alapján külön határozattal biztosítja. A 
kivitelező kiválasztását a legközelebbi képviselő-testületi ülésig terjessze elő. A munka 
szükségessége miatt, költségeire a fedezetet a 2002. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. márciusi testületi ülés időpontja 
 
 
9/2002./II.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a 2002 évi 
városi rendezvények, a sport, a külkapcsolatok támogatására a pályázati előkészítő 
munkálatokat, a támogatási keretösszeg meghatározása nélkül elvégezze. 
Felelős: Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnöke 
Határidő: int. azonnal 
 
 
10/2002./II.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat 2002. évi költségvetését a testület által meghatározott 
tervezési elvek figyelembe vételével, 2002. február 15-re tűzi napirendre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. február 15. 
 
 
11/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a roma 
menedzser feladatainak ellátásához a Polgármesteri Hivatal biztosítja a tárgyi feltételeket és a 
telefonhasználatot, a Cigány kisebbségi Önkormányzat kérelmét – amely szerint az 
önkormányzat vállalja át a CKÖ 2002. évi telefondíja kiegyenlítését - elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre 
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12/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakosságtól átvállalt, az 
önkormányzat által finanszírozott lakossági kommunális szilárdhulladék gyűjtése és szállítása 
2002. évi díját, a TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft díjkalkulációja 
alapján 2002. január 1-től bruttó 4.805 Ft/év/lakás összegben állapítja meg. A megállapított 
szolgáltatási díj az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legkésőbb 2002. június 30-ig érvényes. 
Határidő: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
13/2002./II.1./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját, készítsen kalkulációt 
az interpellációként adott válasz alapján, a Luther téren kialakítható parkoló helyek 
költségeiről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              P.H. Műszaki Irodája 
Határidő: int. azonnal 
 
 
14/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony 
hulladék gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére, ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás 
megszervezésére ismételten pályázatot ír ki. 
A közszolgáltatás elvégzésére pályázatot hirdet az előterjesztéshez mellékelt Pályázati 
Felhívásban, Pályázati Dokumentációban és a Közszolgáltatói Szerződésben foglalt 
tartalommal. 
A Pályázati felhívásnak megfelelő tartalmú felhívást a Békés Megyei Napban közzé kell 
tenni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
15/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván vegyes tulajdont 
létrehozni, éppen ezért nem kívánja átvenni a „Kalász” Gazdaszövetkezet Mezőberény által 
felajánlott Boldisháti (083/2 hrsz.) területet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
16/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri, hogy a „Kalász” 
Gazdaszövetkezet által, a város hasznosítására felajánlott Piaci csarnokban lévő, korábban 
húsüzletként működő helyiségre a szövetkezet használati joga lejárata idejéig a használati jog 
megváltás összegére tegyen ajánlatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             „Kalász” Gazdaszövetkezet elnöke 
Határidő: int. azonnal 
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17/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőőri díj megállapításáról hozott 
döntését nem kívánja felülvizsgálni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
18/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szarvasi u. 12. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlant 3 mill. Ft + ÁFA összegért értékesítésre kijelöli. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi ügylet lebonyolítására azzal, hogy a vevő 2002. 
február 28-ig fizesse meg az ingatlan vételárát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
19/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az általa 
kinevezett Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője Magyar Pál, a Körösök-völgye Kht. 
ügyvezetői feladatait átmenetileg ellássa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
20/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dis-Ker Holding Szövetkezet 
ajánlatát nem tudja elfogadni, a Békési u. 7. sz. alatti ingatlant 9 mill. Ft-ért nem kívánja 
megvásárolni. Kedvezőbb ajánlat esetén a képviselő-testület újra tárgyal az ingatlan 
megvételéről, de szükség esetén /városi érdeket szem előtt tartva/ az önkormányzat 
kezdeményezni fogja a kisajátítási eljárást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
21/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi Dr. Hantos Katalin 
jegyző címzetes főjegyzői cím, illetve címadományozási juttatásba való részesítését 2002. 
évben. 
Dr. Hantos Katalin jegyző a Ktv. 30/B. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt 
feltételeknek megfelel, mivel 1985. november 1-jétől folyamatosan (vb-titkári) jegyzői 
munkakört tölt be –ezen belül 1997. november 1-jétől körzetközponti jegyző, valamint 
„kiválóan alkalmas” minősítésű. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. február 15.  
 
 
22/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola Mezőberény, COMENIUS 2000 közoktatási, minőségfejlesztési program I. 
intézményi modelljének kiépítésére csoportosan pályázó intézmények számára kiírt 
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pályázaton való részvételét. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges nyilatkozatot kiadja 
az alábbiak szerint: a fenntartó nyilatkozik arról, hogy a közoktatási feladatellátáshoz kapott 
állami támogatással az elmúlt 5 évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt, ilyen tárgyú 
rendezetlen ügye a finanszírozást biztosító állami szervezettel nincs. A fenntartó továbbá 
nyilatkozik arról, hogy a 2003/2004-es tanév végéig – a pályázatban jelölt program 
befejezéséig - a pályázatban érintett intézményt érintő átszervezést, összevonást vagy 
bármilyen más, az intézmény jelenlegi alapító okiratát érintő jelentős átalakítást nem tervez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
23/2002./II.1./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
Mezőberény, COMENIUS 2000 közoktatási, minőségfejlesztési program I. intézményi 
modelljének kiépítésére önállóan pályázó intézmények számára kiírt pályázaton való 
részvételét. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges nyilatkozatot kiadja az alábbiak 
szerint: a fenntartó nyilatkozik arról, hogy a közoktatási feladatellátáshoz kapott állami 
támogatással az elmúlt 5 évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt, ilyen tárgyú 
rendezetlen ügye a finanszírozást biztosító állami szervezettel nincs. A fenntartó továbbá 
nyilatkozik arról, hogy a 2002/2003-as tanév végéig –a pályázatban jelölt program 
befejezéséig- a pályázatban érintett intézményt érintő átszervezést, összevonást vagy 
bármilyen más, az intézmény jelenlegi alapító okiratát érintő jelentős átalakítást nem tervez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2002.(II.04.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló többször módosított 40/1995.(XII.29.) MÖK sz. rendelete 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
24/2002./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
1./ Pályázat benyújtása a 2002. évi KAC, VICE támogatás igénybevételére a 3 sz., 4. sz., 5/a 

sz., 6 sz., 10 sz. szennyvíz öblözetekben csatornahálózat építésére, valamint a 
szennyvíztisztítótelep bővítésére.  

     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Bejelentések. 
 
 
25/2002./II.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért Mezőberény városban a 3.sz., 4.sz., 5.a. sz., 
6.sz. és 10.a. sz. szennyvíz öblözetekben szennyvízcsatorna hálózat építésével, és a 
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szennyvíztisztító telep kapacitásának  650 m3/d teljesítménnyel történő bővítésével, melynek a 
beruházási költsége 999.909 eFt + 25 %ÁFA.  
Továbbiakban egyetért azzal, hogy a beruházás pénzügyi támogatására pályázatot nyújtson be 
a Belügyminisztériumhoz a céltámogatás; a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, a 
Környezetvédelmi Alap Célfeladatok; a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz, 
a Vízügyi Célelőirányzatból elnyerhető; valamint a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
által kiírt Decentralizált Környezetvédelmi Alap Célfeladatok támogatásának elnyerésére. 
A támogatások évenkénti bontása: 
     2002 év 2003 év 2004 év Összesen 
 céltámogatás:            59.995          179.984          159.985  399.964 
 KAC támogatás           29.997            89.992            79.993  199.982 
 VICE támogatás           15.000            45.000            40.000  100.000 
 Decentralizált Kac           14.999            44.996            39.996    99.991 
Az így elnyerhető támogatási összeg 799.937 eFt.  
A saját erő pótlására a Békés Megyei Vízművek fejlesztési alapjából 24.998 eFt támogatást 
igényel, az alábbi bontásban:  2002 év 2003 év 2004 év Összesen 
                3.750            11.249             9.999    24.998  
A beruházás megvalósításához, a pályázatokon elnyert forrásokon túl a szükséges további 
fedezet biztosítására a lakossági hozzájárulás nagyságát bekötési egységenként 138.000 Ft-
ban határozza meg, így ezúton befolyó összeg 174.974 eFt. A az alábbi bontásban: 

2002 év 2003 év 2004 év Összesen 
26.245  78.738  69.991  174.974 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok 
támogatásának elnyerése esetén bankgarancia igénybevételére kerüljön sor, ennek pénzügyi 
következményeivel együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

*** 
 
 
26/2002./II.15./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. – 416/2001./XII.29./sz. határozat végrehajtása (Petőfi Sándor Művelődési Központ 
és a Városi Könyvtár gazdálkodási feladatai intézésének megváltozásából adódó 
pénzügyi, jogi intézkedések) 

     L/2. – 9/2002./II.1./sz. határozat végrehajtása (városi rendezvények, illetve nemzetközi 
kapcsolatok támogatására pályázat kiírása) 

3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének elfogadása. 
4./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. 
5./ Bejelentések 

B/1. – Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez célok 
meghatározása. 

B/2. – Vagyonrendelet módosítása. 
B/3. –A Sportcsarnok Sport Egyesület karate (kick-box) klubjának támogatási kérelme. 
B/4. – Városi Könyvtár kérelme (2 pályázat benyújtásához saját erő biztosítása). 
B/5. – Céltámogatási előirányzat felhasználásának elszámolása. 
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B/6. – Szennyvízcsatorna hálózat (7.,8.,9. sz. öblözet) Beruházási okmány módosítása. 
B/7. – Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatának támogatása. 
B/8. – A polgármester illetménye és az alpolgármester, az önkormányzati képviselők, 

bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése. 
B/9. – 2003. évi belvízrendezési címzett támogatás. 
B/10 – Állami Számvevőszéki vizsgálatról tájékoztatás /szóbeli/ 

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

Z/1. – Dr. Dóczy Balázs ingatlan vételi ajánlata. 
Z/2. – Rónai Ádám ingatlan eladási ajánlata. 
Z/3. – Károlyi és Tsa ingatlan vételi ajánlata. 
Z/4. – egyéb bejelentések. 

 
 
27/2002./II.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
28/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 416/2001./XII.29./sz. határozata 
alapján a Petőfi Sándor Művelődési Központ, mint önálló gazdálkodású költségvetési szerv, 
valamint a Városi Könyvtár, mint részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv között 
létrejött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetők 
Határidő: int. azonnal 
 
 
29/2002./II.15./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 2 
pályázati kiírását, a városi rendezvények és a nemzetközi kapcsolatok 2002. évi támogatására, 
tudomásul veszi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
30/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2002. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
31/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényben a 2002 évi 
országgyűlési képviselő választásokon közreműködő szavazat számláló bizottságok választott 
tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat  választja meg: 
1. számú szavazókör (Kinizsi u 13, Kinizsi úti óvoda) 
• Balázs Györgyné, Mezőberény, Vörösmarty u. 14. 
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• Ónody Gyuláné, Mezőberény, Erkel Ferenc u. 35.  
• Szűcs Ferencné Mezőberény, Erkel Ferenc u. 21. 
• Póttag: Zubáné Gál Márta, Mezőberény, Várkonyi u. 5. 
2. számú szavazókör (Kodály u 8 ,Kodály Zoltán úti óvoda): 
• Litvai György, Mezőberény, Kinizsi u.11. 
• Csirmaz Sándor, Mezőberény, Korona u. 3. 
• Balogh Ernő, Mezőberény, Bonyhay u. 18. 
• Póttag: Hathy Zsolt, Mezőberény, Bonyhay u. 1. 
3.számú szavazókör (Jeszenszky u 21., Idősek Otthona): 
• Litvai Ádám, Mezőberény, Hunyadi u. 21. 
• Mezeiné Báthory Valéria Mezőberény,  Madarász u 49/A. 
• Kovács Ágnes, Mezőberény, Zrínyi –sugár u. 26. 
• Póttag: Szenteszki Györgyné Mezőberény, Madarász u. 16. 
4. számú szavazókör (Luther tér 1, 1. számú Ált .Iskola) 
• Muzslai Jánosné, Mezőberény, Martinovics u. 53. 
• Balogh Géza, Mezőberény, Kastély köz 1 II. em 9. 
• Savolt Jánosné, Mezőberény, Belencéresi u. 10. 
• Póttag: Pál Imréné, Mezőberény, Martinovics u. 3. 
5 számú szavazókör (Liget tér 5., Liget téri óvoda) 
• Berg Gyuláné, Mezőberény, Szénáskert u. 4. 
• Andrésiné Daru Ilona, Mezőberény, Kereki u. 26. 
• Éber Mihály, Mezőberény, Kereki u. 53.  
• Póttag: Szabó Lajosné, Mezőberény, Röntgen u. 3. 
6. számú szavazókör (Hősök út 3., Idősek Otthona) 
• Gönczi Imréné, Mezőberény, Hősök u 10/E. III/8. 
• Benkéné Madari Erika, Mezőberény, Fő utca 2/C. I.6. 
• Csók Imréné, Mezőberény, Hősök 10/F. I/4. 
• Póttag: Simcsik Julianna, Mezőberény, Tavasz u. 18. 
7. számú szavazókör (Kálvin u 2., Kálvin úti óvoda) 

• Kozma Mária, Mezőberény, József Attila u. 55. 
• Grőszer Erzsébet, Mezőberény, József Attila u. 14. 
• Erdei Mihályné, József Attila u. 54. 
• Póttag: Karcag Éva, Mezőberény, József Attila u. 5. 
8. számú szavazókör (Petőfi u. 27. HUSI) 
• Rajnai Mártonné, Mezőberény, Petőfi u. 35. 
• Vígh Sándorné, Mezőberény, Csabai u. 38. 
• Schaffer Mártonné, Mezőberény, Petőfi u. 46. 
• Póttag: Mucsi Gáborné, Mezőberény, Gyóni G. u. 1/a. 
9. számú szavazókör (Deák F. u. 5-7, Iskola) 
• Gubis Andrásné, Mezőberény, Deák F. u. 63. 
• Marton Mihály, Mezőberény, Deák F. u. 48/A. 
• Tóti Lászlóné, Mezőberény, Szabó Árpád u. 16. 
• Póttag: Bereczki Magdolna, Mezőberény, Árpád u. 51.  
10. számú szavazókör (Mátyás király u 2 , Óvoda) 
• Benyó Istvánné, Mezőberény, Oltványkert u. 44. 
• Dombi Éva, Mezőberény, Ókert 16.  
• Garzóné Ökrös Mária, Mezőberény, Gutenberg u. 26. 
• Póttag: Feketéné Angyal Gabriella, Mezőberény, Oltványkert u. 8. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin, jegyző 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
32/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára 2002. évben a teljesítménykövetelmény alapját képező célokat a következők szerint 
határozza meg: 
• az országgyűlési és helyi választások törvényes, sikeres és hatékony lebonyolítása;  
• az önkormányzati vagyontárgyak kezelésének és hasznosításának színvonala emelése; 
• új, teljes körű vagyonkataszteri nyilvántartás felfektetése; 
• településfejlesztési önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása; 
• pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, feltárása, pályázatok elkészítése; 
• önkormányzati kincstári rendszer bevezetése, működtetése; 
• a helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggő döntések előkészítése, 

végrehajtása; 
• a térségi, kistérségi együttműködés erősítése hatósági igazgatás terén; 
• önkormányzatot megillető bevételek minél teljesebb körű beszedése; 
• a humánus és jogszerű hivatali működés, a polgárközeli és szolgáltató közigazgatás 

megteremtésének fokozása; 
• a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggően az elektronikus ügyintézésre való 

felkészülés; 
• irattárrendezés, irattári anyagok selejtezése; 
• a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata az Európai Uniós jogharmonizációra is 

figyelemmel; 
• a közszolgáltatások minőségbiztosítási követelmények bevezetésének előkészítése. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kitűzött célok alapján határozza meg a jegyzőre vonatkozó 
egyéni teljesítményértékelési szempontokat, a jegyző pedig a hivatal köztisztviselőire 
vonatkozóan végezze el ugyanezt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: folyamatos, és az értékelésre 2002. december 20. 
 
 
33/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Sportcsarnok 
Sport Egyesülete karate (kick-box) szakosztályának az Oktatási és Kulturális Bizottság 
127.000 Ft támogatást biztosított a sporttámogatás 2001. évi tartalék alapjából felszerelés 
vásárlására, azzal a kikötéssel, hogy azokon –lehetőség szerint- Mezőberény város nevét /mint 
támogatót/ megjelenítsék. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
34/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KÖNYVTÁRAK 
ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI összegének támogatására kiírt FELZÁRKÓZTATÓ 
PÁLYÁZAT-on való részvételre 700 000,- Ft összeget ajánl fel a Városi Könyvtár részére a 
már jóváhagyott költségvetési támogatáson kívül. A képviselő-testület kötelezettséget vállal 
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arra, hogy pályázaton elnyert és a felajánlott összegből a pályázati támogatással megegyező 
összegeket a Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Várfalvi Erzsébet igazgató 
Határidő: a pályázat beadására: 2002. március 31. 
 
 
35/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma által kiírt „KORSZERŰ KÖNYVTÁRI RENDSZER, KORSZERŰ 
KÖNYVTÁRI KÖRNYEZET” c. pályázaton a Könyvtári bútorok beszerzése, felújítása 
témában való részvételre 750 000,- Ft összeget ajánl fel a Városi Könyvtár részére. A 
képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy pályázaton elnyert és a felajánlott 
összegből a pályázati támogatással arányos összegeket a Városi Könyvtár rendelkezésére 
bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Várfalvi Erzsébet igazgató 
Határidő: a pályázat beadására: 2002. március 15. 
 
 
36/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/2000. ÖKK törvény, közlemény 1 
sz. mellékletének 191 sorszámán a 2002. évre a Szennyvízcsatorna hálózat építése 
beruházásra jóváhagyott, 118.720.000 Ft céltámogatási előirányzatából 603.000 Ft 
előirányzatról lemond. 
A lemondás oka, és annak kódszáma 5. ÁSZ vizsgálata. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
37/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szennyvízcsatorna hálózat (7., 8., 9. 
sz. öblözet) Beruházási okmány módosításával egyetért, azt elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
38/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatnak szociális mintahelyek támogatására a Szociális és Családügyi 
Minisztérium által meghirdetett meghívásos pályázaton való részvételét. 
Az első programra igényelt összeg 2.000 E Ft, a második programra igényelt összeg 3.000 E 
Ft, az előterjesztésben foglalt részletezés szerint. 
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt az intézmény meglévő 
eszközeivel biztosítja. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a pályázat benyújtásával. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2002. február 20. 
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39/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2002. január 1. napjától – 
visszamenőlegesen – a polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap 10-es 
szorzószám szorzata alapján havi bruttó 330.000 Ft-ban állapítja meg. A polgármester 
költségtérítését, saját illetménye 30%-ában, havi bruttó 99.000 Ft-ban határozza meg 2002. 
január 1-től. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
40/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2002. január 1. napjától – 
visszamenőlegesen – a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselői 
illetményalap 4-es szorzószám szorzata alapján havi bruttó 132.000 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
41/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Békés megye 
több települését érintő és Békés Megye Önkormányzata gesztorsága mellett beadandó a 2003. 
évi vízrendezési célú címzett támogatásra, melynek Mezőberény önkormányzatát érintő teljes 
beruházási forrása 377.088 E Ft. Az önkormányzat által vállalt saját erő összege 37.708 E Ft, 
a megpályázott összeg: 339.380 E Ft. 
A képviselő-testület 2003. évben 2.640 E Ft, 2004. évben 16.238 E Ft, 2005. évben 11.635 E 
Ft, 2006. évben 7.195 E Ft saját erő biztosítását vállalja, úgy, hogy a pályázat elnyerése esetén 
a saját erő összegét az adott évi költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, és a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok, szerződések aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. február 28. 
 
 
42/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a Petőfi 
Sándor Kéttannyelvű Gimnázium címzett támogatással megvalósuló beruházása vizsgálatának 
megállapításait tudomásul veszi, a Polgármesteri Hivatal jelentését elfogadja. 
 
 
43/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a 7., 8., 
9.sz. öblözetre vonatkozó szennyvíz hálózat építés céltámogatással megvalósuló beruházásnál 
végzett vizsgálat megállapításait tudomásul veszi, és a Polgármesteri Hivatal jelentését 
elfogadja. 
 
 
44/2002./II.15./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Dóczy Balázs mezőberényi 
családorvos részére az Egészségügyi Központ I. emeletén eladásra kerülő rendelőkből 
/kérelme alapján/ 100-110 m2 alapterületű ingatlant 44.000 Ft/m2 + ÁFA áron értékesít. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
45/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dis-Ker Holding Szövetkezet újabb 
ajánlatát sem tudja elfogadni, a Békési u. 7. sz. alatti ingatlant 6,5 mill. Ft-ért nem kívánja 
megvásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
46/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó 
Kft kérelmében leírt Békési úti építési telkek /1 hrsz., 8 hrsz., 9/1 hrsz./ vásárlására, illetve 
építési konstrukcióra tett ajánlatát nem tudja elfogadni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
47/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
folytasson tárgyalást a Békési u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 6 mill. Ft alatti vételár 
kialkudása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
48/2002./II.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Művelődési Központ igazgatója 
megkeresését /Mezőberényi Hírmondóban 1 színes oldal biztosítása Valentinyi Károly 
országgyűlés képviselő jelölt kérésére/ megtárgyalta és nem kíván döntést hozni, a kiadónak 
fel kell vállalni a felelősséget. Hozzájárul ahhoz, hogy egyszeri alkalommal 4 ezer 
példányban megjelenjen az újság, abban az esetben, ha ez a kiadónak többletköltséget nem 
jelent. Felhívja az igazgatónő figyelmét arra, hogy a választásokra vonatkozó jogszabályokat, 
a sajtóra vonatkozó jogszabályokat tartsa be a hirdetések vonatkozásában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2002.(II.18.) önkormányzati 
rendelete a Petőfi Sándor Művelődési Központ alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2002.(II.18.) önkormányzati 
rendelete a Városi Könyvtár alapító okiratáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2002.(II.18.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2002.(II.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 15/2000.(VI.26.) sz. MÖK rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2002.(II.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 12/2001.(VII.30.) MÖK sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
20/1998.(XI.17.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
49/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
Napirend: 
1./ 33 db önkormányzati bérlakás vásárlására közbeszerzési eljárás elindítása. 

Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Bejelentések. 
 
 
50/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
keretében 33 db új építésű költség alapú lakbérrel bérbeadható lakás beszerzésére 
/megvásárlására/ kidolgozott ajánlati felhívást és részletes ismertetőt e határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően állapította meg. 
Felelős: szakmai előkészítő munkabizottság a felhívás továbbítására. 
Határidő: int. azonnal, ajánlatok leadási határideje 2002. március 14. 16 óra. 
 
 
51/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatnak a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett 
modellkísérleti Kapu Program meghívásos pályázaton való részvételét. A programra igényelt 
összeg maximum 4.000 E Ft. 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 20%-os önrészként az önkéntes munka 
koordinálására szolgáló, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 3565 helyrajzi 
számú Hősök utja 3. szám alatti Idősek Klubja ingatlant biztosítja. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a pályázat benyújtásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2002. március 10. 
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52/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Weigert Andrásné Mezőberény, 
Hunyadi u. 5/1. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány iránti kérelme tárgyában 
benyújtott fellebbezését elutasítja, a Szociális Bizottság által átruházott hatáskörben a 
243/2002. Ikt. szám alatt hozott I. fokú határozatát helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
53/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
Mezőberény, Békési u. 41. sz. alatti 341 hrsz–ú 2050 m2 területű Vágóhidat berendezéseivel 
együtt 3.125.000 Ft /ebből 2.500.000 Ft a földterület és 500.000 Ft + 125.000 Ft ÁFA az 
épület és berendezés/ és a 342/1 hrsz-ú 3814 m2 beépítetlen területet 2.500.000 mill. Ft, 
összesen nettó 5.500.000 Ft összegért, a vételár szerződéskötéskor történő megfizetése esetén, 
és kizárólag csak vágóhíd beruházás céljára értékesíti Ilyés László vállalkozó részére.  
A vevőnek vállalnia kell a következőket: 
• A 2 méter magas zárt kerítés felújítása, telekhatárig való kivitele annak érdekében, hogy 

meg tudja valósítani az élőállat-forgalom és a késztermék-forgalom külön útvonalon 
történő lebonyolítását. 

• Az élelmiszer-ellátó hely területén a tiszta és a szennyezett övezet elkülönítését. 
• A beépítetlen területrész pormentes, szilárd burkolattal vagy fásítással, gyepesítéssel való 

kialakítását. 
• Szennyvíz elvezetését, kezelését, tisztítását, valamint a keletkező szennyvíziszap, hulladék 

és szemét elhelyezését az élelmiszer feldolgozó üzemek előírásainak megfelelően. 
• A szennyezet övezetben szemét- és hulladéktároló építését, méregraktár építését, 

gépkocsi-mosó helyiség építését. 
• Továbbá állatfelhajtó út, állatpihentető, elkülönítő állatszállás, boncoló helyiség, kábító 

boksz építését. 
• A tiszta övezetben a következő bővítési feladatok végrehajtását: 

- a húsok előhűtésére szolgáló 12 ºC-os előhűtő, 
- a húsok hűtésére és tárolására szolgáló 0-5 ºC-os hűtőtároló, 
- a zsigerek hűtésére külön hűtőtároló, 
- állatorvosi szoba, 
- szociális helyiségek a szennyezett övezetben dolgozók részére külön öltöző, WC, 

tusoló, 
- a tiszta övezetben dolgozók részére külön öltöző, WC, tusoló, 
- iroda. 

• Valamint a jelenleg meglévő épületen belül a falak burkolatainak felújítását, a magaspálya 
kialakítását, a készterméktároló húshorgok rozsdamentes anyagra történő cseréjét. 

Amennyiben 5 éven belül a vevő a vállalt tevékenységet nem végzi el és az ingatlant nem erre 
a tevékenységre használja, úgy az önkormányzat az adás-vételi szerződésben kikötésre kerülő 
visszavásárlási jogával élhet az eladási áron. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést megkösse, amennyiben az 
eladásra kerülő ingatlanról a csapadékvízelvezetése közterületen szolgalmi jog létesítése 
nélkül biztosítható.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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54/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy a Mezőberényben 2001. május 10-én kelt 14 db garzonlakás vásárlására kötött 
adásvételi szerződést- a Képviselő-testület akaratának megfelelően módosítsa külön 
megállapodásban úgy, hogy a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati saját 
erő összegét, 19.019.000 Ft-ot az önkormányzat az OTP Rt-nél vezetett elkülönített számláról 
az eladónak vételár előlegként számla ellenében kifizesse 2002. február 28-ig. A megkötött 
szerződés egyéb rendelkezései nem változtak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. február 28.  
 
