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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2003. év 
 
 
1/2003./I.31./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. I. félévi munkaterve 
2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

3/1. Beszámoló a 322/2002./XI.15./, a 328-329/2002./XI.15./, a 331-332/2002./XI.15./, a 
359/2002.XII.13./, a 361-366/2002./XII.13./, 369-374/2002./XII.13./, a 
383/2002./XII.13./, a 385-386/2002./XII.13./, a 397-399/2002./XII.13./, a 402-
405/2002./XII.13./, a 410-412/200./XII.13./, a 432-434/2002./XII.28./, 
436/2002./XII.28./ és a 446/2002./XII.28./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

3/2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Önkormányzati Társulás kibővítése 
Kétsoprony községgel  

3/3. A PSG kollégiuma óraszámainak kérdése a költségvetési tárgyalásokhoz 
kapcsolódóan 

4. Bejelentések 
4/1.  A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme: A Bölcsőde 31 adagos 

főzőkonyha esetében a HACCP rendszer alkalmazásához szükséges feltételek 
biztosítása iránti kérelem 

4/2.  Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme: Cigány Közösségi Ház kialakítása 
4/3.  Az MFC Labdarugó Szakosztályának a Sporttelep üzemeltetésével, fenntartásával 

kapcsolatos hiányosságok rendezésének kérése 
4/4.  A Szent János és Rózsa utcát összekötő szilárd burkolatú út megvilágításának 

kérése 
4/5.  A Mezőberényi Református Egyházközség kérelme 
4/6.  A Thököly utca 52-94. szám előtti szakaszon kövesút építés iránti kérelem 
4/7.  A Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme 1 db komplett számítógép beszerzése 

iránt, a 2002. évi előirányzat maradvány terhére /IMI rendszer bevezetéséhez/ 
4/8.  Az Orlai Petrics S. Gyűjtemény villamos energia fogyasztás alapdíj emelkedésének 

realizálása 
4/9.  A Városi Könyvtár kérelme polgári szolgálatos foglalkoztatása és pályázati önerő 

költségvetésben történő biztosítása iránt 
4/10.  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme az ügyeleti gépkocsi 

értékesítése és más személygépkocsi vásárlása iránt 
4/11. Az önkormányzati bérlakások lakbérének 2003. évi mértékének megállapítása 

/rendeletalkotás/ 
4/12. Komlódi Sándorné kérelme az Ókert 9. sz. ingatlan előtt közvilágítási lámpatest 

felszerelése iránt 
4/13. Gronaui meghívás a testvérvárosaik hétvégéje rendezvényre 
4/14. Berényi Napok rendezvénysorozat időpontja 
4/15. Városi rendezvények és nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírandó pályázatok 
4/16. Az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 

tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása 
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5. Mezőberény Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetése I. fordulós tárgyalása 
6. Válaszadás interpellációkra 

6/1. Halász József képviselő interpellációira válasz 
6/2. T. Wagner Márton képviselő interpellációjára válasz 

7. Zárt ülés 
7/1.  Beszámoló a zárt ülésen hozott lejárt határidejű 333-339/2002./XI.15./, valamint a 

414/2002./XII.13./, 416-418/2002./XII.13./, 420/2002./XII.13./, 424-
425/2002./XII.13./, 427/2002./XII.13./, 447/2002./XII.28./ és a 449/2002./XII.28./ 
számú határozatok végrehajtásáról  

7/2.  419/2002./XII.13./ sz. határozat végrehajtása, házas ingatlan vételre történő 
felajánlása az önkormányzatnak 

7/3.  Az Ad-hoc Bizottság beszámolója /437/2002./XII.28./ határozat végrehajtása/ 
7/4.  Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez. 
7/5.  A 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz. 10/a. sz. szennyvíz - öblözetben csatornahálózat 

építése és szennyvíztisztító telep bővítése 
 
 
2/2003./I.31./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2003. I. félévi munkatervi 
javaslatban május hónapra előirányzott - Oktatási intézmények pedagógiai programjának 
módosítása - napirendi pont a júniusi testületi ülés harmadik napirendjeként kerüljön 
elővezetésre. 
 