 
55/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Örökség Program 
2002. Pályázaton, épített örökség megóvása, felújítása kategóriában. A megpályázott összeg 6 
mill. Ft, melyhez a képviselő-testület vállalja a szükséges 50% önerő, 3 mill. Ft biztosítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
56/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívással fordul Mezőberény 
lakosságához, a pártokhoz és a civil szervezetekhez, mindazokhoz, akik az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegni kívánnak, megemlékezésüket 
politikamentesen, emberi tisztességgel tegyék. 
A felhívás Mezőberényi Kábel TV-ben és a Mezőberényi Hírmondó újságban történő 
közzétételére megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. Elnöke 
Határidő: int. azonnal 
 
 
57/2002./II.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 9., 11 sz. alatti 
önkormányzati épületek bontásából kikerülő építőanyagokat adományként adja a II. kerületi 
Evangélikus Egyházközség részére a Jeszenszky utcai Idősek Otthona bővítésére, azzal a 
céllal, hogy az  egyház biztosítja a mezőberényi szlovákok számára a Jeszenszky utcai 
épületben való működésüket határozatlan időre. A bontási munkát az egyházközség és a helyi 
szlovákság végzi el.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              II. Ev. Egyház lelkésze 
Határidő: int. azonnal 
 
 
58/2002./III.14./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja:  
Napirend: 
1./ Céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtása. 
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2./ A Petőfi Sándor Művelődési Központ kérelme (pályázat benyújtásához saját erő 
biztosítása) 

3./ Bejelentések. 
 
 
59/2002./III.14./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Céljellegű 
decentralizált támogatás 2002 évi támogatási keretén belül elnyerhető támogatásra a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati kiírása alapján, a Mezőberény Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, 2413 hrsz.-ú Mezőberény Luther tér 1. szám alatti 1. 
Számú Általános Iskola Molnár Miklós Sportcsarnok homlokzata és 966 m2 területű 
sportpadló burkolata felújítási és rekonstrukciós munkáira. 
A Képviselőtestület 2002. év június 1 – 2002. augusztus 31 közötti időben kívánja a Molnár 
Miklós Sportcsarnok felújítási és rekonstrukciós munkáit elvégeztetni. 
A tervezett felújítás és rekonstrukció bekerülési költsége: 23.088.963 Ft.  

- a TARAFLEX burkolat költsége: 11.881.800.- Ft + 2.970.450 Ft ÁFA, összesen: 
14.852.250 Ft. 

- a csarnok külső vakolási költsége: 6.589.370.- Ft + 1.647.343 Ft ÁFA, összesen: 
8.236.713 Ft.  

Az önkormányzat a tervezett felújítás megvalósításához a fenti összeg 20 %-át, azaz 
4.617.793 Ft saját erő biztosítását vállalja (3.694.243 Ft+ 923.550 ÁFA), úgy hogy a 2002. 
évi költségvetésében – az ingatlan felújításokra tervezett 1.850.000.- Ft-ot kiegészíti az 
általános tartalékból 2.767.793 Ft-tal, a saját forrás biztosítása érdekében. 
Az önkormányzat a tervezett felújítás megvalósítása érdekében a Céljellegű decentralizált 
támogatás 2002 évi előirányzatából 18.471.170 Ft (14.776.936.-Ft + 3.694.234.-Ft ÁFA) 
összegű 80 %, támogatás elnyerésére pályázik. 
Mezőberény Város Önkormányzata a tervezett felújítás általános forgalmi adója 
visszaigénylésére nem jogosult. A Képviselőtestület a fenti felújítás költségvetési pénzügyi 
előirányzatával 2002 évi költségvetési rendeletében előirányzattal rendelkezik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: 2002. március 18. 
 
 
60/2002./III.14./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt vesz azon az érdekeltségnövelő 
pályázaton, melyet a helyi önkormányzatoknak írtak ki a közművelődés terén. Az 
érdekeltségnövelő pályázaton való részvételre 507.000 Ft összeget (40%-os saját erő, a bruttó 
- ÁFÁ-s - összeg 1.267.000 Ft) ajánl fel a Petőfi Sándor Művelődési Központ részére a már 
jóváhagyott költségvetési támogatáson kívül –az idei költségvetés általános tartalékának 
terhére. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és a 
felajánlott összegből a pályázati támogatással arányos összegeket a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: a pályázat beadására 2002. március 20. 
 
 

*** 
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61/2002./III.22./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. 

2/1. 57/2002./II.25./ sz. határozat végrehajtása /bontásból származó építőanyag 
adományozása a II. ker. Evangélikus Egyházközség részére/ 
2/2. 399/2001./XI.29./sz. határozat végrehajtása /”Mezőberényért” kitüntetésről szóló 

rendelet felülvizsgálata/ 
2/3. 50/2002./II.25./sz. határozat végrehajtása /33 db önkormányzati bérlakás vásárlására 

kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása/ 
3./ Beszámoló Mezőberény város 2001. évi közrend-, közbiztonsága helyzetéről. 
4./ Tájékoztató a Mezőberényi Vagyonvédelmi Egyesület 2001. évi munkájáról. 
5./ Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosítása. 
6./ Bejelentések 

6/1. Az önkormányzat beruházási szabályzatának felülvizsgálata és módosítása 
6/2. Ajánlatok városi informatikai hálózat működtetésére 
6/3. Mezőberényhez kapcsolódó kiadványok 
6/4. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázata a pedagógiai szakszolgálatok 

ellátási és igénybevételi feltételeinek javítására 
6/5. Békés megye szociálpolitikai fejlesztési tervének véleményezése 
6/6. Zártkerti mezőőri őrszolgálat működtetése 
6/7. Petőfi Sándor Művelődési Központ továbbképzési tervének módosítása 
6/8. Csákó Attila Mezőberény, Kereki u. 31. sz. alatti lakos telekrész vásárlási kérelme. 
6/9. Borgula Pál Mezőberény, Mátyás kir. u. 2/a. szám alatti lakos szennyvízbekötési ügye. 
6/10. Bordé János Mezőberény, József A. u. 2/b. szám alatti lakos telekrész vásárlási 

kérelme. 
6/11. Berényi Süti Food Kft. kérelme a Luther u. 3. szám alatti épület külső homlokzati 

felújításához önkormányzati támogatás iránt. 
6/12. Pályázat benyújtása „Múzeumpártoló önkormányzat –2002.” cím elnyerésére. 
6/13. A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére beérkezett pályázatok bontására 

bizottság létrehozása, minősítésére megbízás. 
6/14. Egyéb bejelentés. 

7./ Interpellációk 
7/1. Közvilágításba történő bekapcsolás iránti kérelem. 
7/2. A strandon és környékén önerőből, felajánlásból munkák végzése. 

8. Zárt ülés 
8/1. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez 
8/2. Közös tulajdon megállapításához hozzájárulás kérése 
8/3. Braun József és neje Martinovics u. 27. sz. alatti lakosok kerítés építési kérelme 
8/4. Berényi Lovas Barátok Egyesületének telekvásárlási kérelme 
8/5. Dr. Dóczy Balázs ingatlan vételi ajánlata 
8/6. Szász Albert ingatlan vételi ajánlata 
8/7. „Békés Megyéért” kitüntető díjra javaslattétel 
8/8. 2003 évi címzett támogatásokra pályázat benyújtása 
8/9. Strandfürdő területén WC kialakítása 
8/10. „Kalász” Gazdaszövetkezet ajánlata tartozás kiegyenlítésére /szóbeli/ 
8/11. Berényi Bútor Rt ajánlata /szóbeli/ 
8/12. Útbaigazító információs táblarendszer kialakítása /szóbeli 
8/13. Egyéb bejelentés 
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62/2002./III.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
63/2002./III.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 57/2002./II.25./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtását elfogadja. 
 
 
64/2002./III.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 399/2001./XI.29./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtását elfogadja. 
 
 
65/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gazdasági Minisztériumhoz 
benyújtott, 33 db költség elven bérbe adható önkormányzati bérlakás vásárlására elnyert 
pályázat alapján kiírt és lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőnek – az 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő – Károlyi és Társa Építőipari Vállalkozási Kft.-t 
(5650 Mezőberény, Csabai u. 25 sz.) hirdeti ki.  
A tárgyalás során kialakult, véglegesített ajánlat:  

- A bérlakások helye: Mezőberény Békési úton kialakításra kerülő mintegy 1118 m2 
építési telken épülő 33 lakás 

- A lakások nettó alapterülete: 1915 m2  
- A lakások mennyisége: 14 db 1,5 szobás; 11 db 2 szobás; és 8 db 2,5 szobás lakás 
- A 33 db lakás ára: 226.400.000 Ft + 56.600.000 ÁFA = 283.000.000 Ft  
- A tulajdonba adás végső határideje: 2003. május 31. (előteljesítést az 

önkormányzat elfogad) 
- Garanciavállalási határidő: a 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 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: 2002. március 25. 14 óra. 
 
 
66/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 33 db költségelven bérbe adható 
önkormányzati bérlakás építéséhez szükséges 1118, 26 m2 alapterületű úszótelket a Károlyi és 
Társa Kft, /Mezőberény, Csabai u. 25. sz./ részére 6 millió Ft-ért értékesíti. 
Megbízza a polgármester urat, hogy a vevővel az adás-vételi szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
67/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrsnek a város 
2001 évi közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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68/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Vagyonvédelmi 
Egyesület 2001. évi munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadja, megköszönve az egyesület 
munkáját. 
 
 
69/2002./III.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület az elfogadott napirend módosításával – a 2., 3. sz. bejelentések e 
napirend végén kerülnek megtárgyalásra - egyetért.  
 
 
70/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Békés Megyei 
Közoktatási Közalapítvány által I/C kategóriában meghirdetett „Pedagógiai szakszolgálatok 
ellátási és igénybevételi feltételeinek javítására” pályázaton való részvételt. A pályázaton 
igényelt támogatás összege 733.000 Ft. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a pályázat benyújtásával. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2002. április 5. 
 
 
71/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megye Szociálpolitikai 
Fejlesztési Tervben foglaltakat támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. április 5. 
 
 
72/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003 évi mezőőri járulék 
megállapításakor A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet 
felülvizsgálatát kezdeményezi, Zsibrita Pál kert tulajdonos kezdeményező közérdekű javaslata 
alapján. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

73/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ hétéves továbbképzési tervének újabb módosítását, melyet a mellékelt 
előterjesztés tartalmaz. A 116/2000./IV.20./sz. határozat értelem szerűen a módosított 
továbbképzési tervre vonatkozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva műv. központ igazgatója 
Határidő: a továbbképzéssel kapcsolatos normatíva fenntartói igénylésére 2002. április 1. 
 

74/2002./III.22./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális dolgozóknak az 
1/2000./I.14./NKÖM rendeletben szabályozott továbbképzési tervének fenntartói 
jóváhagyására vonatkozó jogkörét a polgármesterre átruházza. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
75/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csákó Attila Mezőberény, Kereki u. 
31. szám alatti lakos részére nem kívánja eladni a Kereki u. 33. számú építési telekből 5 méter 
szélességű és teljes telek hosszúságú telekrészt, mivel a megmaradó telekrész építési telekként 
való értékesíthetősége kerülne veszélybe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
76/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy Borgula Pál 
Mezőberény, Mátyás kir. u. 2/a sz. alatti lakos a Mátyás kir. utcai Óvoda kialakított 
szennyvízbekötő vezetékére rácsatlakozzon, mivel lehetősége van a Mátyás király utcán 
meglévő szennyvízcsatorna-hálózatra rákötni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
77/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bordé János Mezőberény, József A. u. 
2/b. alatti lakos részére a Békési út 342/1 hrsz. kert ingatlanból kb. 182 m2 nagyságú kert 
művelési ágú területet 100 Ft/m2 vételáron eladja. A megosztási költséget a vevő átvállalja és 
megfizeti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
78/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Süti Food Kft. részére a 
Mezőberény, Luther u. 3. sz. ingatlan külső eredeti homlokzat helyreállításához fedezet 
hiányában nem tud támogatást biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

79/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 
polgármesteri hivatal terjesszen elő következő testületi ülésre rendelet-tervezetet a városképi 
jelentőségű régi épületek helyi védelem alá helyezéséről.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2002. áprilisi testületi ülés. 
 
 
80/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi és támogatja az 
Oktatási és Kulturális Bizottság 16/2002./III.14./sz. határozatát a „Múzeumpártoló 
önkormányzat –2002” cím elnyerésére benyújtandó pályázatról. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat postára adásának határideje 2002. március 31. 
 
 
81/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató kiválasztására beérkezett pályázatok 
bontására 3 tagú bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: T.Wagner Márton, Wagner Márton 
és Magyar Pál képviselők. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
82/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató kiválasztására beérkezett pályázatok bontás 
utáni minősítésére megbízza az Erbo-Plan Kft-t és a Polgármesteri Hivatal dolgozóját Bába 
Sándor műszaki főtanácsost. 
Megbízza továbbá a polgármestert, hogy az Erbo-Plan Kft-vel a megbízási szerződést kösse 
meg 50.000 Ft + ÁFA megbízási díj mellett, melynek fedezete a költségvetés általános 
tartaléka. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a szerződés megkötésére 2002 április. 
 
 
83/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium további 4 pedagógusa részt vegyen a pedagógusok számítógép beszerzési 
pályázatán. A 357/2001./X.26./sz. MÖK. határozatban biztosított összeg fel nem használt 
részéből a kért 125.000 Ft felhasználásához hozzájárul, mely összeg a korábban az intézmény 
rendelkezésére bocsátott összeg maradványából kerül biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor P.S. Gimnázium igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
 
84/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete –a szervezet javaslatára válaszolva- 
felkéri a BEM-et, hogy az 1973-ban megjelent „Mezőberény története” című kétkötetes 
monográfia kiegészítő kötetének tartalmi, terjedelmi tervezését végezze el, valamint készítsen 
költség kalkulációt a kiadás előkészítésének és nyomdai költségeinek várható összegéről, a 
kiadás költségeit fedezendő lehetséges források megjelölésével. A tervezésnek – 2003-as év 
aktualitása miatt- legkésőbb 2002. május végéig kellene elkészülnie. A képviselő-testület a 
tervezet és a rendelkezésre álló források ismeretében tér vissza a kiadás lehetőségére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
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85/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az áprilisi 
testületi ülésig további egyeztető tárgyalásokat kell folytatni a Berény Kábel TV 
Szövetkezettel meglévő kábelhálózata korszerűsítésével kapcsolatos elképzelések részleteinek 
tisztázására. Az önkormányzat részéről tárgyalási alapot, működtetésre átengedett –bérbe 
adott- eszközök, illetve azok ellentételezésére a hálózat visszirányának önkormányzati 
hasznosítása vagy közös gazdasági vállalkozás létrehozásával megvalósuló szolgáltatás jelent. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
 Határidő: 2002. áprilisi testületi ülés. 
 
 
86/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az áprilisi 
testületi ülésig további egyeztető tárgyalásokat kell folytatni a Mezőberényi Informatikai Kft-
vel a városban kiépítendő informatikai hálózat részleteinek tisztázására. A Kft által tett 
ajánlatból a rádiófrekvenciás berendezéssel történő Internet szolgáltatás megvalósítása képezi 
a tárgyalás alapját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: 2002. áprilisi testületi ülés. 
 
 
87/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az áprilisi 
testületi ülésig további egyeztető tárgyalásokat kell folytatni a Hungarotel Rt-vel a helyi 
telefonhálózatra vonatkozó előfizetői csoport(ok) kialakításának lehetőségeiről /az 
intézményekre vonatkozóan, illetve az egész város területére kiterjedő szolgáltatási 
díjkedvezményről/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: 2002. áprilisi testületi ülés. 
 
 
88/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Mihálik Márta és 
Mihálik Pál Mezőberény, József A. u. 16. sz. alatti lakosok tulajdonát képező mezőberényi 
365 hrsz.-ú Mezőberény, József A. u. 16. sz. alatti ingatlanra 1.500.000 Ft lakásépítési hitel, 
1.200.000 Ft lakásépítési kedvezmény, valamint 400.000 Ft adó visszatérítési kedvezmény 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 
 
 
89/2002.III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Oczot Zoltán és felesége Oczotné 
Bartó Erzsébet Mezőberény, Jókai u. 81. sz. alatti lakosok kérelme alapján a bemutatott -
2001. 01. 04. napján kelt - okirat szerint hozzájárul a mezőberényi 2063 hrsz.-ú, Mezőberény, 
Jókai u. 81. sz. alatti ingatlanra közös tulajdon megállapításához úgy, hogy az önkormányzat 
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által nyújtott lakáscélú támogatás /kamatmentes kölcsön/ - a Földhivatal 31.273-2/2000. 
01.25. bejegyző határozatát megalapozó - a 3298-4/1999. ikt. számú 1999. 11. 03-án kelt 
szerződés szerint az egész ingatlant terheli, így a teher az új tulajdonos, Oczotné Bartó 
Erzsébet 1/2 tulajdoni részére is változatlan tartalommal az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
90/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Braun József Mezőberény, 
Martinovics u. 27. sz. alatti lakos kérését támogatja, a Martinovics utcai iskolával határos 
mezsgyén bontott anyagból megoldja –az iskola segítségével- a kerítés megépítését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
91/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli és Dr. Dóczy 
Balázs családorvos részére az orvosi privatizáció keretében eladja az önkormányzat tulajdonát 
képező, forgalomképes, mezőberényi 1026/A/6 hrsz.-ú, 693/10.000 eszmei hányadot 
képviselő, Mezőberény, Luther u. 1. sz. alatti társasház 2. emelet 6. számú 99 m2 területű 
ingatlant 55.000 Ft/m2 vételáron. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vevővel az adásvételi szerződést megkösse. A 
szerződéskötés költségei a vevőt terhelik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
92/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonát 
képező 3606/10 hrsz.-ú közterületből ~ 77 m2 területet Szász Albert Mezőberény, Liget tér 
10. sz. alatti lakos részére 1.400 Ft/m2 eladási áron, azzal a kikötéssel, hogy a telek 
megközelítése érdekében a Kölcsey lakótelep felőli részén a betonjárdát a leendő tulajdonos 
készíti el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
93/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bérbe adja a 0364 hrsz.-ú 1 ha 1693 
m2 (Szérűskert), valamint a 677 hrsz.-ú 3 ha 1873 m2 (temető bővítésére fenntartott) területet 
a Berényi Lovas Barátok Egyesületének /Mezőberény, Kereki u. 45./ 10 éves időtartamra. A 
képviselő-testület egyetért azzal, hogy ha jól működik az egyesület további 10 évig 
meghosszabbítható a bérlet. Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg az 
egyesület elnökével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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94/2002./III.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalást a „Kalász” 
Gazdaszövetkezet képviselőjével a Csabai úton lévő ingatlanuk /gépműhelyek és 
berendezései/ megvásárlása ügyében, maximum 12 mill. Ft értékben, teherrel /adóssággal/ 
együtt /7 mill. Ft tartozás kiegyenlítés + 5 mill. Ft jelzálogjog fedezet megosztásban/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
95/2002./III.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 2003. évi címzett támogatás 
elnyerése érdekében az elmúlt évben nem nyertes pályázatok közül a „Hat tantermes speciális 
iskola és 120 férőhelyes diákotthon létesítésére” a pályázat, a szükséges források biztosítására 
a javaslat kerüljön előterjesztésre a képviselő-testület elé. A Wenckheim-Fejérvári kastély 
rekonstrukciójára jelenpillanatban az önkormányzat nem kíván pályázni címzett támogatásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. április 22. 
 
 
96/2002./III.22./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a strandfürdő 
területén WC csoport létesítésének költségkímélő megvalósítása érdekében.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
97/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Bútor Rt kérését - 
inkubátorház kialakítására pályázat benyújtása az önkormányzat nevében - nem tudja 
támogatni anyagi lehetőség hiánya miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
98/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a Dél-
alföldi Turisztikai Régióban Turisztikai Marketing tevékenység támogatása /SZT-TU-DAL-3/ 
- kistérségek, illetve települések egységes turisztikai tájékoztató rendszerének (eligazító 
táblák, tájékoztató táblák, infopontok) projektjére. A megpályázott összeg 4 mill. Ft, melyhez 
a képviselő-testület vállalja a szükséges 50% önerő, 2 mill. Ft biztosítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
99/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Károlyi és Társa Kft Mezőberény 
részére a Békési úton lakásépítés /12 db/ céljára 2 mill. Ft értékben úszótelket értékesít. 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan területi adatainak pontos ismeretében a vevővel 
az adás-vételi szerződést kösse meg.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
100/2002./III.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvásárolja a mezőberényi 8 hrsz.-ú 
1162 m2 területű Mezőberény, Békési u. 9. sz. ingatlannak II/1 sorszám alatti egészhez 
viszonyított 1/10 illetőségét a Magyar Államtól, melynek kezelője a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság, bruttó 415.000 Ft vételáron, melyből 35.000 Ft az ÁFA. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2002.(III.25.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
7/2001.(III.06.) MÖK sz. rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2002.(III.25.) önkormányzati 
rendelete a beruházási szabályzat közzétételéről szóló 24/2000.(IX.18.) MÖK sz. rendelete 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
 
 

*** 
 
 
101/2002./III.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
1./ Céltámogatási pályázat benyújtása. 
2./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 4/2002./II.18./MÖK. 

sz. rendeletének módosítása. 
3./ Bejelentések. 
 
 
102/2002./III.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete visszavonja a 25/2002.(II.13.)sz. határozatát és 
helyette az alábbiakat határozza. 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért Mezőberény városban a 3.sz., 4.sz., 5.a. sz., 
6.sz. és 10.a. sz. szennyvíz öblözetekben szennyvízcsatorna hálózat építésével, és a 
szennyvíztisztító telep kapacitásának 650 m3/d teljesítménnyel történő bővítésével, melynek a 
beruházási költsége 999.909 eFt + 25 %ÁFA.  
Továbbiakban egyetért azzal, hogy a beruházás pénzügyi támogatására pályázatot nyújtson be 
a Belügyminisztériumhoz a céltámogatás; a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, a 
Környezetvédelmi Alap Célfeladatok; a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz, 
a Vízügyi Célelőirányzat; valamint a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt 
Decentralizált Környezetvédelmi Alap Célfeladatok támogatásának elnyerésére. 
A támogatások évenkénti bontása: 
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     2002 év 2003 év 2004 év Összesen 
 céltámogatás:            63.341          190.022          168.909  422.272
 KAC támogatás           29.997            89.992            79.993  199.982 
 VICE támogatás           15.000            45.000            40.000  100.000 
 Decentralizált KAC           11.651            34.953            31.069    77.673 
Az így elnyerhető támogatási összeg 119.989 359.967 319.971          799.927 
A saját erő  199.982 eFt az alábbi bontásban: 

                        2002 év 2003 év 2004 év Összesen 
    29.997             89.992  79.993  199.982, melyet az 
éves költségvetési rendeleteiben biztosít.  
A saját erő biztosítása érdekében a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Vállalat felé fejlesztési támogatási igényt nyújtson be az önkormányzat, és hogy a 
lakosság felé lakossági hozzájárulást vessen ki, bekötési egységenként 138.eFt nagyságban. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok 
támogatásának elnyerése esetén bankgarancia igénybevételére kerüljön sor, ennek pénzügyi 
következményeivel együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2002.(III.29.) önkormányzati 
rendelete a 4/2002.(II.18.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város Önkormányzata 2002. 
évi költségvetéséről” módosítására 
 
 

*** 
 
 
103/2002./IV.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
1./ Mezőberény város belterületén a 3. sz., 4. sz., 5a. sz., 6. sz. és10a. számú szennyvíz 

öblözetekben létesítendő szennyvízcsatorna hálózat bővítésére pályázat benyújtása.  
2./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 9/2002./III.29./ MÖK. 

számú rendelettel módosított 4/2002./II.18./MÖK. sz. rendeletének módosítása. 
3./ Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett 2003. évi címzett támogatás elnyerésére 

pályázat benyújtása.  
 
 
104/2002./IV.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete visszavonja a 102/2002/III.29./ határozatát és helyette 
az alábbiakat határozza. 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért Mezőberény városban a 3.sz., 4.sz., 5.a. sz., 
6.sz. és 10.a. sz. szennyvíz öblözetekben szennyvízcsatorna hálózat építésével, és a 
szennyvíztisztító telep kapacitásának 695 m3/d teljesítménnyel történő bővítésével, melynek a 
beruházási költsége 999.909 eFt + 25 %ÁFA.  
Továbbiakban egyetért azzal, hogy a beruházás pénzügyi támogatására pályázatot nyújtson be 
a Belügyminisztériumhoz a céltámogatás; a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, a 
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Környezetvédelmi Alap Célfeladatok; a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz, 
a Vízügyi Célelőirányzatból elnyerhető; valamint a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
által kiírt Decentralizált Környezetvédelmi Alap Célfeladatok támogatásának elnyerésére. 
A támogatások évenkénti bontása: 
     2002 év      2003 év         2004 év           összesen 
 KAC támogatás             29.997        89.992      79.993             199.982 
 VICE támogatás  14.999        44.996      39.996                99.991 
 Decentralizált KAC             11.651        34.953      31.069                77.673 

céltámogatás:            126.662      147.771    147.771        422.204 
Az így elnyerhető támogatási összeg 183.309   317.712         298.829             799.850 eFt 
A saját erő pótlására a Békés Megyei Vízművek fejlesztési alapjából 49.995 eFt támogatást 
igényel, az alábbi bontásban:  2002 év      2003 év          2004 év        Összesen 
     14.999        17.498       17.498            49.995 
A beruházás megvalósításához, a pályázatokon elnyert forrásokon túl a szükséges további 
fedezet biztosítására a lakossági hozzájárulás nagyságát bekötési egységenként 120.000 Ft-
ban határozza meg, így ezúton befolyó összeg 150.064 eFt. A az alábbi bontásban: 

 2002 év     2003 év        2004 év            Összesen 
101.666        14.758        33.640          150.064 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok 
támogatásának elnyerése esetén bankgarancia igénybevételére kerüljön sor, ennek pénzügyi 
következményeivel együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
105/2002./IV.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért - címzett támogatással megvalósuló 
önkormányzati beruházás keretében – 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 120 fős diákotthon 
építésével. 
A PAKSI-TEAM Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint az “A” változat 
755.382 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját forrásként 75.538 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2003. év    11.338 eFt 
2004. év    32.100 eFt 
2005. év    32.100 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
A PAKSI-TEAM Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint a “B” változat 
816.406 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját forrásként 81.641 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2003. év   12.541 eFt 
2004. év   34.550 eFt 
2005. év   34.550 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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 120 fős 
diákotthon építésének megvalósíthatósági tanulmány “A” változatát első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázati kiírás feltételei szerint 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2002.(IV.22.) önkormányzati 
rendelete a 9/2002.(III.29.) MÖK számú rendelettel módosított 4/2002.(II.18.) MÖK számú 
rendelet „Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről” módosítására 
 
 

*** 
 
 
106/2002./IV.26./sz. határozat: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/1. Az OM Közoktatás 2002 pályázata - 437/2001./XII.29./sz. határozat végrehajtása. 
2/2. Városi informatikai hálózat - 86/2002./III.22./sz. határozat végrehajtása. 
2/3. Egészségügyi szakellátási többlet kapacitások befogadására irányuló pályázat - 

313/2000./IX.15./ és a 256/2001./VII.27./sz. határozat végrehajtása. 
2/4. Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és 

önkormányzati támogatásról szóló rendelet tervezet - 79/2002./III.22./ sz. határozat 
végrehajtása. 

3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének teljesítése. 
Zárszámadás elfogadása. 