 
3/2003./I.31./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2003. I. félévi munkatervi 
javaslatában május hónapban 2. napirendként Mezőberény város /kül-belterület/, 
városrendezési tervének előkészítése szerepeljen, melynek előadója Adamik Jánosné műszaki 
főtanácsos a Polgármesteri Hivatal dolgozója  
 
 
4/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. I. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Január 31. 
1./ A Képviselő-testület 2003. I. félévi munkatervének elfogadása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Február 28. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének elfogadása. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ A város közművelődési intézményeinek (Művelődési Központ, Könyvtár, Orlai Petrics 

Soma Gyűjtemény) beszámolója. 
     Előadók: intézményvezetők 
3./ Közművelődési intézmények vezetői állására pályázat kiírása. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Március 21. 
1./ Beszámoló Mezőberény város közrendjéről és közbiztonságáról. 
     Előadó: Kádas László őrsparancsnok 
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2./ Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról, és az ügyeleti ellátás helyzetéről. 
     Előadó: Dr. Andor László Szociális Biz. elnöke 
                  Kovács Edina Humáns. és Szoc. Szolg. igazgatója  
Április 18. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének teljesítése. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester  
2./ Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 
     Előadó: Halász József elnök 
Május 23. 
1./ Az oktatási intézmények beszámolója  
     Előadó: oktatási int. vezetők 
                 Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
2./ Mezőberény város /kül-belterület/, városrendezési tervének előkészítése 
     Előadó: Adamik Jánosné műszaki főtanácsos Polg. Hiv. 
Június 20. 
1./ Mezőberény-Münsingen testvérvárosi szerződésének 10. éves évfordulója (ünnepi 

képviselő-testületi ülés). 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ A képviselő-testület 2003. II. félévi munkatervének elfogadása.  
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3./ Az oktatási intézmények pedagógiai programjának módosítása. 
     Előadó: Siklósi István Okt és Kult. Biz. elnök 
Állandó napirendi pontok: 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Bejelentések 
- Interpellációk. 
 
 
5/2003./I.31./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
6/2003./I.31./sz. határozat : 
A képviselő-testület a 322/2002./XI.15./, a 328-329/2002./XI.15./, a 332/2002./XI.15./, a 
359/2002.XII.13./, a 361-366/2002./XII.13./, 369-374/2002./XII.13./, a 383/2002./XII.13./, a 
385-386/2002./XII.13./, a 397-399/2002./XII.13./, a 402-405/2002./XII.13./, a 410-
412/200./XII.13./, a 432-434/2002./XII.28./, 436/2002./XII.28./ és a 446/2002./XII.28./ sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
7/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 694/2003. ikt. sz. kérelem alapján 
egyetért azzal, hogy Kétsoprony község csatlakozzon a Mezőberényi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társuláshoz 
Kamut és Murony községek mellé azzal, hogy a 2003. február 28-i testületi ülésre kerüljön be 
a társulási szerződés és a költségvetés elfogadásával egyidejűleg mindazok a döntések, 
amelyek ennek a pénzügyi kihatásával foglalkoznak.  
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2003. február 28. 
 
 
8/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
kollégiumi óraszám biztosításával kapcsolatos kérelméről az Oktatási Törvény módosítása 
után kíván érdemben dönteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
9/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat kérelmével - a Bölcsőde 30 adagos főzőkonyha esetében a HACCP rendszer 
alkalmazásához szükséges feltételek biztosítása - 2003. évben abban az esetben kíván 
foglalkozni, amennyiben a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázati támogatással 
kívánja a feladatot megvalósítani és saját forrás kiegészítésre, ill. biztosításra fordul 
kérelemmel a Képviselő-testület felé. Amennyiben május végéig nem történik e témakörben 
pályázat kiírás, az intézményvezető ismételje meg kérelmét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina int. vezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
10/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület felkéri a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat vezetőjét, hogy a következő soros testületi ülésre /február 28/ forduljon a 
testülethez új kérelemmel, olyan ingatlan ajánlással, mely a közösségi ház kialakítására 
alkalmas. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy 
milyen módon tudnának részt vállalni a közösségi ház kialakításában /munkaerő, stb./. 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a Nyárfa u. 9. számú 
ingatlan megvásárlásának lehetőségét, illetve keressen egyéb más helyen olyan ingatlanokat, 
melyek a Cigány Közösségi Ház kialakítására alkalmasak lehetnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Mezei Tibor CKÖ vezetője 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. február 28. testületi ülés. 
 
 
11/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sporttelep 100.000 mill. Ft 
nagyságrendű felújítása megvalósítását 2003. évben nem tudja felvállalni, az elkészített tervek 
alapján a felújítás ütemtervét kéri elkészíteni a következő testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 28-i testületi ülés 
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12/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a Sporttelepen a gáz bevezetésének lehetőségét vizsgálja meg és kérjen árajánlatot a 
Képviselő-testület következő testületi ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 28. 
 
 
13/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a Liget tér 2. sz. alatti telefonvonal áthelyezéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
14/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a 2003. február 28-i testületi ülésre árajánlatot szerezzen be a Sporttelep, Sport utca 
felőli kerítés /új nyomvonalon történő/ megvalósításához.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 28. 
 