4./ Bejelentések 
4/1. Fenntartói képviselet a helyi érettségi vizsgabizottságok munkájában. 
4/2. Az Összevont Óvodák pályázatának benyújtása a Békés Megyei Közoktatási 

Közalapítványhoz (I.G kategóriában) 
4/3. Az 1. Sz. Általános Iskola pályázatának benyújtása Békés Megyei Közoktatási 

Közalapítványhoz (I.G kategóriában) 
4/4. Az 1. Sz. Általános Iskola pályázatának benyújtása Békés Megyei Közoktatási 

Közalapítványhoz (II. kategóriában) 
4/5. Az Összevont Óvodák pályázatának benyújtása Békés Megyei Közoktatási 

Közalapítványhoz (II. kategóriában) 
4/6. Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola pályázatának benyújtása Békés Megyei 

Közoktatási Közalapítványhoz (II. kategóriában) 
4/7. A Petőfi Sándor Gimnázium pályázatának benyújtása Békés Megyei Közoktatási 

Közalapítványhoz (II. kategóriában) 
4/8. Városi Zeneiskola Békés pályázatának benyújtása Megyei Közoktatási 

Közalapítványhoz (II. kategóriában) 
4/9. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatának benyújtása Békés Megyei 

Közoktatási Közalapítványhoz (II. kategóriában) 
4/10. 14 db garzonlakás (fecskeház) első bérlőinek kijelölése. 
4/11. 10 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakás első bérlőinek kijelölése. 

5./ Válaszadás interpellációkra 
5/1. Közvilágításba történő bekapcsolás iránti kérelem. 
5/2. A strandon és környékén önerőből, felajánlásból munkák végzése. 
5/3. Interpelláció és válaszadás 

- Mátyás kir. u. 45-61 sz. ingatlanok előtti betonjárda balesetveszélyessége. 
6./ Közmeghallgatás Mezőberény város sportjáról. 
7./ Zárt ülés 

7/1. A hulladékkezelési közszolgáltatás elnyerésére beérkezett pályázatok értékelése. 



31 

7/2. Jozaf Mihályné Mezőberény, Szent J. u. 59. sz. alatti lakos lakásfenntartási 
támogatás fellebbezési ügye. 

7/3. DÉMÁSZ Rt.-vel együttműködési megállapodás - 449/2001./XII.29./ sz. határozat 
végrehajtása. 

7/4. Strandfürdő területén WC létesítése - 96/2002./III.22./sz. határozat végrehajtása. 
7/5. Körösök-völgye Kht.-vel kapcsolatos ügyek. 

 
 
107/2002./IV.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
108/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OM Közoktatás 2002 pályázatán 
elnyert, összesen 250.000 Ft központi támogatás felhasználásával kapcsolatban átdolgoztatja a 
támogatást kapott 2 pályázatát oly módon, hogy az az alapcélnak megfeleljen, de beleférjen a 
központi támogatási összegbe. Megbízza a polgármestert, hogy az átdolgozott pályázatok 
alapján aláírja az OKÉV-vel a támogatási szerződést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
109/2002./IV.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a városban kiépítendő informatikai hálózat 
részleteinek tisztázása érdekében további egyeztetések  történjenek, május 3-ig a képviselők is 
juttassák el kérdéseiket, javaslataikat e témában, hogy a májusi testületi ülésben érdemben 
tárgyalni lehessen.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: 2002. májusi testületi ülés.  
 
 
110/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 313/2000./IX.15./sz. határozata 
alapján a város lakosságának jobb egészségügyi ellátása érdekében reumatológiai 
szakrendelést készít elő, heti 10 órában szakorvosi óraszámot pályáz meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humáns. Szoc. Szolg. 
Határidő: 2002. május 31. 
 
 
111/2002./IV.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy Az épített örökség helyi értékeinek védelmével 
összefüggő szabályokról, és önkormányzati támogatásról szóló rendelet tervezet a 
Polgármesteri Hivatal a 2002. májusi testületi ülésre pontosítva terjessze elő, azzal, hogy 
május 3-ig a képviselők is tegyenek jelzéseket, javaslatokat, mely épületek kerüljenek helyi 
védelem alá. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő:002. májusi testületi ülés.  
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112/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetés 
bevételeit 2630092 eFt előirányzattal 
2417768 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy. függő átfutó bevétel: 21095 eFt) 
kiadásait 2630092 eFt előirányzattal 
                2308958 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy. függő átfutó kiadás: -1260 eFt) 
az egyenleget 108810 eFt-tal jóváhagyja, és a 2001. évi költségvetés alapján a 2001. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
113/2002./IV.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló többszörösen 
módosított 7/2001./III.06./ MÖK. sz. rendelet 11. §.-a h. pontja alapján a 2001. évi állami 
feladatmutatós (és norm. kötött felh. tám. hozzájárulások) normatívák elszámolása során 
megállapított (az állami költségvetést az önkormányzatot megillető), az intézményeket terhelő 
befizetési kötelezettség összegét az intézmények 2001. évi jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint: a Városi Zeneiskola 
155 eFt állapítja meg és kötelezi az intézményt a feltüntetett összeg önkormányzat javára 
2002.V.10-ig történő befizetésére. Befizetendő összeg: 155 eFt.  
Felelős: Városi Zeneiskola 
Határidő: 2002.V.10. 
 
 
114/2002./IV.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2001. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2001. évi jóváhagyására javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények 
szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően: 
     - 1. sz. Általános Iskola: 1399 eFt 
          - Számítástechnikai hálózat fejlesztése: szoftver vásárlás, hálózat építés    1299 eFt. 
          - Konyhai eszközök vásárlása          100 eFt. 

- Petőfi Sándor Gimnázium: 345 eFt.  
- Működési kiadások teljesítéséhez 

          - Petőfi Sándor Művelődési Központ:      505 eFt. 
           - Orlai Petrics Soma Gyűjtemény: Tüzelőanyag, múzeumi tárgy vásárlása     62 eFt. 

- Petőfi Sándor Művelődési Központ: Tervezési költségre az átköltözés után megmaradt 
terület jobb hasznosítása céljából. 

           Teakonyha kialakítása ( az emeleti büfé pultja helyén )     443 eFt. 
       - Orlai Petrics Soma Általános Iskola: 2316 eFt 

- Rajzasztalhoz 30 db. Szék         280 eFt. 
- Tanári asztal     5 db.          181 eFt. 
- Tanuló asztal  60 db.           760 eFt. 
- Tanuló szék  120 db.        1095 eFt. 

Felelős: 1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
   Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
   Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
   Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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115/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2001. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2002. június 30-áig. 
 
 
116/2002./IV.26./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. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Körösi Mihály képviselő 
              Siklósi István képviselő 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
117/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Összevont 
Óvodák (Mezőberény) pályázatot nyújtson be a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz 
az I/G. kategóriában- tanulói tudásszint és képességvizsgálatok témakörében. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat, valamint a köztartozásokra 
vonatkozó nyilatkozat kiadására és aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat beadására 2002. május 10. 
 
 
118/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1. Sz. 
Általános Iskola (Mezőberény) pályázatot nyújtson be a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítványhoz az I/G. kategóriában- tanulói tudásszint és képességvizsgálatok 
témakörében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat, 
valamint a köztartozásokra vonatkozó nyilatkozat kiadására és aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat beadására 2002. május 10. 
 
 
119/2002./IV.26./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítványa által ebben az évben II. kategóriában kiírt / Közoktatási intézmények kötelező 
eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása/ pályázaton való részvételére 
48o.ooo,- Ft összeget ajánl fel az 1. Sz. Általános Iskola részére az intézményi saját forrás 
mellett kiegészítésként. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat 
megyei támogatása esetén a felajánlott összeget (480.000,- Ft) az 1. Sz. Általános Iskola 
rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat beadására 2002. május 15. 
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120/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által ebben az évben II. kategóriában kiírt (Közoktatási intézmények kötelező 
eszközállománya és felszerelése beszerzése) pályázaton való részvételre 244.800 Ft fenntartói 
támogatást biztosít pályázati sajáterőként 2002. évi költségvetési előirányzata terhére az 
Összevont Óvodák részére. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítványa által történő támogatása esetén a sajáterőként felajánlott összeget az 
intézmény rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat beadására: 2002.05.15. 
 
 
121/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által ebben az évben II. kategóriában kiírt (Közoktatási intézmények kötelező 
eszközállománya és felszerelése beszerzése) pályázaton való részvételre 548.400Ft fenntartói 
támogatást biztosít pályázati sajáterőként 2002. évi költségvetési előirányzata terhére az Orlai 
Petrics Soma Általános Iskola részére. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítványa által történő támogatása esetén a sajáterőként felajánlott összeget az 
intézmény rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
  Körösi Mihály igazgató 
Határidő: a pályázat beadására: 2002.05.15. 
 
 
122/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által ebben az évben II. kategóriában kiírt (Közoktatási intézmények kötelező 
eszközállománya és felszerelése beszerzése) pályázaton való részvételre 912.900 Ft fenntartói 
támogatást biztosít pályázati sajáterőként 2002. évi költségvetési előirányzata terhére a Petőfi 
Sándor Gimnázium részére. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítványa által történő támogatása esetén a sajáterőként felajánlott összeget az 
intézmény rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat beadására: 2002.05.15. 
 
 
123/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által ebben az évben II. kategóriában kiírt (Közoktatási intézmények kötelező 
eszközállománya és felszerelése beszerzése) pályázaton való részvételre 849.800 Ft fenntartói 
támogatást biztosít pályázati sajáterőként 2002. évi költségvetési előirányzata terhére a Városi 
Zeneiskola részére. 
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A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítványa által történő támogatása esetén a sajáterőként felajánlott összeget az 
intézmény rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Matajsz János igazgató 
Határidő: a pályázat beadására: 2002.05.15. 
 
 
124/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által ebben az évben II. kategóriában kiírt (Közoktatási intézmények kötelező 
eszközállománya és felszerelése beszerzése) pályázaton való részvételre 120.000 Ft fenntartói 
támogatást biztosít pályázati sajáterőként 2002. évi költségvetési előirányzata terhére a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítványa által történő támogatása esetén a sajáterőként felajánlott összeget az 
intézmény rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Kovács Edina igazgató 
Határidő: a pályázat beadására: 2002.05.15. 
 
 
125/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 15/2001.(X. 01.) MÖK. sz. rendelet 
értelmében a 14 darab garzonlakás (fecskeház) első bérlőjeként a következő személyeket 
jelöli ki: 
Hornok Mátyás Zsolt és Hornokné Braun Edit Éva             Mb. Martinovics u.52/a. 
Mészáros Gábor és Kőfalvi Gabriella    Mb. Ady E.u.24. 
Schupkégel László és Csík Tünde     Mb. Kinizsi u.57. 
Pardi Tamás és Pardiné Horváth Erika    Mb. Bajcsy Zs.u.32. 
Szabó Zsolt és Berecz Ildikó Mónika    Mb. Budai N.A.u.46. 
Schmidt Zoltán és Schmidt Lívia     Mb. Jókai u.83. 
Nazsa Zsolt és Pataki Ildikó                 Mb. Szarvasi u.53. 
Gál Lórádt Zsolt és Gergely Éva     Mb. Fő u.9.I/5. 
Hegyi Lajos és Hegyi Lné Nótári Julianna              Mb. Ady E.u.23. 
Tóth Zoltán és Krcsmarik Szilvia     Mb. Vésztői u.48/a. 
Dombai Nándor és Komáromi Andrea    Mb. Kinizsi u.61. 
Balog Krisztián és Balog Mónika     Mb. Békési u.2/b/II/16. 
Kelemen István és Balog Melinda     Mb. Gyár u.12/a. 
Lakatos Emil és Bereczki Ágnes     Mb. Puskin u.48. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
126/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 15/2001.(X.01.) MÖK sz. rendelet 
értelmében a 10 darab költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakások első bérlőjeként a 
következő személyeket jelöli ki: 
Szabó Csilla   Mb. Bajcsy-Zs. 39. 
Bakó Szabolcs  Mb. Fő u. 2/a. I/11. 
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Gönczi Zita   Mb. Mónus I. u. 53/a. 
Bereczki Piroska  Mb. Szent J. u. 12. 
Bula Mónika Veronika Mb. Jókai u. 24. 
Gazsó Anna   Mb. Táncsics u. 63. 
Földesné Szabó Ildikó Mb. Gyóni G. u. 57. 
Kósa Márton   Mb. Vásártér u. 5. 
Pappné Füzesi Krisztina Mb. Kossuth tér 2. I/7. 
Bujdosó Lajos              Mb. Gyomai u.1/b. fsz.6. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
127/2002/IV.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság által javasolt, a sportpálya Labdarugó 
Club által használt öltözőinek rezsiköltség arányos részének biztosításáról megfelelő 
előkészítés, előterjesztés után a 2002. májusi testületi ülésén dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Oktatási és Kult. Biz elnöke 
Határidő: 2002. májusi testületi ülés. 
 
 
128/2002./IV.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a hulladékkezelési közszolgáltatás elnyerésére beérkezett pályázatok 
értékeléséről a májusi testületi ülésen dönt, figyelembe véve a képviselők által május 3-áig az 
értékelés szempontrendszerének meghatározása érdekében benyújtott javaslatokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
129/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Jozaf Mihályné Mezőberény, Szent J. 
u. 59. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás iránti kérelme tárgyában benyújtott 
fellebbezését elutasítja, a Szociális Bizottság által átruházott hatáskörben az 1379-2/2001 ikt. 
szám alatt hozott I. fokú határozatát helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
130/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 449/2001./XII.29./sz. határozat 
végrehajtásaként egyetért azzal, hogy a DÉMÁSZ Rt.-vel létrejövő együttműködési 
megállapodásban /a területfejlesztési tervek támogatása és villamos közművek közterületen 
történő elhelyezése/ a közterület használat miatti ellentételezés keretösszege 400 E Ft legyen 
2002 évben, majd az a további években az inflációnak megfelelően a KSH előző évi termelői 
árindex változásának megfelelően kerül növelésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 



37 

131/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Strandfürdő területén 
kialakítandó WC-ék megépíttetésével a Városi Közszolgáltató Intézményt, ennek érdekében a 
Városi Közszolgáltató Intézmény intézményi bevételi előirányzatát 7.077 EFt-tal megemeli, 
és ezzel egyidejűleg 7.077 E Ft-tal megemeli a felhalmozási kiadás előirányzatát az 
önkormányzat 2002. évi költségvetése terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Magyar Pál Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: int. azonnal 
 
 
132/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy akár egyedüli tulajdonosként is 
megvásárolja a Körösök-völgye Kht-ét. A Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert a Kht. 6 mill. Ft erejéig történő kivásárlására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
133/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelenlegi ismeretei alapján nem kíván 
belépni a Békés megyei olimpikonok felkészítésének támogatására alakítandó közhasznú 
szervezetbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
 
134/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által meghatározott 2002. évi 
sporttámogatásra nyújtott keret felosztásra került, a rendezvények támogatására szánt keretből 
kapott juttatást a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, ezért a Mezőberényben megrendezésre 
kerülő cigány sportnapra további támogatást nem nyújt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
135/2002./IV.26./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Gyomai út két elmaradt szakaszán /a két szakasz hossza 82 m, illetve 
131 m/ szennyvízcsatorna megépítésének költségeire 3,5 mill. Ft + ÁFA fedezetet biztosít a 
2002. évi költségvetéséből. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
136/2002./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2002. évi 
Berényi Napok rendezvénysorozat támogatásaként 3,5 mill. Ft átcsoportosítás megtörténjen 
az önkormányzat költségvetéséből a Művelődési Központ részére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2002.(IV.29.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
 

*** 
 
 
137/2002./V.17./sz. határozat 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/l. 109/2002./IV.26./sz. hat. végrehajtása 
- A városi informatikai hálózat fejlesztése 
- Internet hozzáférés sávszélesség bővítés /Info Trade Kft./ 
- Tájékoztatás a HUNGAROTEL–lel való tárgyalásról 

2/2. 111/2002./IV.26./ sz. hat. végrehajtása 
- Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és 

önkormányzati támogatásról szóló rendelet tervezet 
2/3. 127/2002./IV.26./ sz. hat. végrehajtása 

- A városi sportpálya öltözőinek rezsiköltsége 
3./ Tájékoztató a mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 

/önkéntes tűzoltók jutalmazása/ 
4./ Alapfokú művészetoktatási intézmény indítása 
5./ Bejelentések 

5/1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója az önkormányzati sporttámogatás 
idei elosztásáról 

5/2. Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a városi rendezvények pályázati 
úton történő önkormányzati támogatási összegeinek idei elosztásáról 

5/3. Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a külkapcsolatok pályázati úton 
történő önkormányzati támogatás idei elosztásáról 

5/4. Csatlakozás a „Körösök Völgye Natúrpark” létrehozásához 
5/5. A tornacsarnok felújítási pályázat 
5/6. A Városi Könyvtár támogatási kérelme /szóbeli előterjesztés/ 
5/7. Költségvetési előirányzat átcsoportosítása, fedezetbiztosítás 
5/8. Testületi ülések közvetítésének módosítására kérelem /Bene D. János Kábel TV/ 
5/9. Egyéb bejelentések 

6./ Válaszadás interpellációra 
7./ Zárt ülés 

7/l. A hulladékkezelési közszolgáltatás elnyerésére beérkezett pályázatok elbírálása 
7/2. Telekár csökkentési kérelem 
7/3. Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás kérés 
7/4. Szennyvízberuházás /KAC/ pályázat hiánypótlása 
7/5. Református Egyház telekár visszafizetési ügye 
7/6. Református Egyház szennyvízelvezetési ügye 
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7/7. Református Egyház Kálvin téri parkolók kialakításának ügye 
7/8. Egyéb bejelentések 

 
 
138/2002./V.17./ sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
139/2002./V.17./ sz. határozat: 
A képviselő-testület a 109/2002./IV.26./ sz. határozata végrehajtásáról szóló beszámoló 
alapján a városban kiépítendő informatikai hálózat tárgyában nem tud döntést hozni. A 
bizottsági üléseken felmerült kérdések tisztázása, további egyeztetések után a döntéshozatalt a 
2002. júniusi ülésére elnapolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. Kult. Biz. Elnöke 
Határidő: 2002. júniusi testületi ülés 
 
 
140/2002./V.17./ sz. határozat: 
A képviselő-testület „Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról 
és önkormányzati támogatásról” szóló rendelet-tervezetet a 111/2002./IV.26./ sz. határozata 
végrehajtására előterjesztett melléklet pontosítása után, a 2002. júniusi ülésén tárgyalja 
érdemben. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2002. júniusi testületi ülés 
 
 
141/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a sportpálya MFC által használt 
öltözőinek az elmúlt két év átlagában kimutatott éves rezsi költségének méltányos részét 
biztosítja az MFC-nek 2002. évben azzal a feltétellel, hogy azt kizárólag víz, villany, fűtés, az 
öltözőket takarító személy bérének kiegyenlítésére lehet csak használni. Az összeg nagysága 
200 E Ft, a finanszírozás havi bontásban történik a 2002. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
142/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
143/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 120 E Ft-ot az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnökének elosztási javaslata alapján, az önkéntes tűzoltók munkája elismeréseként 
egyszeri jutalmazásra fordítsanak. A jutalom fedezete, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 
működési célú pénzeszköz átadásként biztosított összegből 120 E Ft, amely személyi juttatás 
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fedezetéül szolgál. A működési kiadásokra biztosított, betervezett dologi kiadási összeg 
terhére kerül a TB járulék megfizetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
144/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Zeneiskola tevékenységét 
képző- és iparművészeti oktatással bővíti és megalapítja a Városi Zene- és Művészeti Iskolát 
2002. szeptember 1-jétől, mint a Városi Zeneiskola jogutódját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. szeptember 1. 
 
 
145/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Zeneiskola részére 2002. 
évben 350 E Ft egyszeri pótelőirányzatot biztosít a 2002. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére a következő tanévtől, a két induló / képző-, és iparművészeti / tanszak állami 
normatívájának megelőlegezéseként a térítési díjak ismeretében, utólagos elszámolás mellett 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
146/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság 7/2002./II.7./ és 9/2002./II.7./ sz. határozatait a 2002.évi 
sporttámogatásként rendelkezésre álló összeg – 5.203.000.-Ft elosztásáról, mely szerint: 
A rendelkezésre álló évi teljes keret 10 %-a diáksportra                   520.000.-Ft 
/részletezve: 1. Sz. Ált. Iskola DSE 200.000.-Ft, Orlai PS Ált. Iskola DSE 200.000.-Ft, 
Petőfi S. Gimnázium DSE 120.000.-Ft / 
A rendelkezésre álló évi teljes keret 90 %-ának 3 %-a tartalékalap 140.000.- Ft. 
Az előbbiek után fennmaradó összegből a pontrendszer alkalmazásával számítva az 
MFC                                                                                                    1.769.000.-Ft 
Sportcsarnok Sportegyesület                                                               2.337.000.-Ft 
Teniszklub                                                                                              209.000.-Ft 
Alföld Turista Egyesület                                                                         228.000.-Ft 
támogatásban részesül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
l47/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság 19/2002./IV.11./ sz. határozatát a 2002. évi városi rendezvények 
támogatására rendelkezésre álló keretösszeg elosztásáról, melyet az előterjesztéshez mellékelt 
táblázat tartalmaz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnöke 
Határidő: azonnali 
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148/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság 20-21-22/2002./IV.11./sz. határozatait a 2002. évi nem hivatalos városi 
külkapcsolatok támogatására rendelkezésre álló összeg, 1.100.000.- Ft elosztásáról, melyet az 
előterjesztéshez mellékelt táblázat tartalmaz. A kiosztásra nem került 134.400.- Ft 
felhasználásáról a város nem hivatalos külkapcsolatainak támogatására továbbra is az Oktatási 
és Kulturális Bizottság dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István Okt.Kult. Biz. Elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
149/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a „Körösök Völgye 
Natúrpark” létrehozását három szakaszban. A részletes szakmai anyagot és a költségvetést 
tartalmazó anyagot következő ülésén tárgyalja meg a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. júniusi testületi ülés 
 
 
150/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács által kiírt Céljellegű decentralizált támogatásra benyújtott – Általános iskolai 
sportcsarnok felújítása – pályázat esetében, az 59/2002./III.14./ számú határozatával 
biztosított saját forrás összegét: 4.617.793.- Ft-ot, a 23.088.963.- Ft elfogadott beruházási 
költség 50 %-ára, maximum 11.545.000.- Ft összegre kiegészíti, azaz 6.927.207.- Ft 
kiegészítő saját forrást biztosít, és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanáccsal  a Támogatási Szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az alábbi ütemezésben biztosítja: 2002. évi 
költségvetésében: 10.355.000.- Ft-ot, a 2003. évi költségvetésében: 1.190.000.- Ft-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
151/2002./V.17./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím: Polgármesteri Hivatal felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatai alcímen belül: 
- A felhalmozási kiadások előirányzatát                                           4533 E Ft-tal csökkenti 
       - Nevelési–oktatási intézmények kötelező minimális eszköz és felszerelés biztosítása 
és ezzel  egyidejűleg megemeli 
-a felújítási kiadások előirányzatát                                                    4533 E Ft-           
        - 1.Sz. Általános Iskola Sportcsarnok felújítása /Céljellegű decentralizált támogatással 
           megvalósuló felújítás /  
7-3. cím: Polgármesteri Hivatal felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatai alcímen belül: 
-Pénzforgalom nélküli kiadások /Általános tartalék előirányzatát/   1204 E Ft-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-a felújítási kiadások előirányzatát                                                    1204 E Ft-tal. 

-1.Sz. Általános Iskola Sportcsarnok felújítása /Céljellegű decentralizált támogatással 
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  megvalósuló felújítás/  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
152/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár részére a 
költözködés miatt felmerült kiadásokra 300 E Ft támogatást biztosít a 2002. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
153/2002./V.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése 
7-4 cím: PH  Igazgatás kiadási előirányzatát 1.108 E Ft-tal csökkenti 
              ezen belül:Személyi juttatás:                                                          915 E Ft 
                               Munkaadókat terhelő járulék:                                        265 E Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1.Sz. Általános Iskola kiadási előirányzatát                               295 E Ft-tal 
- Ellátottak juttatása :              295 E Ft 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát         295 E Ft-tal 
-Ellátottak juttatása :               295 E Ft 
Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát:                       295 E Ft-tal 
- Ellátottak juttatása:              295 E Ft 
Összevont Óvodák kiadási előirányzatát:                                   295 E Ft-tal 
-Dologi kiadások:                    295 E Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
154/2002./V.l7./sz. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a városban hol jelent 
a közterületre ültetett növényzet balesetveszélyt a 253/1997./XII.20./ Korm. rend. OTÉK III. 
fejezet 39. § /3/ -e rendelkezése betartatásának érdekében. Egyidejűleg, kerületenként 
történjen meg a közlekedési táblák felmérése is 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolásra 2002. júliusi testületi ülés 
 
 
155/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd, illetve folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása céljából a 
közszolgáltató kiválasztására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
A kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül összességében a legelőnyösebb ajánlatot a 
TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft nyújtotta be, ezért a képviselő-testület a TAPPE Szállítási 
és Feldolgozó Kft-t a pályázat nyertesévé nyilvánítja. 
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Mezőberény Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat, hogy a nyertes 
TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést 2002. július 01-jei 
határidővel, 10 év időtartamra kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. július 01. 
 