 
15/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az érintett képviselőket, hogy a 
választási körzetükben felmerülő közvilágítási problémákat mérjék fel, azt a Polgármesteri 
Hivatal műszaki irodájában adják le 2003. február 15-ig. A hiányosságok megszüntetéséről az 
információk ismeretében, a 2003. februári soros ülésén dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              képviselők 
Határidő: 2003. febr.15., ill. febr.28. 
 
 
16/2003./I.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Református Egyház 2009-6/2002. 
ikt. sz. kérelmét érdemben nem kívánja tárgyalni, mert a 2003. évi költségvetésben a 
kérelmezett szennyvízhálózat bővítés, valamint a járdafelújítás is szerepel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
17/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Barna Márton képviselőt, 
mérje fel, hogy a Mezőberény, Thököly u. 52-94. sz. előtti szakasz útépítéséhez az érintett 
lakosság milyen módon járulna hozzá. A tárgyalás eredményét ismertesse a következő 
testületi ülésén.  
Felelős: Barna Márton képviselő 
Határidő: 2003. február 28. 
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18/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thököly u. 52-94.sz. előtti 
útszakasz, a Könyök utca, Madár utca, Belentai utca körgát felőli része útépítési tervének 
elkészíttetésével egyetért.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
19/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény 2003. évben, a 2002. évi várható előirányzat maradványa terhére, 
az IMI rendszer működtetéséhez szükséges számítógépet tartozékokkal, 390 eFt+ ÁFA 
beszerzési áron megvásárolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál int. vezető 
Határidő: int. azonnal 
 
 
20/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
átköltözése következtében felmerült energia felhasználásának többlet kiadásait biztosítja a 
2003. évi költségvetésben, eredeti előirányzatként /91 eFt beépítésre került/. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezető 
Határidő: int. azonnal 
 
 
21/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Könyvtárba 1 fő 
polgári szolgálatos munkaerő alkalmazását 2003. március 1-től, és annak költségvonzatát 
200.000 Ft-ot biztosítja a 2003. évi költségvetésben eredeti előirányzatként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezető 
Határidő: int. azonnal 
 
 
22/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár részére a 2003. évi 
érdekeltségnövelő pályázathoz 700 eFt pályázati önerőt biztosít a 2003. évi költségvetésében, 
eredeti előirányzatként, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a pályázat nem kerül kiírásra, ill. 
nem sikeres, a biztosított előirányzatot 2003. évben a könyvbeszerzési keretet növeli (könyv, 
folyóirat beszerzésére használható fel), illetve a 2003. évi könyvbeszerzési keretet további 18 
eFt-al kiegészíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezető 
Határidő: int. azonnal 
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23/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat ügyeleti gépkocsi értékesítéséről, valamint más személygépkocsi megvásárlásáról 
benyújtott kérelméről érdemben a képviselő-testület 2003. április havi ülésén dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezető 
Határidő: 2003. áprilisi testületi ülés 
 
 
24/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Komlódi Sándorné Mezőberény, 
Ókert 90. sz. alatti lakos közvilágítással kapcsolatos kérelmét - a 15/2003./I.31./sz. határozat 
alapján - érdemben a közvilágítással kapcsolatos hiányosságok felmérésének értékelése után 
kívánja megtárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. februári testületi ülés. 
 
 
25/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gronauban 2003. 
augusztus 1-3-án megrendezésre kerülő testvérvárosok hétvégéjén a hivatalos, városi 
delegáció tagjai legyenek: 
Cservenák Pál Miklós polgármester, Wagner Márton alpolgármester, Harmati László 
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke, Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
/tolmácsként is/. A delegáció tagjairól a 2002. december 18-i írásos megkeresés alapján a 
gronaui város polgármestere kapjon értesítést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
26/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Berényi Napok 
2003. augusztus 20-23-ig tartó időpontban kerüljön megrendezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
27/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási és 
Kulturális Bizottságot, hogy a 2003. évi városi rendezvények és a külkapcsolatok 
támogatására a pályázati előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg meghatározása 
nélkül elvégezze addig, amíg a testületi döntés meg nem születik, hogy a hatáskört továbbra is 
átruházza a bizottságra. 
Felelős: Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: int. azonnal 
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28/2003./I.31./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetés előkészítéséről szóló 
előterjesztést elfogadja azzal, hogy a február 28-i ülésre előterjesztésre kerülő 
költségvetésben, a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság egyensúlyt teremtő javaslatai legyenek 
figyelembe véve. A költségvetés mellékletét képezze az ülésen elhangzott költségvetést érintő 
igények felsorolása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 28. 
 