 
156/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt arra, 
hogy dolgozza ki az utcai szeméttárolók kihelyezésének lehetőségét, hová és hány 
szeméttároló kihelyezése szükséges. Keresse meg a vállalkozókat, hogy a városképet javító 
esztétikus szeméttárolók kihelyezéséhez mennyiben tudnának hozzájárulni, valamint kísérjék 
figyelemmel a pályázati lehetőségeket. A felmérés eredményét a képviselő-testület következő 
ülésére terjesszék elő. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző  
Határidő: 2002. júniusi testületi ülés 
 
 
157/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3711/1 hrsz.-ú l284 m2 területű 
Kereki u. 18. számú - Bartó László és neje tulajdona - építési telek vételára csökkentése 
tekintetében az alábbiak szerint határoz: 
A vízelvezető árok kialakítása miatti utólagos szolgalmi jog bejegyzése miatt a vevő részére a 
107 m2-es terület értékére 70.000.- Ft összegű vételár mérséklést tud biztosítani. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenti összeg vevő kezeihez történő kifizetésére, és a 
szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodás megkötésére azzal a feltétellel, hogy az 
ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
158/2002./V.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Sebestyén György és 
Sebestyén Györgyné Nagy Terézia Mezőberény, Kérhalom u. 48. sz. alatti lakosok tulajdonát 
képező mezőberényi 2744 hrsz.-ú, Mezőberény, Kérhalom u. 48. szám alatti ingatlanra 600 E 
Ft lakásépítési kedvezmény és járulékai erejéig a Magyar Állam - képviseli a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság – javára jelzálogjog Mezőberény Város Önkormányzatát követő 
rangsorban bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
159/2002./V.l7./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete visszavonja a 104/2002./IV.22./ határozatát. és 
helyette az alábbiakat határozza. 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért Mezőberény városban a 3.sz., 4.sz., 5.a. sz., 
6.sz. és 10.a. sz. szennyvíz öblözetekben szennyvízcsatorna hálózat építésével, és a 
szennyvíztisztító telep kapacitásának 695 m3/d teljesítménnyel történő bővítésével, melynek a 
beruházási költsége 999.909 eFt + 25 %ÁFA.  
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Tudomásul veszi, hogy a beruházás pénzügyi támogatására a Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium, a Vízügyi Célelőirányzatból elnyerhető; valamint a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt Decentralizált Környezetvédelmi Alap Célfeladatok 
támogatására ígérvénnyel rendelkezik. 
Az ígérvények évenkénti bontása: 
                2002 év 2003 év 2004 év Összesen 
 VICE támogatás           14.999            44.996            39.996            99.991 eFt 
 Dececentralizált KAC          36.106            40.342                -            76.448 eFt 
A Belügyminisztériumtól elnyerhető céltámogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújt be, az 
alábbi éves bontásban:  

céltámogatás:          126.662            147.771          147.771          422.204 eFt 
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a fenti támogatások esetén az 
elnyerhető támogatási összeg  évenkénti bontásban:         
                       177.767           233.109          187.767          598.643 eFt 
A saját erő pótlására a Békés Megyei Vízművek fejlesztési alapjából 49.995 eFt támogatást 
igényel, az alábbi bontásban:   2002 év 2003 év 2004 év Összesen 

    14.999  17.498  17.498  49.995  eFt 
A beruházás megvalósításához, a pályázatokon elnyert forrásokon túl a szükséges további 
fedezet biztosítására a lakossági hozzájárulás nagyságát bekötési egységenként 281.000 Ft-
ban határozza meg, így ezúton befolyó összeg 351.271 eFt. Az alábbi bontásban: 

2002 év 2003 év 2004 év Összesen 
        107.208               99.361           144.702            351.271 eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
160/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3.sz., 4.sz., 5.a.sz., 
6.sz., 10.a.sz. szennyvíz- öblözetekben létesítendő  szennyvízcsatorna hálózat építését és a 
szennyvíztelep bővítését csak abban az esetben valósítja meg, ha a már elnyert Vízügyi 
Célelőirányzatból /VICE/ és a Decentralizált Környezetvédelmi Célfeladatok /decKAC/ 
támogatásán túl a Belügyminisztérium céltámogatását és a Környezetvédelmi Alap 
Célfeladatok /KAC/ támogatását is elnyeri. Amennyiben akár a céltámogatásra, akár a KAC 
támogatásra benyújtott pályázat nem nyer, a beruházást nem valósítja meg, a nyertes pályázati 
támogatásokról lemond. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
161/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Református 
Egyház 6 mill. Ft-os vételár tartozásához a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal együtt 2002. 
évben szeretne hozzájutni, amit a Református Egyház az önkormányzat részére egy 
összegben, készpénzben fizessen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

162/2002./V.17./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a MARATHON Sportszergyár Kft-től megvásároljon 1 pár elektromos 
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kosárállványt. A vételárhoz a képviselő-testület l.280 E Ft + ÁFA összeget a 2002. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2002.(V.21.) önkormányzati 
rendelete A Városi Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2002.(V.21.) önkormányzati 
rendelete a 10/2002.(IV.22.) MÖK számú rendelettel, valamint a 9/2002.(III.29.) MÖK 
számú rendelettel módosított 4/2002.(II.18.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről” módosítására 
 
 

*** 
 
 
163/2002./VI.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/1. „Körösök Völgye Natúrpark” Egyesület alapítása 
2/2. Sávszélesség bővítés / Internet hozzáférés / 
2/3. Városi honlap készítése 
2/4. A Tappe Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződéshez szükséges rendelet 

megalkotása a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről. 

2/5. Köztéri szeméttárolók helyének kijelölése. 
2/6. A Városi Zeneiskola módosított pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása 
2/7. Az óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata 

3./ Beszámoló az önkormányzat nevelési-, és oktatási intézményeinek munkájáról 
ezen belül: 
- Az önkormányzati „feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési terv” 

végrehajtásának értékelése 
4./ Az önkormányzat nevelési - oktatási intézményei vezetőinek megbízása 
5./ Bejelentések 

5/1. A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratáról rendelet alkotás 
5/2. A köztemetőben új parcella nyitás és sírhely díjak megállapítása 

- Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet módosítása – 
5/3. Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, fedezetbiztosítások /10 db/ 
5/4. Közszolgáltató Intézménynek közhasznú munkaerő foglalkoztatására 

fedezetbiztosítás 
5/5. Közszolgáltató Intézménynek önjáró fűnyíró beszerzésére fedezetbiztosítás 
5/6. Mezőberényi II. ker. Evangélikus Egyház Idősek Otthona bővítésének támogatása, az 

57/2002./II.25./ sz. határozat módosítása /tégla/ 
5/7. A Kálvin téri református egyházi ingatlanok szennyvíz elvezetése 
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5/8. Gépkocsi parkolók létesítése a Kálvin téren 
5/9. Petőfi Sándor Gimnázium tanterem bővítési kérelme 
5/10. Petőfi Sándor Művelődési Központ belső átalakítása 
5/11. Idősek Otthona építésére pályázat benyújtása a Széchenyi terv keretében 
5/12. Összevont Óvodák pályázata pedagógus továbbképzésre 
5/13. 1. Sz. Általános Iskola pályázata pedagógus továbbképzésre 

6./ Interpellációk /2db/ 
- Válaszadás Mórocz Györgynek a közmeghallgatáson felvetett közérdekű 

bejelentéseire 
7./ Zárt ülés 

7/1. Bene D. János támogatási kérelme a VTV Berény részére digitális eszközök 
beszerzéséhez 

7/2. Borgula Pál szennyvízbekötési ügye 
7/3. Mezőberény, Fő u. 8. és 10. sz. alatti ingatlanok szennyvízcsatorna rendszerének 

felújítása 
7/4. A 157/2002./V.17./ sz. határozat módosítása /Bartó László építési telek ügye/ 
7/5. Dr. Bacsó Lajos álláshelyének pályáztatása 
7/6. Bihari Zsuzsanna lakásvásárlási kérelme 
7/7. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez 
7/8. Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft részére vételár előleg biztosítása  
7/9. Szabó Antalné levele /szóbeli/ 
7/10. Orlai Petrics Soma: Coriolanus című festményének restaurálása 
7/11. Egyéb bejelentés: /Spar Áruház kialakítási ügye/ 

 
 
 
164/2002./VI.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
 
165/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a " Körösök Völgye Naturpark" 
Egyesület tagdíjának mértékét az alábbiak szerint fogadja el: 
A tagdíj mértéke:                          belépéskor                                működésre 
- Gazdálkodó szervezetek               50.000.-Ft                                 10.000.-Ft/év 
- Egyéni tagok                                   5.000.-Ft                                    1.000.-Ft/év 
- Önkormányzatok                         40.-Ft/lakos                               20.-Ft/lakos/év 
- Civilszervezetek                            20.000.-Ft                                    4.000.-Ft/év 
Mezőberény vonatkozásában a 2002. évi költségvetési rendeletben szereplő 11.429 lakossal 
számolva 
                               - induláskor         457.160.-Ft 
                          - működésre 2003 január 1-től   228.580.-Ft/év a tagdíj fizetési kötelezettség. 
A 2002 évi induláskori tagdíjra a képviselő-testület 457.160 Ft-ot biztosít a 2002. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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166/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Körösök Völgye Naturpark" 
Egyesület Alapszabálya tervezetét elfogadja, az önkormányzat részéről delegáltak 
észrevétellel, javaslattal az alakuló közgyűlésen fognak élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
167/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a "Körösök 
Völgye Naturpark" Egyesület alakuló ülésén az Önkormányzatot Cservenák Pál Miklós 
polgármester és T.Wagner Márton képviselő képviselje és olyan javaslattal éljenek, hogy az 
Alapszabály 1. oldalán az I. rész e./ pontja "Településfejlesztés a városok és falvak 
megújítása" szövegezést kapjon, valamint javasolják az alapszabály kidolgozásához, 
megszövegezéséhez, hogy az egyesület szerveibe (elnökség, felügyelő bizottság) a tagok 
delegálása a települések lakosságszámának nagysága (tagdíj mértéke) figyelembevételével 
történjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              T.Wagner Márton képviselő 
Határidő: értelem szerint 
 
 
168/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az AH-
10158 számú szolgáltatási szerződés /állandóan rendelkezésre álló adatátviteli és IP 
szolgáltatás/ 1. sz. módosításának aláírására az Antenna Hungária RT-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
169/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az AH-
10158 számú szolgáltatási szerződés /állandóan rendelkezésre álló adatátviteli és IP 
szolgáltatás/ 1. sz. módosításában hivatkozásként megjelölt együttműködési megállapodás 
aláírására az Infotrade Kft.-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
170/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 85/2002./III.22./ számú határozat 
végrehajtásának /egyeztető tárgyalásokat kell folytatni a Berény Kábel TV Szövetkezettel 
meglévő kábelhálózata korszerűsítésével kapcsolatos elképzelések részleteinek tisztázására/ 
intézése alól felmenti az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét Siklósi István képviselőt. A 
tárgyalások lefolytatására 4 fős tárgyalócsoportot hoz létre. Tagjai: Cservenák Pál Miklós 
polgármester, Valentinyi Károly alpolgármester, T.Wagner Márton és Fülöp Antal 
képviselők. 
Felelős: a 4 fős tárgyaló csoport tagjai 
Határidő: 2002. júliusi testületi ülés. 
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171/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a SZT-IS-8 számú pályázaton nyert 
2.000.000,- Ft támogatást a felhasználhatóságra vonatkozó kritériumok miatt nem kívánja 
igénybe venni. Az önerőként feltüntetett összeg felhasználásával kerüljön pályázat kiírásra a 
városi honlap elkészítésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
172/2002./VI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete átutalja a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottság hatáskörébe a köztéri hulladéktároló edények kihelyezésével kapcsolatos 
döntéshozatalt a bizottság előterjesztése alapján. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
173/2002/VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Zeneiskola 
236/2000.(VII.21.)sz. határozatával elfogadott pedagógiai programjának kiegészítését a 
képző- és iparművészeti oktatással, melynek bevezetése a 2002/2003-as tanév kezdetén 
történik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Matajsz János igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
174/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2002/2003-as nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – 410 fő – is a költségvetési rendeletében jóváhagyott 
létszámot biztosítja a feladatok végrehajtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
175/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Összevont Óvodák 
1997-2002 között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
176/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola 
1997. szeptember – 2002. június közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
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177/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola 1997-2002 között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
178/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Petőfi Sándor 
Gimnázium 1997-2002 között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
179/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Zeneiskola 
elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint. 
 
 
180/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Pedagógiai 
szakszolgálat 2001-2002 között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
181/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási törvényben előírt – a 
227/2000.(VII. 21.) sz. MÖK határozatban elfogadott – feladat-ellátási, intézményhálózat-
működtetési terv végrehajtásának időarányos részéről szóló intézményi értékeléseket 
tudomásul veszi. Az intézkedési terv felülvizsgálatára a képviselő-testület az önkormányzati 
választásokat követő féléven belül visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
182/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Gimnázium, az 1. Sz. 
Általános Iskola, az Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatói és az Összevont Óvodák 
óvodavezetői megbízásában titkos szavazással dönt. 
 
 
183/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, az 1. Sz. 
Általános Iskola és az Összevont Óvodák intézményvezetőjének megbízásában egy 
fordulóban dönt. Amennyiben valamelyik intézménynél a jelölt nem kapja meg a 
megválasztásához szükséges legalább 10 szavazatot, a képviselő-testület tovább tárgyal a 
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kérdésben és ismételt szavazást tart egy esetben. Ha az ismételt szavazás eredménytelen, a 
képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja a pályázat eljárást. 
 
 
184/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
intézményvezetőjének megbízásában a következő eljárásban dönt: 
• Amennyiben a szavazás első fordulójában a három jelölt közül egyik jelölt sem kapja meg 

a megválasztásához szükséges legalább 10 szavazatot, második fordulót tart. 
• Ha a három jelölt azonos számú szavazatot kap, megismétlődik az első forduló a 3 

jelölt nevével, 
• Ha két jelölt kap azonos számú szavazatot, akkor a két jelölt között kerül szavazásra 

sor, annak eldöntésére, hogy a második fordulóban kinek a neve kerüljön fel a legtöbb 
szavazatott kapott jelölt nevén túl a szavazólapra. 

• A második fordulóban az első fordulóban két legtöbb szavazatot kapott jelölt neve kerül 
föl a szavazólapra. 

• Amennyiben a második fordulóban sem kapja meg egyik jelölt sem a szükséges, legalább 
10 szavazatot, akkor a képviselők következő ülésre tovább tárgyalnak a kérdésben 
/bizottsági fórumokon/ és a következő ülésen a két legtöbb szavazatott kapott jelöltekben 
ismételten szavazni fog. 

 
 
185/2002./VI.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a nevelési-, oktatási intézmények vezetőinek megválasztásánál a 
Szavazatszámláló Bizottságba, az Ügyrendi Bizottság 2 tagja mellé /Fekete László, Fülöp 
Antal/ harmadik tagként megválasztja Dr. Sziráczki Magdolna képviselőt. 
 
 
186/2002./VI.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület Gubis Andrásnét az Összevont Óvodák vezetőjének titkos szavazással 
megválasztotta. 
 
 
187/2002./VI.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület Szilágyi Tibort a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatójának titkos 
szavazással megválasztotta. 
 
 
188/2002./VI.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület Siklósi Istvánt az 1. Sz. Általános Iskola igazgatójának titkos szavazással 
megválasztotta. 
 
 
189/2002./VI.21./sz. határozat: 
Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatójának megválasztása az első választási 
fordulóban eredménytelen volt, a képviselő-testület a 184/2002./VI.21./sz. határozat alapján a 
szavazást megismétli, a két több szavazatot kapott – Körösi Mihály és Öreg István - pályázó 
nevének feltüntetésével. 
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190/2002./VI.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület Öreg Istvánt az Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatójának titkos 
szavazással megválasztotta. 
 
 
191/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gubis Andrásnét Mezőberény, Deák 
F. u. 63. sz. alatti lakost kinevezi az Összevont Óvodák óvodavezetőjének. Az óvodavezető 
megbízatása 2002. szeptember 1-jétől 2007. július 31-ig szól. 
A Képviselő-testület Gubis Andrásné óvodavezető illetményét – pótlékkal és 
illetménykiegészítéssel együtt – összesen havi 165.950.- Ft-ban állapítja meg a következő 
részletezés szerint állapítja meg: 
- alapilletmény + szakmai szorzó + további szakképesítés 107400 Ft 
- magasabb vezetői pótlék:    42750 Ft 
- fenntartói illetménykiegészítés az új közalkalmazotti illetménytábla hatályba lépéséig + 
minőségi bér 6800 + 9.000 Ft 
Összesen: 165950 Ft 
A Képviselő-testület a közalkalmazotti bértábla változása esetén a vezetői illetményt minden 
elemében újratárgyalja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói kinevezési okmány 
elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
192/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István Mezőberény, Liget u. 
6. szám alatti lakost kinevezi az 1. Számú Általános Iskola igazgatójának. Az igazgatói 
megbízatása 2002. szeptember 1-jétől kezdődően 2007. július 31-ig szól. 
A Képviselő-testület Siklósi István igazgató illetményét – pótlékkal és illetménykiegészítéssel 
együtt – összesen havi 166.750.- Ft-ban állapítja meg a következő részletezés szerint: 
- alapilletmény + további szakképesítés + szakmai szorzó + 

kötelező óra emelés miatti illetmény  
 

108944 
 
Ft 

- magasabb vezetői pótlék:  42750 Ft 
- illetménykiegészítés az új közalkalmazotti illetménytábla 

hatályba lépéséig  
 

15056 
 
Ft 

A Képviselő-testület a közalkalmazotti bértábla változása esetén a vezető illetményt minden 
elemében újratárgyalja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói kinevezési okmány 
elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
193/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Öreg István Békés, Tátra u. 12/1 
szám alatti lakost kinevezi az Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatójának. Az 
igazgatói megbízatása 2002. szeptember 1-jétől, 2007. július 31-ig szól. 
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A Képviselő-testület Öreg István igazgató illetményét – pótlékkal és illetménykiegészítéssel 
együtt – összesen havi 172.650 Ft-ban állapítja meg a következő részletezés szerint állapítja 
meg: 
- alapilletmény + szakmai szorzó + kötelező óra emelés miatti 
illetmény + további szakképesítés 

 
123781 

 
Ft 

- magasabb vezetői pótlék:  42750 Ft 
- fenntartói illetménykiegészítés az új közalkalmazotti 

illetménytábla hatályba lépéséig  
 

6119 
 
Ft 

Összesen: 172650 Ft 
A Képviselő-testület a közalkalmazotti bértábla változása esetén a vezetői illetményt minden 
elemében újratárgyalja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói kinevezési okmány 
elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
194/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szilágyi Tibor Mezőberény, Gyomai 
u. 1. szám alatti lakost kinevezi a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatójának. Az igazgatói 
megbízatása 2002. szeptember 1-jétől kezdődően 2007. július 31-ig szól. 
A Képviselő-testület Szilágyi Tibor igazgató illetményét – pótlékkal és 
illetménykiegészítéssel együtt – összesen havi 212.700.- Ft-ban állapítja meg a következő 
részletezés szerint: 
- alapilletmény + szakmai szorzó + kötelező óra emelés miatti 
illetmény + nyelvi pótlék + AJTP ker. kiegészítés 

 
138711 

 
Ft 

- magasabb vezetői pótlék:  51300 Ft 
- fenntartói illetménykiegészítés az új közalkalmazotti 

illetménytábla hatályba lépéséig  
 

22689 
 
Ft 

 
Összesen: 

212700 Ft 

A Képviselő-testület a közalkalmazotti bértábla változása esetén a vezetői illetményt minden 
elemében újratárgyalja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói kinevezési okmány 
elkészíttetéséről, gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
195/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. int. folyó és egyéb bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
- A Működési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 16.938 eFt-tal csökkenti 
- A kulturális területen szakmai munkakörökben fogl. dolgozók szakmai szorzójának 1,2- re 
való megemelésével kapcs. támogatásként bizt összeg: 1.845 eFt. 
- A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetmény 
rendszerének 2001. július 1-i módosításával összefüggő tám: 15.093 eFt. 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
Az állami támogatás – központosított előirányzat – bevételi előirányzatát 16.938 eFt-tal  
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- Helyi önkormányzatoknál közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység 2002. 
évi bérpolitikai támogatása:                                              1.845 eFt. 
- A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetmény 
rendszerének 2001. július 1-i módosításával összefüggő tám: 15.093 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
196/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési célú pénzeszközátadás 
(Városi rendezvények) csökkenti 1.049 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 
1. cím: 1. sz. Általános iskola dologi kiadási előirányzatát   90 eFt-tal 
 - IV. Nyílt Békés megyei futóverseny  40  
 - Egészségvédelmi nap  50  
     
2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát 160 eFt-tal 
 Dologi kiadások: 101   
 Ellátottak juttatásai: 59   
 - Orlai Kupa lánykézilabda-torna  40  
 - Rajz pályázat  30  
 - Városismereti vetélkedő  30  
 - Kiállítás rendezése  60  
     
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát   175 eFt-tal 
 Személyi juttatás: 24   
 Munkaadókat terhelő járulékok: 6   
 Dologi kiadások: 132   
 Ellátottak juttatásai: 13   
 - Színházi előadás ( Németh L.: Petőfi   

  Mberényben ) 
 105  

 - Kiállítás rendezése  38  
 - Nyilvános előadások ( 2 ea. )  7  
 - Petőfi napok gálaműsora  25  
     
5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát 299 eFt-tal 
 - 30 éves a Díszítőművészeti Kör(kiállítás)  10  
 - 25 éves a Mb-i Népdalkör ( találkozó )  15  
 - Idősek napja  49  
 - A magyar kultúra napja 2002.01.20-án  30  
 - Orgona hangverseny sorozat ( 5 ea. )  50  
 - Városi gyermeknap  100  
 - III:15. és X. 23-i nemzeti ünnepek  

  rendezvénye 
 45  

5-1. cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatát  156 eFt-tal 
 Személyi juttatás: 48   
 Munkaadókat terhelő járulékok: 12   
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 Dologi kiadások: 96   
 - Végvári fegyverek a XVI-XVIII.  

   századból 
 30  

 - Katonai relikviák Túri János gyűjtőtől  50  
 - OPS emlékezete ( halálának 180.  

   évfordulója ) 
 40  

 - A tárgyalkotó szecesszió  36  
     
5-2.cím: Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát   69 eFt-tal 
 - Kazinczy szép magyar beszéd verseny  9  
 - Könyvtári napok  60  
     
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális szolgálat dologi kiadási előirányzatát 30 eFt-tal 
 - Idősek karácsonya  30  
     
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 60 eFt-tal 
 - Cigány majális  20  
 - Békés megyei cigányok sportnapja Mb-ben  40  
     
10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 10 eFt-tal 
 - Német nemzetiségi első osztályosok tábora  10  
 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
197/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési célú pénzeszközátadás 
(Nemzetközi kapcsolatok / egyéb külkapcsolatok) csökkenti: 530 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. cím: 1. sz. Általános iskola dologi kiadási előirányzatát   100 eFt-tal 
 - II. Nemzetközi matematikaverseny  100  
     
2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát 80 eFt-tal 
 - Nemzetközi Gyermeklabdarúgó torna 

  ( Marosvásárhely ) 
 40  

 - Nemzetközi Labdarúgó torna  
  ( Székelyudvarhely ) 

 40  

     
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát 300 eFt-tal 
 Dologi kiadások: 32   
 Ellátottak juttatásai: 268   
  - Diákcsere - Spaichingen  100  
  - Diákcsere - Gronau  100  
  - Diákcsere - Paderborn  100  
     

9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 50 eFt-tal 
 - Berényi hangulatok festménykiállítás-Gúta                            
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 - A Mb-i Szlovák óvoda bemut.                      
  (testvéróvoda - Gúta ) 

 50  

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
198/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi alcímen belül: 
- Az Állami támogatás, Céltámogatás előirányzatát csökkenti   603 eFt-tal 
  ( 36/2002.II.15./ MÖK számú lemondás szerint a 216-86 2002.06.03. 
  TÁH visszaigazolás alapján. 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
- A Fejlesztési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát   603 eFt-tal 
  / 901116-4 szakfeladat: - Mb-i Csatornamű Társulattól fejl. célú pe. átvétel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
199/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-3. cím. PH int folyó és egyéb bevételei – Pénzforgalom nélküli 
  műk. bevételei – Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát 
          3468 eFt-tal 
megemeli 
- 7-1. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény - Pénzforgalom nélküli 
  műk. bevételei – Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát 
            811 eFt-tal 
megemeli 
- 7-2. cím. Városi Zeneiskola - Pénzforgalom nélküli 
  műk. bevételei – Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát 
          1116 eFt-tal 
megemeli 
- 7-6.cím. Városi Könyvtár - Pénzforgalom nélküli 
  műk. bevételei – Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát 
          2046 eFt-tal 
megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
a 7-1. Cím. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát 811 eFt-tal 

ezen belül:    
 - Személyi juttatások: 425 eFt  
 - Munkaadókat terhelő járulékok: 136 eFt  
 - Dologi kiadások:   
 - Felújítási kiadások: 250 eFt  
  

 
 

  

a 7-2. cím. Városi Zeneiskola kiadási előirányzatát 1116 eFt-tal 
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ezen belül:     
 - Személyi juttatások: 283 eFt  
 - Munkaadókat terhelő járulékok: 91 eFt  
 - Dologi kiadások: 200 eFt  
 - Felhalmozási kiadások: 542 eFt  
    
a 7-6. cím. Városi Könyvtár kiadási előirányzatát 2046 eFt-tal 

ezen belül    
 - Személyi juttatások: 308 eFt  
 - Munkaadókat terhelő járulékok: 99 eFt  
 - Dologi kiadások: 1039 eFt  
 - Felhalmozási kiadások: 600 eFt  
    
a 7-4. cím. PH Igazg. kiadásai kiadási előirányzatát 2411 eFt-tal 

ezen belül:     
 - Személyi juttatások: 1030 eFt  
 - Munkaadókat terhelő járulékok: 330 eFt  
 - Dologi kiadások: 1051 eFt  
a 7-5.cím. PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatát:          307 eFt-tal 

- Pénzeszközök átadása – működési célra: 307 eFt. 
    ebből: - Sporttámogatás / Sportcsarnok SE – Kick-box ) 127 eFt. 
      33/2002.II. 15. MÖK hat. 
     - Vagyonvédelmi Egyesület ( 66/2002.III.22. MÖK hat. ) 
           180 eFt. 
a 7-3. cím. PH Felhalm és egyéb kiad, kiadási előirányzatát:                750 eFt. 
        PH irodagép beszerzés 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
200/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-6.cím. Városi Könyvtár - Pénzforgalom nélküli 
  műk. bevételei – Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát 
         2046 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5-2.cím. Városi Könyvtár - Pénzforgalom nélküli műk. bevételei – Előző évi 
pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát              2046 eFt-tal  
7-6.cím. Városi Könyvtár – kiadási előirányzatát    2046eFt-tal       
csökkenti 

ezen belül:   
 - Személyi juttatások: -308 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok: -99 eFt 
 - Dologi kiadások: -1039 eFt 
 - Felhalmozási kiadások: -600 eFt 
   

és ezzel egyidejűleg megemeli:  
5-2. cím. Városi Könyvtár kiadási előirányzatát 2046 eFt-tal 

ezen belül   
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 - Személyi juttatások: 308 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok: 99 eFt 
 - Dologi kiadások: 1039 eFt 
 - Felhalmozási kiadások: 600 eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
201/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatát 
- A Működési célra átvett pénzeszközök: -751175 szakf. Országgyűlési képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása ( 1.471.110 Ft. ) 

1.471 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
7-5.cím. PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatát 
 751175 szakfeladat Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 
végrehajtása  
 ( 1.471.110 Ft. )       1.471 eFt-tal 
ezen belül:  

- Személyi juttatások: ( 824.000 Ft. ) 824 eFt. 
- Munkaadókat terhelő járulékok: ( 215.064 Ft. ) 215 eFt. 
- Dologi kiadások: ( 432.046 Ft. ) 432 eFt. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
202/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. felhalm. és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát 
         983 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
- A Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát     833 eFt-tal 

- Telek visszavásárlás ( Boldisháti-telek ) KT: ( 581.760 eFt. ) 582 eFt. 
- 120 férőhelyes általános és középiskolai kollégium – Mb.  
  Petőfi S. 14-16 – Pályázati anyag 

38 eFt. 

- MB. város belterületén meglévő Szennyvíztisztító telepnek a  
  3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ,14 sz. öbl szennyvízcsat. hál. bőv.   
  kapcs. bővítéséhez megvalósíthatósági tanulmány, ill. vízjogi  
  létesítési terv 2001. évről 250 eFt. 2003: 6000 eFt.  
304/2001. IX.07., ill. Tervdokumentáció, vízi terv 901116-5 

19 eFt. 

- MB 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ,14 sz. öblözetben megvalósuló  
szennyvízcsat. hál.  bőv. megvalósíthatósági tanulmány, ill.   
  vízjogi létesítési terv 2002. évről 375 eFt. 2003: 8625 eFt.  
  305/2001.IX.07./ill. VICE pályázat díj / 901116-5 

63 eFt. 

  
- ITR digitális térképkezelő program 131 eFt. 
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- A Felújítási kiadások kiadási előirányzatát 150 eFt-tal 

- Mb. Egészségügyi Központi átalakításhoz engedély terv  
  készítéséhez 

150 eFt. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
203/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatát  6.000 eFt-tal 
megemeli 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek – telek értékesítés –  
66/2002.III.22. MÖK hat. 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- A 7-3. cím. PH felhalm és egyéb kiad kiadási előirányzatát   6.000 eFt-tal 
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – általános tartalék állomány –  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
204/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
A 7-3. cím. PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatát    636 eFt-tal 
megemeli 

- Egyéb sajátos bevételek:  
- Költségalapú lakbérű lakások (12 lak.lakbér bev.) 265 eFt. 
- Fecskelakások lakbérbev: 371 eFt. 

és ezzel egyidejűleg megemeli:  
A 7-3. cím. PH. felhalm. és egyéb kiad. kiadási előirányzatát     636 eFt-tal 
 - Felhalmozási kiadások 
  - 414/2002.XII.1. GM-hez pályázat költségalapú bérlakás 

állomány bővítésére Kábel tv hál.  
                                 fejl. hozzájárulás             
                                 701015-2 

265 eFt. 

-Fecske lakásprogram /Fiatalok  
 hallgatók részére bérbeadható garzonház/ 
40/2001.II.16. (125/2001.IV.27.) 

 

Kábel tv hálózat fejlesztési hozzájárulás: 371 eFt. 
701015-3  

- 7-3. cím. PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül 
 - Felújítási kiadások előirányzatát    213 eFt-tal csökkenti 
   A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal épületében szükségessé 
              váló felújítások ( …számítástechnikai, informatikai eszk… ) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
 - Felhalmozási kiadások előirányzatát        213 eFt-tal 
   Polgármesteri Hivatalba számítástechnikai, informatikai  
   eszközök beszerzése. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
205/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 

- A 7-1. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát  
1515 eFt-tal megemeli 

- Intézményi működési bevétel 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 A 7-1.cím. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát 
          1515 eFt-tal 
Ezen belül:  - Személyi juttatás:   1075 eFt. 
  - Munkaadókat terhelő járulékok:   440 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
206/2002./VI.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 

- A 7-1. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát  
750 eFt-tal megemeli 

- Intézményi működési bevétel 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 A 7-1.cím. Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozási célú előirányzatát 
          750 eFt-tal 
 - Önjáró fűnyíró beszerzése 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester és Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
207/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
57/2002./II.25./számú határozata úgy módosuljon, hogy a II. kerületi Evangélikus Egyház 
részére adományként átadott bontási anyagok tulajdonjogáról az Egyház lemondjon a 
Közszolgáltató Intézmény javára, azzal hogy a Közszolgáltató Intézmény bruttó 552.100 Ft 
értékű tégla adománnyal ellentételezi a bontott anyag értékét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
208/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
-A 7-1 cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát 552.100,- Ft-tal megemeli 
(Intézményi működési bevétel) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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-a 7-1 cím Városi Közszolgáltató Intézmény dologi kiadási előirányzatát 552.100,- Ft-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. évi költségvetési rendelet módosításakor. 
 
 
209/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálvin téri és Puskin utcai 
ingatlanok szennyvízelvezetésének kérdésében úgy dönt, hogy a szennyvízhálózat építés és 
szennyvíztisztító telep bővítése tárgyában beadott pályázatok eredményének ismeretében 
ismételten megtárgyalja a kérdést és a probléma megoldáshoz szükséges intézkedéseket akkor 
teszi meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. szeptemberi testületi ülés. 
 
 
210/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálva a Kálvin téren és a 
Puskin utca végén parkolók kialakításának lehetőségét, úgy dönt, hogy a jelen pénzügyi 
helyzetben, források hiányában a parkolót 2002 évben nem tudja megépíttetni. A parkoló 
későbbi időpontban történő megépítéséről a források ismeretében dönt. 
Felkéri Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a döntésről Szabó Endre lelkipásztor 
esperes urat tájékoztatni szíveskedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. június 30. 
 
 
211/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium tanterem 
bővítése tárgyában a döntést elhalasztja addig, amíg az Arany János Tehetséggondozó 
Program további sorsáról nincsenek megbízható információk és a 6 tantermes kisegítő iskola 
és 120 férőhelyes kollégium építés támogatásához benyújtott címzett pályázaton nem születik 
döntés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
212/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete elviekben egyetért a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ belső terének átalakításával. Az átalakítás költségei nem ismertek, ezért megbízza a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ Igazgatóját, hogy az átalakítás /kisebb költségigényű 
átalakítás/ várható költségeire árajánlatokat szerezzen be. Az árajánlatok előterjesztése után 
dönt a Képviselő-testület a további teendőkről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva 
Határidő: árajánlatok előterjesztése a képviselő-testület július havi ülése. 
 
 
213/2002./VI.21./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Széchenyi 
Tervben SZT-2002-LA-1 programmal meghirdetett bérlakás állománya bővítésére a 
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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. szeptember 30. 
3.) Az építésre tervezett idősek otthona építési beruházási költsége bruttó 367.036 e Ft. 
4.) A képviselőtestület saját erőként 2002. 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. augusztus 15. 
 
 
214/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/B 
(pedagógusok továbbképzésének támogatása a 2002/2003-as tanévben) kategóriában - 
pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtásához szükséges sajáterő az intézményi 
költségvetésből kerül biztosításra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné Összevont Óvodák vezetője 
Határidő: a pályázat benyújtására 2002. augusztus 23. 
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215/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az I/L 
(az egészséges életmódra való nevelés programjainak és eszközfejlesztésének támogatása) 
kategóriában - pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtásához szükséges sajáterő az 
intézményi költségvetésből kerül biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Gubis Andrásné Összevont Óvodák vezetője 
Határidő: a pályázat benyújtására 2002. június 28.  
 
 
216/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra - az 
I/L (az egészséges életmódra való nevelés programjainak és eszközfejlesztésének támogatása) 
kategóriában - pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtásához szükséges sajáterő az 
intézményi költségvetésből kerül biztosításra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István 1. Sz. Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2002. június 28. 
 
 
217/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra az -
I/M (Roma tanulók középiskolai továbbtanulásának támogatása a 2002/2003-as tanévben) 
kategóriában- pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtásához szükséges sajáterő az 
intézményi költségvetésből kerül biztosításra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István 1. Sz. Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2002. június 28. 
 
 
218/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VTV Berény részére digitális 
eszközök beszerzéséhez (kamera, videómagnó, számítógép programokkal) 400 eFt támogatást 
biztosít a 2002. évi költségvetése általános tartaléka terhére azzal, hogy Dr. Hantos Katalin 
jegyző Fülöp Antal képviselő bevonásával a szerződés-tervezetet készítse elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
219/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy Borgula Pál 
Mezőberény, Mátyás kir. u. 2/a. sz. alatti lakos a Mátyás kir. utcai Óvoda kialakított 
szennyvízbekötő vezetékére rácsatlakozzon, mivel lehetősége van a Mátyás kir. utcán 
meglévő szennyvízcsatorna hálózatra rákötni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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220/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2435 ikt. szám alatt beadott, 
Mezőberény, Fő u. 8., 10. sz. alatti ingatlanok lakói nevében beadott kérelmét – Gyomai u. 1. 
sz. alatti önkormányzati lakások szennyvízvezetékére történő rákötést - abban az esetben tudja 
támogatni, ha az önkormányzat tulajdonában lévő NA 110-es méretű KG PVC vezetéket saját 
költségükön NA 200-as méretű KG PVC csőre cseréltetik és a régi nyomvonalat 
megszüntetik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal 
 
 
221/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 157/2002./V. 17./ sz. határozatának 
második bekezdésében a "szolgalmi jog" kifejezés helyébe a "vízelvezetési használati jog" 
kifejezés lép, a 157/2002./V. 17./ sz. határozat továbbiakban nem módosul. 
Ezen határozat a 157/2002. /V. 17./ sz. határozattal együtt érvényes. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
222/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete meghirdeti a mezőberényi 1. sz. házi 
gyermekorvosi körzetben Csárdaszállással közösen működtetett, területi ellátási 
kötelezettséggel végzett gyermekorvosi állást, az eddig ismert feltételek alapján, további 
tárgyalásokat folytatva a még rendezetlen feltételekről.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
223/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 106/2 hrsz-ú 
Mezőberény, Petőfi u. 26. sz. alatti bérlakást nem értékesíti, mivel az épület a jelenleg 
hatályos rendezési terv szerint utca korrekció miatt bontásra van kijelölve. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
224/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy Mezei Kálmán 
és neje Mezőberény, Erkel F. u. 29. sz.  alatti lakosok tulajdonát képező mezőberényi 1761 
hrsz.-ú Mezőberény, Erkel F. u. 29. szám alatti ingatlanra 500 eFt jelzálog kölcsön és 
járulékai erejéig IGO Magyarország Kft javára jelzálogjog, Mezőberény Város 
Önkormányzatát követő rangsorban bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
225/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utólagosan egyetért azzal, hogy a 
polgármester 2002. június 6-án kötött megállapodásban 22 millió Ft vételár előleget 
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biztosított a Széchenyi terv keretében megvásárlásra kerülő 33 db önkormányzati bérlakás 
vásárlására 2002. március 22-én kötött adásvételi előszerződés alapján a Károlyi és Társa 
Építési Vállalkozó Kft-nek, az önkormányzati saját erőként lekötött összeg terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
226/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Széchenyi terv 
keretében megvásárlásra kerülő 33 db önkormányzati bérlakás vásárlására 2002. március 22-
én kötött adásvételi előszerződés alapján a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft-nek a már 
átutalt 22 mill. Ft-on túl, a teljes elkülönített saját erő /56.700.000 Ft/ fennmaradó részét, 
34.700.000 Ft vételár előleget biztosít, az önkormányzati saját erőként lekötött összeg terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kiadásra azonnal. 
 
 
227/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szabó Antalné /Pávakör vezetője/ 
panaszos levelének kivizsgálása érdekében, következő zárt ülésére meghívja a panaszost és a 
művelődési központ igazgatóját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. júliusi testületi ülés.  
 
 
228/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 
Múzeumok Igazgatósága részére az Orlai Petrics Soma: Coriolanus című alkotásának 
restaurálásához az NKA és egyéb támogatással nem fedezett részből a Békés Megyei 
Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága által biztosított összeggel megegyező összegű 
támogatást biztosít a 2002. évi költségvetése általános tartalékának terhére, azzal a feltétellel, 
hogy legalább 20-30 évre a műalkotás Mezőberény Városában maradjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
229/2002./VI.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kossuth tér 2 sz. alatti ingatlanban 
üzemelni kívánó Spar Áruház szállítási /árufeltöltési/ forgalmának segítése érdekében az 
áruház mögötti /a Kossuth tér felől az áruház út melletti szervíz-út/ Fortuna tér területén, a 
Petőfi utcáról megközelíthető parkolókhoz vezető szakasz kivételével a két irányú forgalmat 
megszünteti abban az esetben, ha a kérelmező Spar Áruház képviselői vállalják az áruház 
mögötti út alatt elhelyezett fűtőolaj tartályok eltávolítását. Továbbá vállalják, hogy biztosítva 
lesz a Petőfi u.1., 3. sz. alatti épületekben lévő üzletek és gyógyszertár áruszállítása és 
megközelíthetősége. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2002.(VI.24.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2002.(VI.24.) önkormányzati 
rendelete a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2002.(VI.24.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 23/2001.(XI.30.) MÖK sz. 
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 28/1998.(XII.14.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
230/2002./VII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról. 

L/1. Dr. Irányi István „Kis Petőfi” monográfiája 
L/2. A városi fúvószenekar vezetőjének megbízása -270/2001./VII.27./sz. határozat 
L/3. Sportdíj alapítás -398/2001./XI.29./sz. határozat 
L/4. A Mezőberény története monográfia kiegészítése -84/2002./III.22./sz. határozat 
L/5. A Művelődési Központ belső átalakítási munkálataira árajánlat készítés 

212/2002./VI.21./sz. határozat 
3./ Beszámoló a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság végzett munkájáról 1998. novemberétől 

2002. májusáig. 
4./ Mezőberény város munkaerő helyzete 
5./ Bejelentések 

B/1. Vagyonrendelet módosítása. 
B/2. A Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 
B/3. A háziorvosi körzetekről szóló rendelet megalkotása. 
B/4. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás Mezőberény, Békési u. 3. sz. alatti ingatlan 

felújításához. 
B/5. 2002. évi önkormányzati választásokra helyi választási bizottság tagjainak 

megválasztása. 
B/6. Az OM 2003. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázata.  
B/7. Az OM Közoktatás 2001 pályázati támogatásának felhasználása, az elkészült 

közoktatási szakértői jelentések. 
B/8. Az 1. Sz. Általános Iskola módosított SZMSZ-ének jóváhagyása. 
B/9. A Petőfi Sándor Gimnázium módosított pedagógiai programjának jóváhagyása. 
B/10. Testvérvárosok meghívása a Berény Napokra. 

6./ Válaszadás interpellációkra. 
- Tóth Sándor / nádasok tűzveszélyessége/ 
- Dr. Sziráczki Magdolna /Tót Temetőnél parkoló kialakításának lehetősége/ 

7./ Zárt ülés 
Z/1. Háziorvosok privatizációja 
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Z/2. Dr. Hantos Katalin jegyző Címzetes Főjegyzői címre való felterjesztése 2003 évre. 
Z/3. Közmunkapályázatra igénybejelentés. 
Z/4. A Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója (megyei 

gimnáziumi oktatás 200 éves évfordulójával kapcsolatos megemlékezések: 
emléktábla, szobor) 

Z/5. BEM beadványa 
Z/6. Köztéri hulladéktárolók helyének kijelölése. 
Z/7. Szabó Antalné meghallgatása -227/2002./VI.21./sz. lejárt határozat  

 
 
231/2002./VII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
232/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hivatalos tájékoztatást kér a Békés 
Városi Rendőrkapitányság vezetőjétől a Mezőberényben történt munkarendváltozás, 
átszervezés /ügyelet megszüntetése/ okáról és a pontos működési formájáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
233/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete anyagi források hiányában nem tud 
érdemben foglalkozni dr. Irányi István kezdeményezésével (a Petőfivel kapcsolatos írások 
kötetté rendezése, kiadása). Javasolja annak újbóli, (későbbi), ismételt felvetését akkor, 
amikor a feltételek (pl. pályázatok, reklám, stb.) kedvezőek lesznek egy ilyen kiadvány 
megjelentetéséhez. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy írásban is fejezze ki 
köszönetét a kötet kiadásának felajánlásáért dr. Irányi Istvánnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
234/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 270/2001.(07.27.) számú 
határozatában a városi fúvószenekar vezetésére adott megbízást Matajsz János részére 
meghosszabbítja 2002. december 31-ig. A zenekar vezetője vállalkozóként vállalja a 
megbízás teljesítését. A Képviselő-testület a zenekar teendők ellátásáért számla ellenében 
35.000,- Ft/hó biztosít. A zenekar vezető feladatait minimum heti 6 órában köteles ellátni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
235/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság, 
valamint a bizottságon belüli sport-munkacsoport előterjesztését elfogadva úgy dönt, hogy 
nem kíván sportdíjat alapítani a helyi sportolók és sportegyesületek sportban nyújtott 
teljesítményének elismerésére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
236/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem tud érdemben foglalkozni a BEM 
/Baráti Egylet Mezőberényért/ kezdeményezésével – a „Mezőberény története” című 
kétkötetes monográfia kiegészítő kötetének kiadásáról - és javasolja annak újbóli, (későbbi), 
ismételt felvetését akkor, amikor már a feltételek is ismertek lesznek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
237/2002./VII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 212/2002./VI.21./sz. határozatának - a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ belső terének átalakításával /kisebb költségigényű átalakítás/ várható költségeire 
árajánlatok beszerzése, és kimutatása annak, mi az az egyéb költség, ami nincs forintosítva - 
határidejét novemberre módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva int. vez. 
Határidő: 2002. novemberi testületi ülés. 
 
 
238/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
1998 novemberétől 2002 májusáig végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, 
megköszönve eddig végzett munkáját. 
 
 
239/2002./VII.19./sz. határozat: 
A Képviselő-testület Mezőberény város munkaerő helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
240/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete azonosul a Mécses Szolgáló Közösség 
Egyesülete által leírt gondokkal és segítségképpen felajánlja, hogy támogatni kívánja az 
általuk ellátott tevékenységet. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat 
az egyesülettel ingatlan biztosításáról /melynek működőképessé tétele az Egyesület feladata 
lenne/, tevékenységük kiterjesztése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
241/2002./VII.19./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli kiadások –  
Általános tartalék előirányzatát   10.750 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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- A Felújítási kiadások kiadási előirányzatát    10.750 eFt-tal 
 - Mb. Békési út 3. sz. alatti ingatlan felújítása. 
- 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát /  
Intézményi működési bevétel: Kamat bevétel   1.000 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-3. cím: PH Felhalm. és egyéb kiad, kiadási előirányzatát 1.000 eFt-tal 
 - Felújítási kiadások - Mb. Békési út 3. sz. alatti ingatlan felújítása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
242/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002. október 20. napjára kitűzött 
helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás törvényes lebonyolítása érdekében 
az 1997. évi C. törvény 23. § /2/ bekezdése alapján a helyi választási bizottság tagjának 
megválasztja 
Csete Gyula            Mezőberény, Kereszt u. 1.sz. 
Kovács Ágnes         Mezőberény, Zrínyi sgt. 26.sz. 
Dr. Kugler József    Mezőberény, Szénáskert u. 2.sz. alatti lakosokat. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: ért. szerint 
 
 
243/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete 2003-ban sem kíván újból csatlakozni 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő (itt állandó lakóhellyel rendelkező) fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. szeptember 12. 
 
 
244/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Farkas József 
közoktatási szakértő jelentését a mezőberényi OPS Általános Iskola német nemzetiségi 
oktatásának törvényi megfeleléséről. A képviselő-testület elrendeli a jelentésben felvetett 
egyeztetések, pontosítások végrehajtását és a felvetett hiányosságok 2002. december végéig 
történő pótlását és a szükséges változtatások végrehajtása után a megnevezett dokumentumok 
képviselő-testület elé való újbóli beterjesztését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
245/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Takács Ernő közoktatási 
szakértő jelentését a mezőberényi PSG kollégiumában végzett vizsgálatáról, kiemelten a 
munkaidő racionalizálásáról. A képviselő-testület elrendeli a jelentésben felvetett 
egyeztetések, pontosítások végrehajtását a 2003. évi költségvetési tárgyalásig, továbbá a 
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felvetett hiányosságok pótlása, valamint a szükséges változtatások végrehajtása után, a 
megnevezett dokumentumok képviselő-testület elé való újbóli beterjesztését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
246/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. Számú Általános 
Iskola tervezett módosításait (iktatva a Polgármesteri Hivatalnál a 272-2/2002. júl. 3. számon) 
az intézmény SZMSZ-ével kapcsolatban, melynek alkalmazása a 2002/2003-as tanítási évtől 
kezdődik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
247/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Gimnázium tervezett módosításait (iktatva a Polgármesteri Hivatalnál a 274-5/2002.júl.8. 
számon) az intézmény pedagógiai programjával kapcsolatban, melynek alkalmazása a 
2002/2003-as tanítási évtől kezdődik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
248/20021./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a testvérvárosok, 
illetve Szováta és Csantavér város vezetésének – a május 15-én kelt meghívás 
megerősítéseként – hivatalos meghívót küldjön a Berényi napok rendezvénysorozatra. A 
meghívás tartalmazza a rendezvény programját, valamint az előzetes tájékozódásoknak, 
tárgyalásoknak megfelelően a fogadott személyek számát, a vendéglátás időtartamát. 
A vendéglátás költségeinek fedezetéül a város 2002. évi költségvetésében a nemzetközi 
kapcsolatok finanszírozására elkülönített összeg szolgál. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester  
                   Szűcsné Sziklai Éva, a PS Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: 2002. július 24. 
 
 
 
249/2002./VII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy Dr. Hantos Katalin jegyző Címzetes Főjegyzői 
címre való felterjesztése 2003 évben ismételten megtörténjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. július 1. /Köztisztviselők napja/ 
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250/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
alapításának 40. évfordulóját nem tartja kiemelt évfordulónak, ez alkalomból történő 
emléktábla elhelyezéséhez nem járul hozzá, azt nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
251/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
által a mezőberényi evangélikus gimnázium alapításának 200. évfordulója /bicentenáriuma/ 
alkalmából emléktábla /emlékmű/ felállítását a kezdeményezett formában nem támogatja, 
annak közterületen vagy önkormányzati tulajdonú intézményen való elhelyezéséhez nem járul 
hozzá. 
Az önkormányzat az iskola első igazgatójának, Skolka Andrásnak az évfordulóhoz 
kapcsolódóan szobor emlékművet kíván állítani, pályázati lehetőségek felkutatása és 
kihasználása mellett, amelyről további egyeztetéseket tart fontosnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. azonnal 
 
 
252/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a „BÁCS I. köztéri 
szemétgyűjtő elnevezésű”, 51 db köztéri hulladéktároló /zöldszínű/ megrendelésre kerüljön a 
RO-BU Kereskedelmi Kft-től. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
253/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2002. évben a Mezőberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve pályázatot nyújt be – „Mezőberény város 
belterületén közterületi létesítmények helyreállítása karbantartása” címen - minimum 22.5 
maximum 60 millió Ft támogatási igénnyel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztériumhoz a meghirdetett közmunkaprogram következő céljaira:  
- a szociális lakásépítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztési előkészítő munkák, 
- belterületi csapadékvíz csatornahálózatok kialakítása, helyreállítása, karbantartása, 
- a belterületi utak kialakítása, fenntartása, fejlesztése,  
- közterületek parkosítása, szabad zöldterületek kialakítása. 
A közmunkával megvalósuló feladatellátáshoz az önkormányzat 100 fő regisztrált 
munkanélküli 4 /négy/ hónapon keresztül történő foglalkoztatását vállalja. 
A Képviselő-testület a pályázati anyagban feltüntetett önrész (támogatási igény 10 %-át) 
összegét, továbbá a kimutatásban szereplő egyéb nem támogatott költségeket a 2002. illetve a 
2003. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elvégzendő munkálatok, 
valamint ehhez megfelelő időtartamú foglalkoztatási időszakra a pályázatot készíttesse el a 
2002. augusztus 9-ig történő benyújtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. augusztus 9. 
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254/2002./VII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Adamik és Társa Bt., Dr. Hegyi és 
Társa Bt., Dr. Sziráczki és Társa Bt., Dr. Zuberecz ésTársa Bt., Dr. Hegyesi és Társa Bt. 
orvosi vállalkozások részére az orvosi privatizációval összefüggésben ígérvényt tesz 
vállalkozásonként 1.000.000 Ft összeg biztosítására az orvosi rendelők működtetésének 
támogatására a 2002. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés tervezeteket a 
szeptember 20-i képviselő-testületi ülésre terjessze be. A szerződésekben ki kell kötni, hogy a 
szerződő orvosi gazdasági társaságok vállalják, hogy legalább 10 évig orvosi rendelőként 
fogják az ingatlant működtetni, valamint a szeptember 20-i ülésre elő kell készíteni az 
orvosok által használt eszközök, műszerek privatizációját is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. szeptember 20-i testületi ülés. 
 
 
255/2002./VII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület 171/2002./VI.21./sz. határozatát - mely szerint az SZT-IS-8 számú 
pályázaton nyert 2.000.000,- Ft honlap készítési támogatást a felhasználhatóságra vonatkozó 
kritériumok miatt nem kívánja igénybe venni - visszavonja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal a 
támogatási szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. július 31. 
 
 
256/2002./VII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az SZT-IS-8-as honlap fejlesztési pályázatra a Minisztérium által a K-IS-
11-es közbeszerzésen 3 nyertes közül a MATÁV-COM Kft-nek ad megbízást a város 
honlapjának elkészítésére. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. augusztus 30. 
 
 
257/2002./VII.19./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát /  
Intézményi működési bevétel: Kamat bevétel   5.000 eFt-tal megemeli 
  és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli kiadások –  
Általános tartalék előirányzatát   5.000 eFt-tal megemeli 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2002.(VII.22.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 15/2000.(VI.26.) sz. MÖK rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2002.(VII.19.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2002.(VII.22.) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi körzetekről 
 
 

*** 
 
 
258/2002./XIII.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg a rendkívüli, ünnepi ülésén: 
- Mezőberény – Szováta városok közötti testvérvárosi kapcsolat felvétele, testvérvárosi 
együttműködési megállapodás aláírása. 
 
 
259/2002./VIII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Román Köztársaság 
területén lévő Szováta és Mezőberény Önkormányzatai között megfogalmazott testvérvárosi 
együttműködési szerződés tartalmával, ami Mezőberény és Szováta testvérvárosi kapcsolata 
létrejöttét rögzíti. A Képviselő-testület ezen határozatával megerősíti az együttműködési 
megállapodás tartalmát, 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 a határon túli Szováta testvérvárossá fogadását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
 
 
260/2202./VIII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
1. Gyermekorvosi állásra meghirdetett pályázat elbírálása.  
2. Bejelentések: 
- Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázat beadási kérelme. 
- Humánsegítő és Szociális Szolgálat közalkalmazotti álláshely biztosítása. 
- Egyéb bejelentések. 
 
 
261/2002.(VIII.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2002. 
szeptember 30. napjával a Dr. Bacsó Lajos vállalkozó gyermek háziorvossal, a Mezőberény 1 
számú gyermek háziorvosi körzet vitelére vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnjön, és 
a praxis folytatásának jogát a vállalkozó gyermek háziorvos átadja az önkormányzat által kiírt 
pályázaton nyertes praxis jog folytatására jogosult gyermek háziorvosnak. 
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A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a Dr. Bacsó Lajos gyermek háziorvossal 
kötött megállapodás közös megegyezéssel történő felbontására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. szeptember 30. 
 
 
262/2002.(VIII.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi 1. számú gyermek 
háziorvosi körzet praxisjogának értékesítése miatt, feladatellátásra kiírt pályázatot 
eredményesnek minősíti és DR. ANGELES PEREZ MAGDA Békéscsaba, Szépkert u. 30. 
szám alatti lakos gyermekorvos pályázatát elfogadja, miután a pályázó, megfelel a házi 
gyermekorvosi ellátás működtetésére vonatkozó szakmai és jogi követelményeknek, és 
vállalta az önkormányzat által meghatározott pályázati feltételek teljesítését, nevezetesen azt, 
hogy a Mezőberény Luther u. 1 szám alatti Egészségügyi Központban lévő rendelőt, a 
képviselőtestület által meghatározott bruttó 55.000.- Ft/m2 - azaz ötvenötezer forint/m2 - áron 
megvásárolja. A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a rendelő vételárát Dr. ANGELES 
PEREZ MAGDA úgy fizesse ki, hogy a vételár felét 2002. december 15-ig, a hátralévő 
összeget pedig 2003. szeptember 30-ig fizesse ki. 
A praxis területét a háziorvosi körzetekről szóló 19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
A rendeléshez az önkormányzat az állás elfoglalásakor a tulajdonában álló Mezőberény, 
Széchenyi u. 1. szám alatti rendelőhelyiséget biztosítja, mindaddig, amíg a házi gyermekorvos 
a saját rendelőjét megvásárolja és kialakítja. 
Az önkormányzat a rendelő berendezését és műszereit a körzetben felvett leltár szerint 
biztosítja. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Dr. Angeles Perez Magda 
gyermekorvossal a feladatellátási szerződést kösse meg, úgy hogy 2002. október 1. napjától 
megkezdhesse házi- gyermekorvosi tevékenységét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. szeptember 15. 
 
 
263/2002./VIII.28./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat HACCP rendszer bevezetésével kapcsolatos SZT-2002-
TU-8 kódszámú pályázatát benyújtsa. 
A megpályázni kívánt támogatás 418.750 Ft, melyhez 50%-os saját forrást 418.750 Ft 
összegben az intézmény 2001. évi pénzmaradványából biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az intézmény igazgatója által elkészített pályázatot 
támogatólag írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézmény-igazgató 
Határidő: 2002. szeptember 15. 
 
 
264/2002./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat állományi létszámának 0.5 közalkalmazotti státusszal való megemelését 
2002. szeptember 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakfeladatán, és ezzel együtt 
az intézményi létszámot 81,5 főben engedélyezi. 
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Megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő a következő 
ülésre. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2002. szeptember 20. 
 
 
265/2002./VIII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az orvosi privatizáció keretében a 
Luther u. 1. sz. alatti rendelőket 2002. december 31-ig 44 eFt/m2 + ÁFA, bruttó 55 eFt/m2 
meghatározott áron értékesíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2002.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelete A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról 
 
 

*** 
 
 
266/2002./IX.9./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
- Házi-gyermekorvosi állás betöltése. 
- Bejelentések. 
 
 
267/2002./IX.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Városi 
Balesetmegelőzési Bizottság által 2002. szeptember 21-én Mezőberényben megrendezésre 
kerülő Közlekedésbiztonsági Napra a mezőberényi Vásárcsarnokot és piacteret díjmentesen 
rendelkezésre bocsátja 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
268/2002./IX.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Városi 
Balesetmegelőzési Bizottság által 2002. szeptember 21-én Mezőberényben megrendezésre 
kerülő Közlekedésbiztonsági Napra 70.000 Ft támogatást nyújt a 175/2000. (V.19.) sz. 
határozattal létrehozott közérdekű kötelezettségvállalási közbiztonsági számláról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
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269/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
270/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jelenlegi rendőri ügyelet működéséről , az 
ügyelet értesítésének és igénybevételének módjáról a lakosság kapjon tájékoztatást a Kábel 
TV, ill. a Mezőberényi Hírmondó igénybevételével.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
271/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 218/2002./VI.21./sz., 
232/2002./VII.19./sz., 253/2002./VI.19./sz., 256/2002./VII.19./ számú lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
272/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetés 
bevételeit        2569336 eFt előirányzattal 
                       1435477 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:  -20785 eFt) 
kiadásait         2569336 eFt előirányzattal, 
                       1403449 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:    23627 eFt)  
az egyenleget 32028 eFt-tal jóváhagyja, és a 2002. évi költségvetés alapján a 2002. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
273/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 1998-
2002-es választási ciklusban végzett munkájáról előterjesztett beszámolót. 
 
 
 
274/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényben a szavazatszámláló 
bizottságokat a következők szerint egészíti ki: 
1. sz. szavazókörbe: Zubáné Gál Márta Várkonyi u. 5. 
3. sz. szavazókörbe: Forróné Hajdú Katalin Zrínyi sgt. 16. 
5. sz. szavazókörbe: Berg Gyuláné Szénáskert u. 4. szám alatti lakosokkal. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: ért. szerint 
 
 
275/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazást ad az Ügyrendi 
Bizottságnak, hogy a helyi választási bizottságot, valamint a szavazatszámláló bizottságokat 
szükség szerint egészítse ki a 2002. október 20-i önkormányzati választásokra. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
             Fekete László Ü. Biz. elnök 
Határidő: szükség szerint, de legkésőbb 2002. október 18. 
 
 
276/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és Kulturális 
Bizottság beszámolóját, átruházott hatáskörben hozott döntését a sporttámogatás 
tartalékalapjából történt felhasználásról a Sportcsarnok Sportegyesület sakk és kick-box 
szakosztályainak támogatására. A tartalékalap (idei) rendelkezésre álló összege 90.000 Ft-ra 
csökkent. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnök 
Határidő: azonnali 
 
 
277/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Sportcsarnok 
Sportegyesület azon bejelentését, melyben közli, hogy a férfi kézilabda szakosztálya 
visszalépett a további versenyzéstől, s lemondanak a szakosztályra megítélt II. félévi 
támogatásról, melynek összege 175.000 Ft. A Képviselő-testület jóváhagyja az Oktatási és 
Kulturális Bizottság javaslatát az igénybe nem vett támogatási összeg felosztására (a helyi 
sportrendelettől eltérően) a 3 iskola diáksport egyesület között (2 általános iskola DSE és a 
PSG DSE) 60; 60; 55 eFt arányban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
278/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a megyei képviselő-
testület azon kérelmét, melyben támogatást kérnek a Békéscsabai Előre FC működéséhez. A 
város költségvetésében nincs ilyen célra tervezett összeg, s annak jelenlegi helyzetében nem 
tudja őket anyagilag támogatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
279/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát 
Intézményi működési bevétel:  Kamat bevétel                         1.435 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiad, kiadási előirányzatán 
belül: 
Pénzforgalom nélküli kiadások – 
       Általános tartalék előirányzatát                                   1.435 eFt-tal megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetés rendelet módosításakor átvezetés 
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280/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Számú Általános Iskola 
költségvetésében a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentése miatt a következő 
módosításokat hajtja végre: 
- A személyi juttatások tételt 715.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok tételt 

229.000,- Ft-tal megemeli. 
- az erre az évre engedélyezett létszámot 1 fővel megemeli (60 főről 61 főre módosítja). 
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Irodát, hogy a költségvetési rendelet következő 
módosításánál az előbbieket vegye figyelembe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. novemberi testületi ülés 
 
 
281/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
költségvetésében a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentése miatt a következő 
módosításokat hajtja végre: 
- a személyi juttatások tételt 372.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok tételt 

119.000,- Ft-tal megemeli. 
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Irodát, hogy a költségvetési rendelet következő 
módosításánál az előbbieket vegye figyelembe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. novemberi testületi ülés. 
 
 
282/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának kiegészítését a munkába járás 
költségtérítésének szabályozásával, azzal, hogy az intézménynek legkésőbb a 2002/2003-as 
tanév végéig a kollektív szerződést el kell készítenie. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István isk. igazgató 
Határidő: értelem szerint; 2002/2003-as tanév vége. 
 
 
 
283/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Dóczy és Társa Bt., Dr. Juhász & 
Társa Bt., Dr. Kovács és Társa Bt., EME-DENT Bt., részére értékesítésre kijelöli a 
mezőberényi Luther u. 1. sz. alatti Egészségügyi Központban a társasházi alapító okiratban 
általuk megjelölt házi orvosi rendelőt /a társasházi alapító okiratban szereplő tulajdoni hányad 
és m2 arányban/  bruttó 44 eFt vételáron amely a telekárat is tartalmazza.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett orvosokkal az adás-vételi 
előszerződést ennek megfelelően kösse meg, és egyidejűleg a képviselő-testület hozzájárul 
ahhoz, hogy a házi orvosok a végleges adásvételi szerződés megkötéséig a rendelőt béreljék 
és a bérbeadás ideje alatt az általuk bérelt rendelő felújítását végezzék el.  
A képviselő-testület elfogadja az orvosok azon ajánlatát, hogy a vételárat legkésőbb 2002. 
december 15-ig egy összegben fizetik ki, és ezzel egyidejűleg járul hozzá a testület ahhoz, 
hogy a rendelő tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, azzal a 
kikötéssel, hogy a rendelőt 10 éven keresztül háziorvosi rendelőként kell használni. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal, ért. szerint 
 
 
284/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező Luther u. 1. sz. 
alatti Egészségügyi Központban a vállalkozó háziorvosok /Dr. Dóczy Balázs, Dr. Juhász 
Anna, Dr. Kovács József, Dr. Emődi Emese/ részére a rendelők átalakításához,, az épület 
felújításához hozzájárulását adja annak érdekében, hogy elősegítse a háziorvosi privatizációt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
285/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért a Gyomai u. 1/A. fsz. 2. sz. (2424/A/2 hrsz.) lakás rendeltetés 
megváltoztatásával. Felkéri a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárást 
folytassa le. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
286/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Gyomai u. 1. sz. alatti társasházzá alakított ingatlanból a földszinten lévő rendelőt - Gyomai 
u. 1/A. fsz. 2. sz. (2424/A/2 hrsz) - bruttó 44 eFt-ért, a fölötte lévő /hozzátartozó/ lakást –
Gyomai u. 1/A. sz. I. em. 4. sz. lakás /2424/A/ hrsz./ bruttó 55 eFt-ért értékesítse Dr. Dirár 
Hamed részére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett orvossal az adás-vételi 
előszerződést ennek megfelelően kösse meg, és egyidejűleg a képviselő-testület hozzájárul 
ahhoz, hogy a házi orvos a végleges adásvételi szerződés megkötéséig a rendelőt bérelje és a 
bérbeadás ideje alatt az általa bérelt rendelő felújítását végezze el.  
A képviselő-testület elfogadja az orvos azon ajánlatát, hogy a vételárat legkésőbb 2002. 
december 15-ig egy összegben fizeti ki, és ezzel egyidejűleg járul hozzá a testület ahhoz, 
hogy a rendelő tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, azzal a 
kikötéssel, hogy a rendelőt 10 éven keresztül háziorvosi rendelőként kell használni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal, ért. szerint 
 
 
287/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező kimutatásban feltüntetett javasolt 
értékesítési áron /nettó érték + ÁFA/ hozzájárul az orvosok által használt eszközök, műszerek 
privatizációjához. Az orvosi vállalkozások /Dr. Burján & Társa Bt., Dr. Dóczy és Társa Bt., 
Dr. Juhász & Társa Bt., Dr. Kovács és Társa Bt., EME-DENT Bt., Dr. Hamed & Társa Bt.. 
egyetértésével a műszereket 2002. december 15-i határidővel értékesíti a képviselő-testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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288/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Angeles Perez Magda 
Békéscsaba, Szépkert u. 30. sz. alatti lakos, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos 
2002.szeptember 1-én, illetve 2-án írt levele alapján /2743-5 ikt. sz./, valamint 2002. 
szeptember 19-én kelt jogi álláspontját is megismerve, elfogadja a gyermekorvosi praxis 
átvételének felmondását, a gyermekorvosi pályázata visszavonását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
289/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) 
meghirdeti Mezőberényben az 1. számú házi gyermekorvosi munkakört, vállalkozási 
formában, területi ellátási kötelezettséggel. A gyermekorvosi körzet 979 mezőberényi és 90 fő 
csárdaszállási gyermeket, iskola egészségügyi ellátást foglal magába. A Gyermekorvosi 
ellátás, Dr. Bacsó Lajos praxis működtetési jog eladásával kerül meghirdetésre. 
Pályázati feltételek: a 4/2000./II.25./ EÜM rendelet, valamint a 18/2000./II.25./ Korm.rendelet 
szerinti feltételek megléte, csatolni kell a végzettséget, a szakirányú képzettséget igazoló 
okiratok másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, MOK tagság igazolását, Orvosi Kamara által a működtetési jog 
engedélyezésének fennállása igazolását. Az önkormányzat felajánlja a gyermekorvosi rendelő 
megvásárlásának lehetőségét is. 
A képviselő-testület olyan gyermekorvossal köt szerződést, aki vállalja, hogy Mezőberénybe 
költözik, letelepedik. Az önkormányzat a gyermekorvos részére önkormányzati bérlakást 
biztosít. 
A feladat ellátás 2002. november 1. napjától kezdhető meg. A pályázatokat a hirdetés 
megjelenésétől számított 30. Napig lehet benyújtani, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., 
Cservenák Pál Miklós polgármesterhez. A pályázónak Dr. Bacsó Lajos házi gyermekorvossal 
kell a praxis megvásárlásáról megállapodnia. 
A pályázattal kapcsolatos részletkérdésekről Cservenák Pál Miklós polgármester ad 
tájékoztatást a fenti címen, illetve a 66/352-725 telefonon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint 
 
 
290/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati képviselő-testülete jóváhagyja a Dr. Adamik & Társa Bt., 
Dr. Hegyi és Társa Bt., Dr. Sziráczki & Társa Bt., Dr. Zuberecz & Társa Bt., Dr. Hegyesi 
Péter & Társa Bt. orvosi vállalkozások támogatásáról szóló megállapodás-tervezeteket. A 
határozat mellékletét képező kimutatásban feltüntetett javasolt értékesítési áron /nettó érték + 
ÁFA/ hozzájárul a képviselő-testület az orvosok által használt eszközök, műszerek 
privatizációjához.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
291/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Paediāter Bt. orvosi vállalkozás /Dr 
Bacsó Lajos/ részére nem értékesíti az orvosok által használt eszközök, műszerek 
privatizációja keretében az általa használt műszereket.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. azonnal 
 
 
292/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 262/2002./VIII.28./sz. határozatát 
visszavonja, tekintettel arra, hogy Dr. Angeles Perez Magda /Békéscsaba, Szépkert u. 30./ a 
gyermekorvosi állásra benyújtott pályázatát visszavonta és ennek elfogadásáról a képviselő-
testület a 288/2002./IX.20./sz. határozatával rendelkezett.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: ért. szerint 
 
 
293/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 41/1997./X.24./ MÖK. sz. 
rendelettel alapított Mezőberényért kitüntetést 2002. évben nem adja ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
294/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Arany 
János tehetséggondozó-programban való részvétele érdekében tanterem igény kielégítését 
támogatja. A gimnázium épületében lévő, korábbi szolgálati lakás /kb. 49 m2/ tanteremmé 
való átalakításával megbízza a GULYÁS-SZAKI Kft Mezőberényt, a képviselő-testület a 
munkák elvégzéséhez az ajánlatában meghatározott összeget, bruttó 1700 eFt-ot biztosít a 
költségvetés kamatbevétel terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
295/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Művelődési Központ igazgatója, 
Szűcsné Sziklai Éva érintettségre való hivatkozása miatt, az önkormányzati választások 
időszakában a Mezőberényi Hírmondó felelős kiadói feladatának ellátása alól felmenti, a 
kiadói feladatok ellátásával a Városi Könyvtár igazgatóját Várfalvi Erzsébetet bízza meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Várfalvi Erzsébet könyvtár igazgató 
Határidő: önk. választások befejezéséig. 
 
 
296/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület Szabó Antalné panaszos levelének kivizsgálása tárgyában Szűcsné 
Sziklai Évát a Művelődési Központ igazgatóját, miután a levél tartalmát megismerte, a 
képviselő-testület következő ülésén hallgatja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: következő testületi ülés időpontja. 
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297/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület ivóvízvezeték kiépítését a Kunhalom 
utcán a legrövidebb időn belül megoldja, a közmű létesítési költségeire bruttó 1.500.000 Ft 
fedezetet biztosít utólagos elszámolás mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: végső határidő 2002.október 20. 
 
 
298/2002./IX.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sweet-Food Kft. kérelmét /1640-
4/2002. ikt. sz./ a leírtak szerint nem kívánja támogatni, de az ivóvíz gerincvezeték kiépítés 
megoldása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az ott lévő üzemekkel vegye fel a 
kapcsolatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
299/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: Polgármesteri Hivatal Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát 
                  Intézményi működési bevétel:  Kamat bevétel                     1.700 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
- a 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatán belül: 
                  Pénzforgalom nélküli kiadások-    
                        Általános tartalék előirányzatát                                      1.700 eFt-tal megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. novemberi testületi ülés. 
 
 
300/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadása, Pénzeszközök átadása  
                 működési célra, előirányzaton belül: 
                 a Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen előirányzatát      100 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejüleg megemeli 
                a Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                             100 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. novemberi testületi ülés. 
 
 
301/2002./IX.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: Polgármesteri Hivatal Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát 
                  Intézményi működési bevétel:  Kamat bevétel                     1.500 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
- a 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatán belül: 
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                  Pénzforgalom nélküli kiadások-    
                        Általános tartalék előirányzatát                                      1.500 eFt-tal megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. novemberi testületi ülés. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2002.(IX.23.) önkormányzati 
rendelete a 13/2002.(V.21.) MÖK számú rendelettel, a 10/2002.(IV.22.) MÖK számú 
rendelettel, valamint a 9/2002.(III.29.) MÖK számú rendelettel módosított 4/2002.(II.18.) 
MÖK számú rendelet „Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről” 
módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2002.(IX.23.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2002.(IX.23.) önkormányzati 
rendelete az 1. Számú Általános Iskola alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2002.(IX.23.) önkormányzati 
rendelete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola alapító okiratáról 
 
 

*** 
 
 
302/2002./XI.4./sz. határozat: 
Az alakuló testületi ülés munkaülésének napirendje: 
1./ A polgármester illetményének megállapítása. 
2./ A polgármester programjának ismertetése. 
3./ Bejelentések - vagyonnyilatkozat nyomtatvány átadása. 
 
 
303/2002./XI.4./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét havi 330.000,- Ft-ban állapítja meg 2002. október 20-i megválasztása napjától 
kezdődően. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

*** 
 
 
304/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása. 
2./ Valentinyi Károly volt alpolgármester végkielégítésének megállapítása. 
3./ Bizottsági elnökök megválasztása. 
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4./ Bizottsági tagok megválasztása.  
5./ Önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapítása /rendelet-alkotás/ 
6./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.  
7./ A Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának kiegészítése. 
8./ Orvosi műszer, eszközvásárlási kérelem (287/2002./IX.20./sz. határozat kiegészítése) 
9./ A 18/2002./II.1./sz. határozat módosítása. 
10./ Bejelentések. 
11./ Interpelláció. 
Zárt ülés 
- Közalkalmazottak számítógép pályázata.  
- Mezei Kálmán kérelme. 
- Egyéb bejelentések. 
 
 
305/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület a titkos szavazással történő választások lebonyolítására szavazatszámláló 
bizottságot hoz létre, az ülés teljes időtartamára. Tagjai: Hoffmann Dániel elnök, Csávás 
István, Fekete József tagok.  
 
 
306/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alpolgármester titkos szavazással történő 
megválasztásához Wagner Márton képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
307/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját havi 132.000 Ft-ban –a köztisztviselői illetményalap /33.000 Ft/ 
4-szerese- határozza meg, megválasztása napjától kezdődően. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, 2002. november 15. 
 
 
308/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választotta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
309/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Valentinyi Károly volt alpolgármester 
részére az 1994. évi CXIV. Tv. 2. § /2/ és /3/ bekezdés alapján 4 havi tiszteletdíjának 
megfelelő összegű, bruttó 528.000 Ft végkielégítést állapít meg, és elrendeli kifizetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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310/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület titkos szavazással választja meg bizottságai elnökeit, tagjait. 
 
 
311/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság elnökének titkos szavazással 
történő megválasztásához Dr. Andor László képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
312/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökének titkos 
szavazással történő megválasztásához Siklósi István képviselő neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
313/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökének titkos 
szavazással történő megválasztásához Harmati László képviselő neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
314/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökének titkos szavazással 
történő megválasztásához Hoffmann Dániel képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
315/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Szociális Bizottság elnökének Dr. Andor László képviselőt választotta 
meg. 
 
 
316/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság elnökének Hoffmann Dániel képviselőt választotta 
meg. 
 
 
317/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület II. fordulós titkos szavazás eredményeként a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottság elnökének Harmati László képviselőt választotta meg. 
 
 
318/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének titkos 
szavazással történő megválasztásához Siklósi István képviselő neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
319/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének Siklósi István képviselőt 
választotta meg. 
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320/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület 5 fővel hozza létre az Oktatási és Kulturális Bizottságot. 
 
 
321/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságot 5 fővel, a Szociális Bizottságot 5 
fővel, az Ügyrendi Bizottságot 5 fővel, a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot 7 fővel alakítja 
meg, az SZMSZ-ét ennek megfelelően kívánja módosítani.  
 
 
322/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottságba 1 fő, az Ügyrendi 
Bizottságba 2 fő, a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságba 2 fő, míg az Oktatási és Kulturális 
Bizottságba ne legyen külső szakember tag beválasztva. A képviselő-testület SZMSZ-ét 
ennek értelmében kívánja módosítani.  
 
 
323/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a bizottsági tagok titkos szavazással történő 
megválasztásához a képviselők neve az alábbiak szerint kerüljön a szavazólapokra: 
Szociális Bizottság képviselő tagjai: Borgula Györgyné, Csávás István és Tóth Sándor; 
Oktatási és Kulturális Bizottság képviselő tagjai: Bátovszky Gábor, Barna Márton, Mezei 
Tibor és Wagner József; 
Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai: Bálint Anna és Fekete József; 
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság képviselő tagjai: Halász József, Szekeres Józsefné, Valentinyi 
Károly és T.Wagner Márton. 
 
 
 
324/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság képviselő tagjainak Halász József, 
Szekeres Józsefné, Valentinyi Károly és T.Wagner Márton képviselőket választotta meg. 
 
 
325/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak Bálint Anna és Fekete József 
képviselőket választotta meg. 
 
 
326/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Szociális Bizottság képviselő tagjainak Borgula Györgyné, Csávás 
István és Tóth Sándor képviselőket választotta meg. 
 
 
327/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság képviselő tagjainak Bátovszky Gábor, 
Barna Márton, Mezei Tibor és Wagner József képviselőket választotta meg. 
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328/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az SZMSZ 10. § /4/ bekezdése az alábbiak szerint 
kiegészüljön: 
„10. § /4/ Első napirendi pontként a polgármester írásban is tájékoztatást ad az előző testületi 
ülést követő fontosabb eseményekről és intézkedésekről…”. 
 
 
329/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 287/2002./IX.20./ számú határozatát 
kiegészíti azzal, hogy e határozat mellékletében szereplő –Dr. Dóczy és Társa Bt. által 
használt 486-os típusú számítógép és nyomtató megvásárlását is engedélyezi 17.600 Ft nettó 
áron 2002. december 15-ig Dr. Dóczy és Társa Bt. részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina Humáns. és Szoc. Szolg. Igazgatója 
Határidő: 2002. december 15. 
 
 
330/2002./XI.15./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 18/2002/II.1./sz. határozatának módosításáról nyílt ülésen dönt. 
 
 
331/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 689 hrsz-ú 1732 m2 
területű lh. udv. gazd. ép. művelésű ágú Mezőberény, Szarvasi u. 12. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlant 3 millió Ft + ÁFA vételárért értékesítésre kijelöli. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére fizető képes vevővel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolás az értékesítést követő képviselő-testületi ülésen. 
 
 
332/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
szennyvízvezeték kiépítése a Kunhalom utcán 4.052.500 Ft költséggel a békéscsabai 
Caementárius Kft kivitelezésében 2002. évben készüljön el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
333/2002/XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az IHM: az Információs műveltség 
térnyeréséért (Közoktatási dolgozók részére kiírt pályázat szgép biztosítására) számítógép 
beszerzési pályázaton történő részvételhez az 1. Sz. Általános Iskola részére fenntartói 
hozzájárulásként 255 eFt-ot biztosít úgy, hogy az önrész 50 %-át a fenntartó, 50 %-át az 
intézmény biztosítja. A fenntartói támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül 
biztosításra. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 357/2001.X.26. MÖK sz. határozata 
szerint a 1. Sz. Általános Iskola részére biztosított támogatás fel nem használt összegéből 255 
eFt kerüljön fenntartói támogatásként szerepeltetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Siklósi István, az 1. Sz. Általános Iskola 

igazgatója. 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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334/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az IHM: az Információs műveltség 
térnyeréséért (Közoktatási dolgozók részére kiírt pályázat szgép biztosítására) számítógép 
beszerzési pályázaton történő részvételhez az Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére 
fenntartói hozzájárulásként 552,5 eFt-ot biztosít úgy, hogy az önrész 50 %-át a fenntartó, 50 
%-át az intézmény biztosítja. A fenntartói támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség 
mellett kerül biztosításra. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 357/2001.X.26. MÖK sz. 
határozata szerint a Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére biztosított támogatás fel nem 
használt összege 243,75 eFt fenntartói támogatásként kerüljön szerepeltetésre. A Képviselő-
testület 2002. évi költségvetése Általános tartalékának terhére további 308,75 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Öreg István, az Orlai Petrics Soma Általános 

Iskola igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
335/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 250 eFt-ot biztosít a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére a 2002. évi költségvetése Általános tartalékának 
terhére az IHM: e Generáció, Informatika a gyerekekért (Védőnők részére kiírt pályázat szgép 
biztosítására) számítógép beszerzési pályázaton történő részvétel önerős rész biztosítására 
úgy, hogy 50 %-ot a fenntartó, 50 %-ot az intézmény finanszíroz. A fenntartói támogatás, 
utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Kovács Edina, a Városi Humánsegítő és 

Szociális Szolgálat intézményvezetője 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
336/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 340 eFt-ot biztosít (az alábbi 
részletezés szerint): 
Petőfi Sándor Művelődési Központ részére: 212,5 eFt. 
Orlai Petrics Soma Helytörténeti Gyűjtemény részére: 42,5 eFt. 
Városi Könyvtár részére: 85,0 eFt. 
2002. évi költségvetése Általános tartalékának terhére az IHM Információs műveltség 
térnyeréséért (Közgyűjteményi, Közművelődési és Közoktatási dolgozók részére kiírt 
pályázat, szgép. biztosítására) számítógép beszerzési pályázaton történő részvétel önerős rész 
biztosítására úgy, hogy 50 %-ot a fenntartó, 50 %-ot az intézmény finanszíroz. A fenntartói 
támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Szűcsné Sziklai Éva, a Petőfi Sándor 

Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
337/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá –Mezei Kálmán és 
neje Mezőberény, Erkel F. u. 29. sz. alatti lakosok tulajdonát képező mezőberényi 1761 hrsz.-
ú Mezőberény, Erkel F. u. 29. szám alatti ingatlant terhelő 480 eFt összegű - lakástámogatási 
hitel ismételt felhasználásához. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
338/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Cservenák Pál 
Miklós polgármester a Békés megyei Vízművek Vállalat Felügyelő Bizottságának tagja 
legyen a Vízművek Vállalat Rt.-vé történő átalakulásának időpontjáig.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
339/2002./XI.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete biztosítja az önkormányzati 
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak 2002. év után járó 13. havi illetményének - 
karácsony előtti napokban - történő kifizetését, amennyiben a kifizetés kötvény eladása nélkül 
teljesíthető. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2002.(XI.15.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/1998.(XII.14.) MÖK számú rendelet (SZMSZ) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2002.(XI.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló, a 12/2001.(VII.30.) MÖK számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, a 
6/2002.(II.18.) MÖK sz. rendelettel módosított 20/1998.(XI.17.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2002.(XI.18.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/1998.(XII.14.) MÖK számú rendelet (SZMSZ) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2002.(XI.18.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról 
20/2002.(VIII.29.) MÖK számú rendelete módosítására 
 
 

*** 
 
 
340/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
I/1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
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I/2. Az Ügyrendi Bizottság beszámolója a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítésének vizsgálatáról  

II/1. 322/2002./XI.15./ sz. határozat végrehajtása, a Képviselő-testület állandó bizottságaiba a 
külső szakember tagok megválasztására javaslat  

II/2. 72/2002./II.22./ sz. határozat végrehajtása, a mezőőri járulék mértékének felülvizsgálata 
II/3. 244/2002./VII.19./ sz. határozat végrehajtási határidejének módosítása 
III/1. Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása I. 
III/2. Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása II.  
III./3. Az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 

4/2002./II.18./ MÖK sz. rendelet módosítása /rendeletalkotás/ 
IV. Beszámoló az Önkormányzat 2002. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
V. Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetési koncepciója 
VI. Bejelentések 
VI/1. Fedezetbiztosítás a Közszolgáltató Intézménynek a szúnyoggyérítés többletkiadásaira 
VI/2. Átcsoportosítás a Közszolgáltató Intézménynek köztéri szemétgyűjtők, parkoszlopok 

Beszerzésére 
VI/3. A Közszolgáltató Intézménynél dologi kiadások és átvett pénzközök átcsoportosítása 
VI/4. Valentinyi Károly volt alpolgármester végkielégítésére fedezet biztosítás 
VI/5. P.S. Művelődési Központ GM pályázathoz előleg jelleggel biztosított támogatásának 

Visszafizetése 
VI/6. Helyi autóbusz közlekedés intézményi többletkiadásaira fedezet biztosítás 
VI/7. Gyermekélelmezési intézményi többletkiadásokra fedezet biztosítás 
VI/8. Tanulói autóbusz közlekedés és gyermekélelmezési intézményi elszámolása 

gyakoriságának megállapítása 
VI/9. A P.S. Gimnázium pótelőirányzat iránti kérelme ételszállító gépkocsi beszerzéséhez 

/cseréjéhez/ 
VI/10. Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatra Kamut és Murony községgel 
VI/11. Gyógyszertári ügyeleti és készenléti renddel kapcsolatos kérelem 
VI/12. A helyi járatú autóbusz viteldíja 2003. évi mértékének megállapítása /rendeletalkotás/ 
VI/13. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

szóló 14/2002./VI.24./ MÖK sz. rendelet módosítása /rendeletalkotás/ 
VI/14. Városi rendezvények támogatására kiírt pályázatok pénzmaradványa 
VI/15. A városi rendezvényterv /nemzetközi kapcsolatok/ 
VI/16. Intézményvezetők továbbképzésének támogatása 
VI/17. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által használt helyiségek jövőbeni hasznosítása 
VI/18. Az I. ker. Evangélikus /német/ Egyház fúvószenekarának támogatása 
VI/19. A városi fúvószenekar vezetőjének megbízása 
VI/20. Fenntartói képviselet az iskolaszékekben 
VI/21. Pedagógiai szakszolgálat működése 
VI/22. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény jutalom kifizetéséhez pótelőirányzati kérelem 
VI/23. Mezőberény 12 oldalas falinaptár elkészítésére ajánlattétel 
VI/24. Részvétel az Arany János Tehetséggondozó Programban 
VI/25. A Petőfi S. Művelődési Központ elszámolásai 
VI/26. Fedezet biztosítás a Berényi Napok 2002. hivatalos, vendéglátási kiadásokra  
VI/27. Fedezet biztosítás a Berényi Napok 2002. Ipari Kiállítás többletkiadásaira  
VI/28. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
VI/29. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása /rendeletalkotás/ 
VI/30. A vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet módosítása /rendeletalkotás/ 
VI/31. A gépjármű adóról szóló rendelet módosítása /rendeletalkotás/ 
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VI/32. Nyersanyag norma emelésére javaslat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló MÖK 
rendelet módosítása. 

VI/33. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló MÖK 
rendelet módosítása. 

VI/34. Az önkormányzat intézményeiben az illetményfizetés napjának módosítására 
javaslattétel. 

VI/35. Egyéb bejelentések. 
VII/1. Válaszadás interpellációra  
VII/2. Halász József képviselő interpellációi. 
Zárt ülés 
VIII/1. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez. 
VIII/2. Önkormányzati tulajdonban lévő szántó ingatlanok értékesítésre való kijelölése. 
VIII/3. Ábelovszki László kérelme Boldisháti telek visszavásárlására.  
VIII/4. Debreczeni János kérelme Boldisháti telek visszavásárlására.  
VIII/5. Önkormányzati bérlakás megvételére vonatkozó ajánlat. /Szilágyi Tibor Mezőberény, 

Gyomai u. 1/B. I/8. 
VIII/6. Mezőberény, Mátyás kir. u. 68. szám alatti ingatlan vételre történő felajánlása. 
VIII/7. Mezőberény, Báthory u. 68. szám alatti ingatlan vételre történő felajánlása. 
VIII/8. A PROGRAMMÉDIA Kft kérelme a mezőberényi víztoronyra átjátszó antenna 

felszerelése tárgyában. /SÜRGŐSSÉGGEL/ 
VIII/9. A Berényi Kábel TV Szövetkezet beadványa a helyiségbérleti szerződéssel 

kapcsolatosan. 
VIII/10. A 3., 4., 5/a., 6., 10/a. számú szennyvíz öblözetben csatornahálózat építése és a 

szennyvíztelep bővítése, korszerűsítése. 
VIII/11. A 227/2002./VI.21./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása –Szabó Antalné 

panaszos levelének kivizsgálása. 
VIII/12. Bélmegyer-Mezőberény összekötő út építéséhez saját erő biztosítása. 

/SÜRGŐSSÉGGEL/  
VIII/13. Polgármester jutalmazása. 
VIII/14. Egyéb bejelentések. 
 
 
341/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
 
342/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság külső, szakember tagjának 
titkos szavazással történő megválasztásához Adamik Jánosné neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
 
343/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság külső, szakember tagjának 
titkos szavazással történő megválasztásához Dr. Baukó Márton neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
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344/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság külső, szakember tagjának 
titkos szavazással történő megválasztásához Kovács Edina neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
345/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság külső, szakember tagjának 
titkos szavazással történő megválasztásához Ónody Gyuláné Hoffmann Magdolna neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
346/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság külső, szakember tagjának 
titkos szavazással történő megválasztásához Olejné Mertz Judit neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
 
 
347/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság külső, szakember tagjának 
titkos szavazással történő megválasztásához Szilágyi Róbert neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
348/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember 
tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Babinszki Szilárd neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
 
 
349/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember 
tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Fülöp Antal neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
 
 
350/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember 
tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Kohut Pálné neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
 
 
351/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember 
tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Szekeres József neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
 
 
352/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember 
tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Vladár Pál neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
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353/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület az Ügyendi Bizottság külső, szakember tagjának Adamik Jánosnét és Dr. 
Baukó Mártont választotta meg. 
 
 
354/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember tagjának Kohut 
Pálnét megválasztotta. 
 
 
355/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember 
tagjának titkos szavazással történő választás II. fordulójában Fülöp Antal és Szekeres József 
neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
356/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság külső, szakember tagjának 
titkos szavazással történő választás II. fordulójában Olejné Mertz Judit és Ónody Gyuláné 
Hoffmann Magdolna neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
357/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külső, szakember tagjának Szekeres 
Józsefet megválasztotta. 
 
 
358/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Szociális Bizottság külső, szakember tagjának Ónody Gyuláné 
Hoffmann Magdolnát választotta meg. 
 
 
359/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert 
u. 41. sz. alatti lakos mezőőri járulék fizetésével kapcsolatos javaslatát megtárgyalva, felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy az elkészített tájékoztató anyagot küldje meg az érintett részére 
azzal, hogy a Képviselő-testület felülvizsgálva A mezei őrszolgálat megalakításáról és 
fenntartásáról szóló rendeletét, nem kívánja azt megváltoztatni. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
360/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 244/2002./VII.19./ MÖK számú 
határozat végrehajtásával kapcsolatban támogatja az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
igazgatójának kérelmét. 
Az említett határozat végrehajtásának új határidejéül a folyó tanév szorgalmi időszakának 
végét /2003.VI.13./ állapítja meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
361/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát, dologi kiadások 901116-0 
               szakfeladat "belvíz sajátforrás" csökkenti                                               3.545 eFt.-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát                                              213 eFt.-tal 
Pénzeszközök átadása műk. célra 
- BMTT-műk ktg-einek támogatása, tagdíj biztosítás  208 eFt. 
- Naturpark Egyesület alapítása (egyszeri belépési összeg kiegészítése) 5 eFt. 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát                                           2.174 eFt.-tal 
- 751845 szakf. Város és Községgazd. /közhasznú foglalkoztatás:  
50 fő, 2 hó sajátforrás biztosítása/ 
Személyi juttatás: 1.545 eFt. 
Munkaadókat terh. jár.: 629 eFt. 
7-3. cím: PH felhalm és egyéb kiad. Előirányzatát                                                   973 eFt.-tal 
Felhalmozási kiadások  
Kitelepítettek emléktáblájának megvalósításához  444 eFt. 
/átvett pe-et nem fedezett összegre/ 
Tervezési és egyéb kiadások fedezetére  120 eFt. 
/Mb. Kereki u. 18. sz. szennyvízbekötés/ 
BMTT strand megvalósíthatósági tanulmány  300 eFt. 
(2001. évről áthúzódó) sajátforrás bizt. 
Városi Kiskincstári rendszer műk.-höz, ill. IMI rendszer  49 eFt. 
működtetéséhez szükséges informatikai eszközök 
Széchenyi terv pályázat: Bérlakás állomány növ. 60 eFt. 
 – Idősek Otthona (költségvetés készítés és pály díj) 
7-3. cím: PH felhalm és egyéb kiad. Előirányzatát                                            185 eFt.-tal 
Felújítási kiadás 
Út felújítások 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
362/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH int folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzatát        188.000 eFt.-tal megemeli 
/Rövid lejáratú értékpapírok bev/ Hitelek, értékpapírok bevételei 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai kiadási előirányzatát                    188.000 eFt.-tal 
/Rövid lejáratú értékpapírok kiad/ Hitelek, értékpapírok kiadásai 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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363/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
A 7-3. cím: PH int. folyó és egyéb bevételek bevételi előirányzatán belül: 
Állami támogatás, Normatív kötött felhasználású  
állami támogatás bevételi előirányzatát csökkenti                                                -2.688 eFt.-tal 
- Egyes rendsz szoc ell-ban rész egyszeri juttatása 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Központosított előirányzatok bevételi előirányzatát                                              2.688 eFt.-tal 
- Egyes rend szoc ell-ban részesülők egyszeri juttatása 2688 eFt. 
7-3. cím: PH int folyó és egyéb bevételek bevételi előirányzatán belül:  
Átvett pénzeszközök működési célra bevételi előirányzatát csökkenti                -4.335 eFt.-tal 
- Szociális ágazatban dolgozók pótlékem tám 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Állami támogatás – Központosított előirányzat bevételi előirányzatát                 4.335 eFt.-tal 
- Szociális ágazatban dolgozók pótlékemelése 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
364/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát           333 eFt.-tal megemeli 
Intézményi működési bevétel 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát         333 eFt.-tal 
Felhalmozási célú kiadások: betonkerítés építés 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
365/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül átcsoportosítás: 
a Dologi kiadások előirányzatának csökkentése                                                      -219 eFt.-tal 
és ezzel  egyidejűleg  
a felhalmozási kiadások (agregátor vásárlás) előirányzatának emelése                    219 eFt.-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
366/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-3. cím: Felhalm és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatának csökkentése                           -363 eFt.-tal 
- Tervezési munkálatok fedezetére 
és ezzel egyidejűleg 
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Felújítási kiadások előirányzatának megemelése                                               363 eFt.-tal 
- Mb. Békési út 3. sz. alatti irodaépület épületgépészeti,  
villamossági és közmű terveinek elkészítése 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
367/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetés 
bevételeit        2947902 eFt előirányzattal 
                        2320024 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., átfutó bevétel: -22620,0 eFt) 
kiadásait         2947902 eFt előirányzattal, 
                        2293527 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy-, függő átfutó kiadás: +22126,0 eFt) 
az egyenleget 26497 eFt-tal jóváhagyja, és a 2002. évi költségvetés alapján a 2002. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
368/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az írásban előterjesztett „Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi 
költségvetési koncepciója” I. fejezetét, illetve az 5. oldal utolsó előtti két bekezdését nem 
fogadja el, azokat a koncepcióból ki kell hagyni. 
 
 
369/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Képviselő-testület 
következő soros ülésére az önkormányzat 2003. évi költségvetési koncepciójában 
megfogalmazottak szerint készítse el a jegyző és terjessze elő a polgármester az 
önkormányzat 2003. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 
 
 
370/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét 
képező, javított - az Önkormányzat 2003. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
 
371/2002./XII.13./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. évben a költségvetési 
koncepcióba beépített és 1995 óta folytatott gyakorlatnak megfelelően –a helyben befizetett 
gépjármű adó Mezőberény Város Önkormányzatát megillető összegét teljes egészében a 
városi önkormányzat tulajdonában lévő utak építésére, felújítására, valamint járdák 
felújítására fordítja.  
 
 
372/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003 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 szociális új lakások saját forrásának biztosítására (Széchenyi 
terv) használja fel. A Képviselő-testület 2003 évben a magánszemélyek lakáshoz jutása 
elősegítésére egyéb támogatást nem nyújt. 
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373/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003 évi költségvetésében biztosítja 
a köztisztviselők és közalkalmazottak részére a kötelező garantált béremeléseket. 
 
 
374/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a költségvetési rendeletet 
érintő korábbi, határozatai felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a költségvetési egyensúly 
megteremthető legyen. 
 
 
375/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát 
- Intézményi működési bevétel                                                  1.616 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény dologi kiadási előirányzatát 
a betervezett kiadás kiegészítésére 
- Szúnyog gyérítés 1.616 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
376/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát 
- Intézményi működési bevétel                                                                1.224 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény dologi kiadási előirányzatát 
- BÁCS-I. köztéri szemétgyűjtő,                                               1.224 eFt-tal 
hulladék tárolók és parkoszlopok beszerzése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
377/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
-     A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát 
- Intézményi működési bevétel                                                     128.726 eFt-tal megemeli 
- A 7-1. cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát 
                                                                                                          "-" 28.298 eFt-tal csökkenti 
       - Felügyeleti szerv tám .működési célra 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény dologi                              28.789 eFt-tal 
kiadási előirányzatát (19.508 + 9.281)  
- A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát       43.152 eFt-tal  
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- Pénzeszközök átadása működési célra 
- A 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát       28.487 eFt-tal 
- Felújítási kiadások : -Városi Strand felújítása        25.000 eFt. 
                                       -Városi út, járda felújítása       3 487 eFt  
- A 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal int. folyó és egyéb bevételei              43.152 eFt-tal 
megemeli 
bevételi előirányzatát  
- Átvett pénzeszközök Működési célra  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiadási  
előirányzatán belül: 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát 43.152 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
378/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- A 7-4. cím: Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadási előirányzatát  681 eFt-tal megemeli 
Személyi juttatás:   528 eFt. 
Munkaadókat terhelő járulékok: 153 eFt. 
/ A 309/2002.XI.15. MÖK hat.: Valentínyi Károly volt alpolgármester részére, a Bruttó 528 
eFt. végkielégítés kifizetésének teljesítéséhez fedezetbiztosítás (Személyi juttatás + 
Munkaadókat terhelő járulékok) 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
- A 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb 
kiadási előirányzatán belül: 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát 681 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 

379/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi  
kiadási előirányzatát                                                                   1.500 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb 
kiadási előirányzatán belül: 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék előirányzatát 1.500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
380/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002 évi tanulói helyi autóbusz 
közlekedés intézményi többletkiadások fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot 
meghaladó kiadás teljesítéséhez, a Petőfi Sándor Gimnázium részére 76 eFt-ot biztosít: 
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          Ellátottak juttatása:           68 eFt 
          Dologi kiadási előirányzat: 8 eFt, a 2002 évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
381/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002 évi gyermekélelmezési 
intézményi többletkiadások fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás 
teljesítéséhez a három és többgyermekes családok, illetve kollégiumba elhelyezettek, 
nyersanyagnorma kiegészítésére a rezsi költségek, illetve a kedvezmények és a rezsire jutó 
ÁFA-ra vonatkozóan) 5.881 eFt-ot biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2002. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére az alábbi megbontás szerint: 
        1. Sz. Általános Iskola részére                            1.042 eFt-ot 
         Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére      1.187 eFt-ot 
         Összevont óvodák részére                                     736 eFt-ot 
         Petőfi Sándor Gimnázium részére                      2.916 eFt-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
382/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület kéri az érintett intézményeket, hogy a tanulói autóbusz közlekedés 
intézményi elszámolásait, illetve a gyermekélelmezési intézményi elszámolásait félévente 
nyújtsák be a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság, illetve a Képviselő-testület részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             1.Sz. Általános Iskola igazgatója 
             Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
             Összevont Óvodák igazgatója 
             Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
383/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
ételszállító gépkocsi beszerzéséhez pótelőirányzat biztosítása kérelmét forráshiány miatt nem 
támogatja. Amennyiben a saját forrásai átcsoportosításával fedezetet tud biztosítani az 
intézmény, abban az esetben a képviselő-testület egyetért a gépkocsi megvásárlásával 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
384/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kamut és Murony Községek 
Önkormányzatával a létrehozott, 225/1999./IX.17./ számú határozatával jóváhagyott 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Önkormányzati társulást meghosszabbítja. 
A 2003. évi költségvetési számítások ismeretében egyeztetni kell a társulásból a településekre 
háruló költségekről. Amennyiben ennek ismeretében valamelyik társult önkormányzat nem 
tudja vállalni a költségeket, úgy a társulásból hónap végi nappal kiléphet. 
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Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
igazgatóját, hogy a szükséges egyeztetések után társulási szerződés szükséges módosítását 
készítse elő és terjessze a költségvetési számításokkal együtt a képviselő-testület elé. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2003. január 31. 
 
 
385/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nádházi és Társa Bt., valamint a 
Vereckei Bt. által üzemeltetett gyógyszertárak ügyeleti, valamint készenléti szolgálatának 
módosításával a következők szerint egyetért: 
Gyógyszertárak felváltva: szombati napon változatlanul reggel 8-12 óráig az ügyeletes 
gyógyszertár nyitva tart. 
Ügyelet: szombat délután 2 – 2 óra hossza /kb. 17 –19 óra, télen 16-18 óráig/ 
              vasárnap délelőtt 8-10 óráig  /délután kb. 17-19, télen 16-18 óráig/ 
              egyéb hétköznapi napokon 18- 20 óráig. 
Készenlét: Ezt követően az ügyeletes, illetve az összes mezőberényi orvos az ügyeletes 
gyógyszerészt egy külön telefonszámon /a telefon beszerzéséről a két gyógyszerész 
gondoskodik/ bármikor el tudja érni. Ezen kívül a rendkívüli esetekben /járvány a város 
nagyobb összejövetele esetén pl. augusztus 20./ ügyeletet tartanak. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a gyógyszertárat 
üzemeltetők részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Nádházi és Társa Bt. és Vereckei Bt. 
Határidő: 2002. december 18. 
 
 
386/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hatósági árformába tartozó helyi 
járatú autóbusz viteldíja 2003. évi mértékével, - a Körös Volán Rt. által tett javaslat és 
díjkalkulációs számítások alapján 4,4 %-os átlagos tarifaemeléssel ért egyet és - a 
Pénzügyminisztérium jóváhagyását feltételezetten – az alábbiak szerint támogatja: 
2003. január 1-től a menetjegy ára 4,3 %-kal  emelve 73,- Ft, az összvonalas /teljes árú/ bérlet 
ára 4,5 %-kal emelve1.985,- Ft, a tanuló, nyugdíjas bérlet ára 4,5 %-kal emelve 585,- Ft. 
A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 25/2001./XII.29./MÖK. sz. 
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/1996./VIII.30./MÖK. sz. rendeletét 
a fentieknek megfelelően módosítja és felterjeszti a Pénzügyminisztériumba jóváhagyás 
céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
387/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
által használt helyiség /Mezőberény, Tessedik tér 1. sz./ jövőbeni hasznosításáról majd akkor 
dönt, ha a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiköltözött az ingatlanból. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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388/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület engedélyezi a városi rendezvények pályázati úton történő támogatására 
biztosított összeg fel nem használt részének átvitelét a következő év ugyanilyen célú pályázati 
alapjába. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
389/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és Kulturális 
bizottság azon javaslatát, hogy a képviselő-testület SZMSZ-ébe kerüljön be a következő rész: 
„A hivatalos, városnak vagy a képviselő-testületnek szóló meghívásokról az Oktatási és 
Kulturális Bizottság három napon belül kapjon értesítést annak érdekében, hogy a 
meghívásoknak eleget tevő városi szintű képviselet előkészített, személyileg, tartalmilag és 
formailag is megfelelő legyen.” 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
390/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási intézmények vezetőit a 
továbbképzésre rendelkezésre álló, továbbképzési normatíva 5 %-ával továbbra is támogatja, 
amennyiben a jogszabályban meghatározott akkreditált továbbképzésben kívánnak részt 
venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
391/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális dolgozók továbbképzésre, 
szakvizsgára biztosított normatív kötött felhasználású támogatás 5 % -nak terhére biztosítja a 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézményvezetőjének továbbképzését, amennyiben a 
jogszabályokban meghatározott akkreditált továbbképzésen vesz részt. (Egyetért azzal, hogy 
Kovács Edina intézményvezető már megkezdett tanulmányainak hátralévő másfél évére ebből 
az összegből /2003. január 1-től/ támogatást kapjon). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
392/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az I. kerületi Evangélikus 
Egyház fúvószenekarát. A támogatással kapcsolatos szerződést 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 költségvetésében 
2003. évben 70.000,- Ft működési kiadást biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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393/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület Matajsz Jánosnak városi fúvószenekar zenekarvezetői teendőinek 
ellátásával kapcsolatos megbízásának meghosszabbításáról a mai ülésén dönt. 
 
 
394/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület Matajsz János városi fúvószenekar zenekarvezetői teendőinek 
ellátásának további 1 évre történő meghosszabbítása esetén nem ért egyet 46.000 eFt/hó 
megbízási összeg megállapításával. 
 
 
395/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület Matajsz János városi fúvószenekar zenekarvezetői teendőinek 
ellátásának további 1 évre történő meghosszabbítása esetén nem ért egyet 52.000 eFt/hó 
megbízási összeg megállapításával. 
 
 
396/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Matajsz Jánosnak, a városi 
fúvószenekar zenekarvezetői teendőinek ellátásával kapcsolatos megbízásáról következő 
/decemberi/ ülésén dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
397/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola 
iskolaszékébe Borgula Györgyné képviselőt delegálja a fenntartó képviseletében. A képviselő 
megbízatása annak visszavonásáig, legkésőbb a képviselői megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
398/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
iskolaszékébe Valentinyi Károly képviselőt delegálja a fenntartó képviseletében. A képviselő 
megbízatása annak visszavonásáig, legkésőbb a képviselői megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
399/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
iskolaszékébe Szekeres Józsefné képviselőt delegálja a fenntartó képviseletében. A képviselő 
megbízatása annak visszavonásáig, legkésőbb a képviselői megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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400/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálatot 2003. 
január 1-től egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegységként működteti az 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola önkormányzati intézmény keretein belül azzal, hogy a 
pedagógiai szakszolgálat pedagógusa „utazó pedagógusként” lássa el feladatát. 
Felhívja a jegyzőnőt, hogy az érintett intézmények alapító okiratának módosítását terjessze be 
a Képviselő-testületnek. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint, ill. 2002. december 27. 
 
 
401/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
részére a 2002. évi munka elismeréseként jutalom kifizetéséhez 277.000 Ft-ot biztosít 
(Személyi juttatás: 210 eFt, Munkaadókat terhelő járulék: 67 eFt), a 2002. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
402/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza T.Wagner Márton 
képviselőt, hogy a Mezőberényről készülő 12 oldalas falinaptár tervezetét felelősséggel, 
jóváhagyólag véleményezze. A képviselő-testület a naptár elkészítéséhez 280 eFt + ÁFA 
fedezetet biztosít a Város és Közszolgáltató Intézmény részére 2002. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              T.Wagner Márton képviselő 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
403/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. 
Támogatja, hogy Beregi Gábor nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Virág Ilona) 
Mezőberény képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre Az Oktatási 
Minisztériumnak küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. december 23. hétfő 
 
 
404/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. 
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Támogatja, hogy Répási Csaba nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Sáli Judit) 
Mezőberény képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre Az Oktatási 
Minisztériumnak küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. december 23. hétfő 
 
 
405/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. 
Támogatja, hogy Török Tamás nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Bereczki Magdolna) 
Mezőberény képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre Az Oktatási 
Minisztériumnak küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. december 23. hétfő 
 
 
406/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- A 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
/működési célú pénzeszközátadás/ Hivatalos Városi 
szintű kapcsolatok finanszírozása tám./                                        640 eFt-tal csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát 
- A Berény Napok 2002. rendezvényen felmerült 640 eFt-tal 
hivatalos, vendéglátási kiadások 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
407/2022./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
- A 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési 
célú pénzeszközátadás (Kiemelt városi rend.)                              220 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatát 220 eFt-tal 

- Személyi juttatás 170 eFt. 
- Munkaadókat terhelő járulékok 50 eFt. 

Berény Napok 2002. Kulturális rendezvényei, ill 
Ipari Kiállítás lebonyolításával kapcsolatos többletkiadások fedezetére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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408/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ igazgatóját, hogy a Berény Napok rendezvénysorozat lebonyolításának elszámolását 
adott év szeptember 30-ig nyújtsa be az illetékes bizottságok valamint a Képviselő-testület 
részére. 
Felhívja az intézményvezető figyelmét arra, hogy a rendezvény lebonyolítására rendelkezésre 
álló keretösszeg ne kerüljön túllépésre. 
Felelős: Szűcsné Sziklai Éva 
Határidő: értelem szerint 
 
 
409/2002./XII.13./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja. 
 
 
410/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását 
következő testületi ülésén tárgyalja. 
 
 
411/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló rendelet módosítását következő testületi ülésén tárgyalja. 
 
 
412/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményeinél a 
havi illetmény fizetés napjaként: 2003. január 1-től a Városi Önkormányzat Költségvetési 
elszámolási számlája megterhelésének napjaként a tárgy hót követő 3. napot határozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
413/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület visszavonja a 400/2002./XII.13./sz. határozatát, a Pedagógia 
Szakszolgálat működtetéséről szakmai érvek alátámasztása, illetve az érintett 
intézményvezetők véleményének ismerete után dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Oktatási és Kulturális Biz. elnöke 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
414/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Sebestyén György és 
Sebestyén Györgyné Nagy Teréz Mezőberény, Kérhalom u. 48. sz. alatti lakosok tulajdonát 
képező mezőberényi 2744 hrsz.-ú Mezőberény, Kérhalom u. 48. szám alatti ingatlanra 200 
eFt és járulékai erejéig az OTP Bank Rt. jelzálogjogot jegyeztessen be az 
ingatlannyilvántartásba Mezőberény Város Önkormányzatét követő rangsorban. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
415/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kijelöli értékesítésre a mezőberényi 
0488/17., 0488/18. és a 0488/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő szántó ingatlanokat. 
Az ingatlanok vételárát 10.000 Ft/AK értékben határozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
416/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 083/118 hrsz. 843 m2 területű 
Boldisháti telek visszavásárlásához abban az esetben járul hozzá, amennyiben a kérelmező 
Ábelovszky László Békéscsaba, Péky A. u. 7. sz. alatti lakos eláll a kérelmében szereplő 
kamatos visszatérítéstől, tehát csak a telekár összegét téríti vissza az önkormányzat a 
kérelmezőnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
417/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Debreczeni János Mezőberény, Győri 
J. u. 5/b. sz. alatti kérelmezőnek a 083/117 hrsz. 814 m2  Boldisháti telekár összegét 
visszatéríti, az ingatlan visszavásárlásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
418/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szilágyi Tibor Mezőberény, Gyomai 
u. 1/B. I/8. sz. lakos, bérlő kérelmét nem támogatja, nem kívánja az önkormányzati bérlakást 
értékesíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
419/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kajtor Mihály Mezőberény, Mátyás király u. 68. sz. ingatlanát értékeltesse fel, és az ingatlan 
felértékelése ismeretében hozza meg döntését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
420/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazda Pál 1103 Budapest, Kada u. 43. 
sz. alatti lakos kérelmében leírt, az általa felajánlott Mezőberény, Báthory u. 68. sz. alatti 
ingatlan megvásárlásával nem kíván élni, mivel az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi 
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eszköze e célra, másrészt ingatlanvagyonát további használt, kertes lakóházzal nem kívánja 
bővíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
421/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
PROGRAMMÉDIA Kft kérelméről a Mezőberényi víztoronyra átjátszó antenna felszerelése 
tárgyában, Mezőberény város részére további kedvezőbb feltételek érdekében tárgyaljon. A 
tárgyalás eredményét következő ülésen ismertesse a képviselő-testülettel.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
422/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Berényi Kábel Tv. 
Szövetkezet és az önkormányzat között, a 993 hrsz.-ú ingatlanon lévő 47,78 m2 alapterületű 
helyiségek 2002. december 31-én lejáró helyiségbérleti szerződését 2003. április 30-ig 
meghosszabbítja. 
Megbízza a polgármester urat, hogy a Polgármesteri Hivatal az érintettek bevonásával 
dolgozzon ki egy hosszú távú javaslatot és azt a 2003. márciusi rendes képviselő-testületi 
ülésre jóváhagyásra terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. márciusi Képviselő-testületi ülés 
 
 
423/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a 
polgármester úr az önkormányzat nevében 2002. december 5-én - 3., 4., 5/a., 6. 10/a. sz. 
szennyvízöblözetben szennyvízcsatorna építés és szennyvíztelep bővítés és korszerűsítés - a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt 76.448 eFt decentralizált KAC 
támogatás elfogadásáról szóló nyilatkozatot aláírta. 
 
 
424/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat, -3., 
4., 5/a., 6. 10/a. sz. szennyvíz-öblözetben szennyvízcsatorna építés és szennyvíztelep bővítés 
és korszerűsítés tárgyában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal a VICE 
támogatási szerződést kösse meg. Felhatalmazza továbbá, hogy a szerződésben megjelölt 
támogatási összeg éves ütemezését 2003-2004 évben módosítsa az alábbiak szerint: 
              - 2003-ban 35.000 eFt 
              - 2004-ben 65.000 eFt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. december 18. 
 
 
4252002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat, 
hogy a 3., 4., 5/a., 6. 10/a. sz. szennyvíz-öblözetben szennyvízcsatorna építés és 
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szennyvíztelep bővítés és korszerűsítés tárgyában az Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Hitelbank Rt.-vel a 422.204 eFt összegű céltámogatási finanszírozási 
szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. december 18.  
 
 
426/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2000.(IX.18.) számú MÖK 
rendeletben foglaltak szerint a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz. és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben 
csatornahálózat létesítésére és a szennyvíztisztító telep bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó 
Beruházási okmányt elfogadja. Egyúttal megbízza a polgármester urat, hogy a fent említett 
rendeletben foglaltak szerint a beruházási okmány folyamatos vezetéséről, karbantartásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
427/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyért azzal, hogy a 3. sz., 4. sz., 5/a. 
sz., 6. sz. és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben csatornahálózat létesítéséhez szükséges 
tenderterveket és kiviteli terveket a DUPLEX Kft. Békéscsaba, Berzsenyi u. 149 sz. készítse 
el. A tervek elkészítéséhez szükséges 5.900.000 Ft + 25% ÁFA költséget a Mezőberény 
Város 2003 évi költségvetési rendeletében biztosítja.  A képviselő-testület egyetért továbbá 
azzal, hogy a szennyvíz tisztító telep tenderterveit és kiviteli terveit a VIZITERV Consul Kft. 
Budapest Kövér Lajos u. 13 sz. készítse el. A tervek elkészítéséhez szükséges 7.000.000 Ft + 
25% ÁFA (2.000.000+5.000.000) költséget a Mezőberény Város 2003 évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a megnevezett tervező 
szervezetekkel a tervezési szerződéseket kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2002. december 31. 
 
 
428/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 117/2001. /IV.17./ sz. 
határozatát, amely a Bélmegyer - Mezőberény összekötő út költségeit, támogatásait és a saját 
erő vállalását tartalmazza.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bélmegyer - 
Mezőberény összekötő út  építésére  elnyert " PHARE 2000 HU 0014 LOT 3 " pályázatán a 
módosított teljes műszaki tartalmú 374.133 eFt bekerülési költségű beruházást Bélmegyer 
Községgel, mint gesztorral közösen megvalósítja, 19.036 eFt saját erő biztosításával. 
Az önkormányzatok úgy határoznak, hogy a saját erőt akként biztosítják, 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 
Ennek értelmében a  saját erő megosztása:  
-Bélmegyer Önkormányzata:                     3.265 eFt 
-Mezőberény Önkormányzata:             15.771 eFt.   
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ráeső rész - 6.110 m építéshez - 
szükséges sajáterőt 15.771 eFt összeget a 2003. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása 
 
 
429/2002./XII.13./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 227/2002./VI.21./sz. lejárt határidejű határozatának végrehajtását 
elnapolja azzal, hogy a két érintettet –Szabó Antalné és Szűcsné Sziklai Éva- egy közös 
alkalomra hívja meg a képviselő-testület. A képviselő-testület megkéri a Művelődési Központ 
igazgatóját, hogy a panaszos levéllel kapcsolatos észrevételeit egy héten belül írásban tegye 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
430/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2002. évben végzett munkája elismeréseként 3 havi illetményének 
megfelelő mértékű 990.000 Ft (Kilencszázkilencvenezer forint) jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2002.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete a 21/2002.(IX.23.) MÖK számú rendelettel 13/2002.(V.221.) MÖK számú 
rendelettel, a 10/2002.(IV.22.) MÖK számú rendelettel, valamint a 9/2002.(III.29.) MÖK 
számú rendelettel módosított 4/2002.(II.18.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 20002. évi költségvetéséről” módosítására. 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2002.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 25/2001.(XII.29.) 
MÖK sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/1996.(VIII.30.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2002.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2002.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete az idegenforgalmi adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2002.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 28/2001.(XI.29.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2002.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete a gépjárműadóról szóló 20/2001.(XI.30.) MÖK sz. rendelete módosításáról 
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*** 
 
431/2002./XII.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
A napirendek tárgyalása előtt esküt tesz a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság megválasztott 
külső szakember tagja. 
1./ Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása /rendelet-alkotás/ 
2./ Építmény adóról szóló rendelet módosítása /rendelet-alkotás/ 
3./ Nyersanyagnorma emelésére javaslat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló MÖK 

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

rendelet módosítása. 
5./ Fúvószenekar vezető megbízási díja 
6./ Pedagógiai szakszolgálat működése 
7./ Egyéb bejelentések 
Zárt ülés 
1./ Szabó Antalné panaszos levelének tárgyalása /429/2002./XII.13./sz. lejárt határozat/ 
2./ PROGRAMMÉDIA KFT kérelme 
3./ Liget disco bérleti díj mérséklése 
4./ Egyéb bejelentések 
 
 
432/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi iparűzési adóról szóló rendelet 
módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyetért, 2003. január 1. napjától az 
iparűzési adó mértékét egységesen 1,4 %-ban állapítja meg. 
 
 
433/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az építményadót 2003. január 1. 
napjától úgy állapítja meg, hogy az építmény jellege szerint eltérő adókulcsokat alkalmaz az 
alábbiak szerint: 
a) 20.- Ft/m2 adó mértékkel adózik a műhely /üzemcsarnok/, raktár, garázs és egyéb 

gazdasági épület 
b) 500.- Ft/m2 adó mértékkel adózik az üzlet 
c) 800.- Ft/m2 adó mértékkel adózik az iroda, műterem 
d) 150.- Ft/m2 adó mértékkel adózik minden egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény 
A Képviselő-testület a fentiek alapján módosítja és foglalja egységes szerkezetbe az 
építményadóról szóló rendeletét. 
 
 
434/2002./XII.28./sz. határozat: 
a./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az élelmezési nyersanyagnorma 
mértékét 2003. január 1-től az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
b./ A Képviselő-testület a Petőfi S. Gimnázium Élelmezési Központja részére csak a 
törvényben meghatározott és engedélyezett élelmezési adag bővítését engedélyezi, amihez a 
2003. évi költségvetésében biztosítja az 1,5 fő létszám bővítést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor PSG igazgatója  
Határidő: értelem szerint 
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435/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület felkéri Matajsz Jánost a Városi 
Zeneiskola igazgatóját, vizsgálja meg a hivatásos önkormányzati zenekar létrehozásának 
feltételeit annak érdekében, hogy a városi fúvószenekar állami támogatásban is részesüljön. 
Felelős: Matajsz János igazgató 
Határidő: 2003. július 1. 
 
 
436/2002./XII.28./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 234/2002./VII.19./ sz. határozatában 
módosított feltételekkel, a 270/2002./VII.27./ sz. határozatával a városi fúvószenekar 
vezetésére Matajsz Jánosnak adott megbízást, változatlan feltételekkel 2003. január 31-ig 
meghosszabbítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a megbízás meghosszabbítására 2002. december 31. 
 
 
437/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ad-hoc Bizottságot alakít, amelynek 
tagjai: Dr. Andor László, Bálint Anna, Harmati László, Hoffmann Dániel és Valentinyi 
Károly képviselők. 
Megbízza az Ad-hoc Bizottságot, hogy döntéshozatalra készítse elő az önkormányzat 
intézményvezetőinek illetménykiegészítését 2003. évtől, valamint folytasson egyeztetést 
Matajsz Jánossal a városi fúvószenekar vezetői teendőinek ellátásáért a 2003. évi megbízási 
díj mértékéről. A Bizottság javaslatait terjessze a képviselő-testület következő ülésére.  
Felelős: Ad-hoc Bizottság 
Határidő: a bizottság ülése: 2003. január 8. l7.oo óra 
                előterjesztésre: a képviselő-testület januári ülése 
 
 
438/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálatot 2003. 
január 1-től egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegységként működteti az 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola önkormányzati intézmény keretein belül. A szakfeladat 
ellátására átmenetileg a Petőfi u. 27. sz. alatti épület helyiségeiben kerül sor. 
Az átszervezésben érintett intézmények alapító okirata 2002. december 31. határidővel 
módosul. 
A képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkajogi és 
szervezési feladatokat haladéktalanul végezze el, és az intézmény SZMSZ-ében a változások 
miatti módosításokat 2003. április 30-ig készítse el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
439/2002./XII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2002 évi költségvetése: 
-- 7-3 cím. PH felhalmozás és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül 
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 - Felújítási kiadások előirányzatát                                            - 4211 eFt-tal csökkenti 
       A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal  
      épületében szükségessé váló felújítások (számítástechnikai, informatikai eszközök) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                       4211 eFt-tal 
Polgármesteri Hivatalba számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzése. 
-- 7-3 cim. PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
 - Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát                         - 8404 eFt-tal csökkenti 
   Útépítések 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
 - Felújítási kiadások előirányzatát                                              8404 eFt-tal 
   Városi utak, járdák felújítása 
-- 7-2 cím. Városi Zeneiskola  kiadási előirányzatán belül 
 - Személyi juttatások kiadási előirányzat                                   - 150 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
 Városi Zeneiskola dologi kiadási előirányzatát                            150 eFt-tal 
-- 7-1 cím. Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát  
Intézmény működés bevétel /áfa bev./                                        megemeli 1769 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
- 7-1 cím. Városi Közszolgáltatói  Intézmény kiadási előirányzatát 
 - Felhalmozási kiadások ( A strand területén WC-k megépítése) 1769 eFt-tal 
-- 7-3 cím: PH int. folyó és egyéb bevételei  
  bevételi előirányzatát / Átvett pénzeszközök 
       fejlesztési célra – Agyagbánya tájrendezési terv fedezetére              6375 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
- 7-3 cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadás előirányzatát              6375 eFt-tal 
 Felhalmozási kiadások – Agyagbánya tájrendezési terv 
Felelős: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
 
 
440/2002./XII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2002 évi. költségvetése: 
- 7-3 cím PH int. folyó és egyéb bevételek bevételi előirányzatán belül: 
- Állami támogatás - központosított előirányzat - bevételi  
   előirányzatát                                                                                4894 eFt-tal megemeli 
  A helyi önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 
   előmeneteli és illetményrendszerének 2001. julius1-i.  
   módosításával összefüggő tám. 
- Működési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát                   1793 eFt-tal megemeli 
            - Muronyi Község Önkorm.-tól: Családsegítés                163 eFt 
 - Kamuti Község Önkorm.-tól: Családsegítés                 1630 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- a 7-3 cím: Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatán belül: 
 Pénzforgalom nélküli kiadások - 
  Általános tartalék előirányzatát                               6687 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
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441/2002./XII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002 évi. költségvetése: 
- 7-3 cím. PH felhalm. és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
    - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzat      - 2431 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli. 
- A felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát                                         106 eFt-tal 
- Telek visszavásárlás (Német Pékség (671 hrsz.)              100 eFt 
 - Tervezés és egyéb kiadások fedezetére ( Mb.  
    Kereki út 18 sz. szennyvízbekötés (ei kiegészítés))             6 eFt 
- A felújítási kiadások kiadási előirányzatát                                            2000 eFt-tal 
 - Mb. Egészségügyi Központ átalakítási munkálatai         2000 eFt 
- 7-5 cím. PH egyéb működési kiad. dologi kiadási előirányzatát               15 eFt-tal 
 - Szociális kiadások postai költsége 
- 7-5 cím. PH egyéb működési kiadások Kiadási előirányzatát 
 - Szociális juttatások / ápolási díj / munkaadói járulék                   286 eFt-tal 
 előirányzata  
- 7-5 cím. PH egyéb működési kiadások Kiadási előirányzatát                   24 eFt-tal 
 - 751 175 szakfeladat, dolog kiadás előirányzatát               4 eFt-tal 
 - 751 186 szakfeladat dolog kiadási előirányzatát             20 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
 
 
442/2002./XII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002 évi költségvetése: 
-- 7-3 cím: PH int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatát       24653 eFt-tal csökkenti  
 - Állami támogatások - Központosított előirányzatát                - 151 eFt-tal 
 ebből: 
- Egyes rendsz. szoc. ellátásban részesülők 
            egyszeri juttatása                                                    - 11 eFt 
 -  Lakossági közműfejl. tám.                                   - 140 eFt 
- Állami támogatások - Normatív kötött felhasználású  
- áll. tám. előirányzatát                                                            - 18422 eFt-tal 
 ebből: 
        - Rendszeres szoc. segély (tartós és egyéb jogcímen)- 1201 eFt 
        - Idősek járuléka                                                         - 1945 eFt 
        - Rendsz. Kieg. csp. (Rend gyermek véd.tám.)           - 8134 eFt 
        - Az Önkorm. által szervezett közcélú 
           foglalkozás támogatása                                           - 7142 eFt 
- A felvett pénzeszközök működési célú előirányzatot  - 6080 eFt-tal 
 ebből: 
 Tartás díj megelőlegezés                                   + 92 eFt 
 Jövedelempótló támogatás                             - 6172 eFt 
és ezzel egyidejűleg csökkenti:  
-- 7-5 cím: PH egyéb működési kiad. kiadási előirányzatot              - 24653 eFt-tal 
 ezen belül: 
 751845-7 szakfel. Város és Községgazd. Közcélú fogl.  
 kiadási előirányzatát csökkenti - 7142 eFt-tal 
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   - Személy juttatás ei.                                    - 3000 eFt 
- Munkaadókat terh. jár. ei.                              - 1700 eFt 
- Dologi kiad. ei.                                             - 2442 eFt 
Pénzeszközök átadása működési célra                                                        - 17511 eFt-tal 
(Társ szoc. pol. jutt.) 
 ezen belül: 
- Rendszeres szoc. ell.-ban részesülők              - 11 eFt 
         egyszeri támogatás 
     - Közmű fejl. tám.                                         - 140 eFt 
     - Rendszeres szoc. segély (egyéb jogcím)   - 1201 eFt 
     - Idős korúak járadéka                                 - 1945 eFt 
- Rendszeres kieg. családi pótlék 
(Rendsz. gyermek véd. tám.)                       - 8134 eFt 
     - Tartásdíj megelőlegezése                             + 92 eFt 
- Rendsz. szoc. segély / MNjöv. pótló tám.     - 6172 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
 
 
443/2002./XII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése 
--7-3. cím PH int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzatát    42 eFt-tal megemeli 
- Állami támogatás, Központosított előirányzatok 
Helyi kisebbségi önk. működési tám. 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási előirányzatát  14 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra 
-9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási előirányzatát  14 eFt-tal 
- Pénzeszközök átadása működési célra: 11 eFt-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 3 eFt-tal  
-10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási előirányzatát  14 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra 
-8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát  100 eFt-tal megemeli 
- Átvett pénzeszközök működési célra 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát  100 eFt-tal  
- Dologi kiadási előirányzatát: 90 eFt-tal 
- Pénzeszközök átadása működési célra: 10 eFt-tal 
--9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát  80 eFt-tal megemeli 
- Átvett pénzeszközök működési célra 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási előirányzatát    80 eFt-tal 
-9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
A Dologi kiadási előirányzatát -177 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Személyi juttatási előirányzatot: 160 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot: 17 eFt-tal 
--10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát  299 eFt-tal megemeli 
Működési célú pénzeszköz átvétel 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
-10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási előirányzatát 299 eFt-tal  
-10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
A Személyi juttatási előirányzatot: -145 eFt-tal csökkenti 
A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot: -10 eFt-tal csökkenti 
A Dologi kiadási előirányzatát -70 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A Pénzeszközátadások fejlesztési célra előirányzatot: 30 eFt-tal 
A Pénzeszközátadások működési célra előirányzatot: 195 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
444/2002./XII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
--7-5. cím PH egyéb működési kiad. kiadási előirányzatát  42 eFt-tal megemeli 
- Pénzeszközök átadása működési célra – Állami tám. ei. 
bizt. kisebbségi önkormányzatok részére 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát  14 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra 
-9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát  14 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra 
-10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát  14 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
445/2002./XII.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
-- 2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola bevételi előirányzatát  723 eFt-tal megemeli 
- Intézményi működési bevétel 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- a 2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát  723 eFt-tal 
- Dologi kiadási előirányzat 
-- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatát7.663 eFt-tal megemeli 
- Átvett pénzeszközök fejlesztési célra – előirányzat 242 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra – előirányzatot 5.292 eFt-tal 
- Intézményi működési bevétel előirányzatot 2.129 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- a 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát7.663 eFt-tal 
Fejl. célú pe. átvétel terhére: /242 eFt/  
Felhalmozási kiadások előirányzatát: 242 eFt-tal 
Működési célú pe. átvétel terhére: /5.292 eFt/ 
Személyi juttatási előirányzatát: 2.065 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 667 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát: 1.760 eFt-tal 
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Felhalmozási kiadások előirányzatát: 800 eFt-tal 
Intézményi működési bevétel terhére: /2.129 eFt/ 
Személyi juttatási előirányzatát: 80 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 26 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát: 1.423 eFt-tal 
Felhalmozási kiadások előirányzatát: 600 eFt-tal 
-- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán  
belül  
az Ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzatát -400 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a Felhalmozási kiadások előirányzatát 400 eFt-tal 
--3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatát: 11.220 eFt-tal megemeli 
- Intézményi működési bevétel előirányzatot: 9.705 eFt-tal 
- Átvett pe. működési célra előirányzatot: 1.515 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát: 11.220 eFt-tal  
Működési célú pe. átvétel terhére: /1.515 eFt/ 
Személyi juttatási előirányzatát: 480 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 64 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát: 971 eFt-tal 
Intézményi működési bevétel terhére: /9.705 eFt/ 
Személyi juttatási előirányzatát: 105 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 33 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát: 4.567 eFt-tal 
Felhalmozási kiadások előirányzatát: 5.000 eFt-tal 
-- A 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán  
belül  a Személyi juttatások előirányzatát: -1.300 eFt-tal csökkenti 
a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: -400 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a Dologi kiadások előirányzatát  1.700 eFt-tal 
--5-1. cím: Orlai Petrics Soma Helytörténeti Gyűjtemény bevételi előirányzatát 370 eFt-tal 
megemeli 
- Intézményi működési bevétel előirányzatot: 20 eFt-tal 
- Átvett pénzeszközök működési célra előirányzatot: 350 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
--5-1. cím: Orlai Petrics Soma Helytörténeti Gyűjtemény kiadási előirányzatát 370 eFt-tal 
megemeli 
Intézményi működési bevétel terhére: /20 eFt/ 
Személyi juttatási előirányzatát: 10 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát: 10 eFt-tal 
Működési célú pe. átvétel terhére: /350 eFt/ 
Dologi kiadások előirányzatát: 350 eFt-tal 
--5-2. cím: Városi Könyvtár bevételi előirányzatát: 96 eFt-tal megemeli 
- Intézményi működési bevétel 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
az 5-2. cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatát: 96 eFt-tal  
- Dologi kiadások előirányzatát: 42 eFt-tal 
- Felhalmozási kiadások előirányzatát: 54 eFt-tal 
--5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ bevételi előirányzatát  2.140 eFt-tal megemeli 
- Intézményi működési bevétel előirányzatot: 1.450 eFt-tal 
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- Átvett pe. működési célra előirányzatot: 690 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- az 5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatát  2.140 eFt-tal  
Intézményi működési bevétel terhére: /1.450 eFt/ 
Személyi juttatási előirányzatát: 436 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát: 1.014 eFt-tal 
Működési célú pe. átvétel terhére: /690 eFt/ 
Személyi juttatási előirányzatát: 364 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát: 326 eFt-tal 
--7-2. cím: Városi Zeneiskola bevételi előirányzatát  150 eFt-tal megemeli 
- Átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatot 150 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-2. cím: Városi Zeneiskola bevételi előirányzatát  150 eFt-tal  
- Felhalmozási kiadások 
-1. cím: 1. Sz. Általános Iskola bevételi előirányzatát 2.000 eFt-tal megemeli 
- Intézményi működési bevételek 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. cím: 1. Sz. Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát 2.000 eFt-tal  
-Az 1. cím: 1. Sz. Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát: 2.300 eFt-tal csökkenti 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 1.050 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Pénzeszközátadások működési célra előirányzatát: 33 eFt-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát: 3.317 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
446/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény képviselő-testülete a 213/2001.(VI.22.) számú MÖK határozattal elfogadott 
Nemzetközi kapcsolatok koncepció 1.sz. mellékletében szereplő táblázatot a beérkezett 
adatközlések alapján a  következőkkel kiegészíti: 
Intézmény 

megnevezése 
Külkapcsolat települése A 

külkapcso- 
lat 

létrejötte 
(év) 

Formája, tartalma Finanszírozás 

1. sz. 
Általános 
Iskola DSE 
 

Wurzen (német) 
Poprád (Szlovákia) 
Csantavér (Jugoszlávia) 
Székelyudvarhely 
(Románia) 
Myslenice (Lengyelo.) 

1987. 
1993. 
1990. 
1992. 
1989. 

sportkapcsolat 
(kosárlabda) 
sportkapcsolat  
(kosárlabda) 
sportkapcsolat  
(kosárlabda) 
sportkapcsolat  
(labdarúgás) 
sportkapcsolat  
(labdarúgás) 

szülők, 
szponzorok, 
pályázatok 
 
 

Viola 
Szabadidős és 
Kulturális 

Gronau (német) 2002 Sportkapcsolat (íjászok) sajátforrások 
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Egyesület 
Sportcsarnok 
Sportegyesü-   
let 

Gúta (Kolárovo – 
Szlovákia) 

2001 Sportkapcsolat 
(kézilabda) 

sajátforrások 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. január 1. 
 
 
447/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szabó Antalné panaszos, sérelmeinek 
kivizsgálását a panaszos kérelmére – mivel az általa sérelmezett körülmények rendeződtek – 
tovább nem tárgyalja, az ügyet lezártnak tekinti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
448/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 
mezőberényi víztoronyra a Békés Megyei Vízművek Vállalat előírásainak szigorú betartása 
mellett a Programmédia Kft. mikrohullámú átjátszó-adót szereljen fel. A víztorony 
használatának bérleti díjaként évi 584.000 Ft összeget határoz meg azzal, hogy ezen összegért 
az alábbi hirdetéseket rendeli meg: beszámoló az önkormányzati képviselő-testület üléseiről 
havi 2x2 percben, és éves szinten 100 db 20 sec. időtartamú reklámspot sugárzását. 
Megbízza a polgármester urat, hogy - a bérleti szerződést a Békés Megyei Vízművek 
Vállalattal egyeztetve - a bérleti szerződést, illetve az együttműködési megállapodást kösse 
meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. január 31. 
 
 
449/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a Liget disco bérleti díj mérséklése 
tárgyalását leveszi a napirendről, mivel a mezőberényi Liget és a területén lévő Pavilon 
épülete hasznosításáról 2000. április 7-én megkötött bérleti szerződést nem kívánja 
módosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
450/2002./XII.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a mezőberényi 2424/1-
11 hrsz.-ú Mezőberény , Gyomai u. 1. sz. alatti társasházi ingatlanokat terhelő 5.201.700.-Ft 
összegű, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium javára bejegyzett jelzálogjog 
átjegyzését a mezőberényi 428 hrsz.-ú Mezőberény, Áchim L. A. u. 69. sz. és a mezőberényi  
555 hrsz.-ú Mezőberény, Belentai u. 15. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokra. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárás lefolytatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2002.(XII.30.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2001.(XII.4.) MÖK sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2002.(XII.30.) önkormányzati 
rendelete az építményadóról szóló 29/2001.(XII.29.) MÖK sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2002.(XII.30.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 9/1998.(VI.02.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2002.(XII.30.) önkormányzati 
rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, a 
8/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, többször módosított 
8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2002.(XII.30.) önkormányzati 
rendelete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 