 
29/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kiss János 
Mezőberény, Gyomai u. 8. sz. alatti lakos tulajdonát képező mezőberényi 1030 hrsz-ú 
Mezőberény, Gyomai u. 8. sz. alatti ingatlanra 634.000 Ft lakáscélú kölcsön és járulékai 
erejéig az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Békéscsabai Fiókja javára az OTP Lakástakarék-
pénztár Rt megbízásából jelzálogjog, Mezőberény Város Önkormányzatát követő rangsorban 
bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
30/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Matajsz János városi fúvószenekar 
vezető eddigi megbízási /vállalkozói/ díját /35.000,-Ft/hó/ 20%-al megemeli, így 42.000,- 
Ft/hó összegben állapítja meg 2003. február 1-jétől 2003. december 31-ig tartó időszakra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
31/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1424 hrsz-ú Mezőberény, Mátyás 
kir. 68. sz. alatti ingatlant nem kívánja a felértékelt áron megvásárolni, de amennyiben az 
önkormányzatnál olyan vevő jelentkezik, aki érdeklődést mutat ilyen jellegű ingatlan iránt, azt 
odairányítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
32/2003./I.31./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 333-339/2002./XI.15./, valamint a 414/2002./XII.13./, 416-
418/2002./XII.13./, 420/2002./XII.13./, 424-425/2002./XII.13./, 427/2002./XII.13./, 
447/2002./XII.28./ és a 449/2002./XII.28./ számú zárt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
33/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetésébe a 
határozat mellékletét képező melléklet szerint tervezi be az önkormányzati intézményvezetők 
illetménykiegészítését és illetményét. Az intézményvezetők ezen határozat mellékletében 
megállapított illetmény kiegészítése 2003. január 1-től 2003. december 31-ig tartó időszakra 
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vonatkozik. A Petőfi Sándor Művelődési Központ, Városi Zeneiskola, Városi Könyvtár, Orlai 
Petrics Soma Gyűjtemény vezetőinek az illetmény kiegészítése és annak időtartama 
változatlan marad. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 28., ill. értelem szerint. 
 
 
34/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz., és 10/a. 
sz. szennyvíz öblözetben csatornahálózat létesítésére és a szennyvíztisztító telep bővítésére, 
korszerűsítésére szolgáló beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolítására Közbeszerzési 
Bizottságot hoz létre. 
Bizottsági tagjai a következők: 
Elnök   -   T. Wagner Márton a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tagja 
Tagok: -    Dr. Andor László a Szociális Bizottság elnöke 

- Harmati László a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
- Hoffmann Dániel az Ügyrendi bizottság elnöke 
- Siklósi István az Oktatási Kulturális bizottság elnöke 
- Halász József a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tagja 
- Dr. Baukó Márton az Ügyrendi Bizottság külsős tagja, amennyiben vállalják a 

felkérést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 15. 
 
 
35/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3.sz., 4.sz., 5/a.sz., 6.sz. és 10/a.sz. 
szennyvíz öblözetben csatornahálózat létesítésre és szennyvíztisztító telep bővítésére, 
korszerűsítésére szolgáló beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Duplex Kft.-t 
(Békéscsaba, Berzsenyi u. 149. sz.) bízza meg, mivel a három pályázó közül (Kövite, 
Erboplán Kft., Duplex Kft.) a legelőnyösebb ajánlattal élt a Képviselő-testület felé. 
A megbízás teljesítéséhez szükséges 1.500.000 Ft + ÁFA összeget a Mezőberény Város 2003. 
évi költségvetési rendeletében biztosítja. Megbízza a polgármester urat, hogy a Duplex Kft.-
vel a megbízási szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 15. 
 
 
36/2003./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3.sz., 4.sz., 5/a.sz., 6.sz. és 10/a.sz. 
szennyvíz öblözetben csatornahálózat létesítésre és szennyvíztisztító telep bővítésére, 
korszerűsítésére szolgáló beruházás lebonyolítójának és műszaki ellenőrének kiválasztására 
árajánlatot kér legalább 3 cégtől 2003. február 15-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 15-ig. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2003.(II.03.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 
módosított 31/1994./X.31./ MÖK sz. rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2003.(II.03.) önkormányzati 
rendelete a 14/2001./X.1/ MÖK számú rendelet – az önkormányzat testnevelés és sport 
feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról - módosítására 
 
 

*** 
 
 
37/2003./II.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
Napirend: 
1./ Belső felelősségi rend meghatározása a közbeszerzési eljárás során. 
2./ A 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz., 10/a. sz. szennyvízöblözetben szennyvízcsatorna hálózat 

építés és szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés közbeszerzési részvételi 
felhívásának tárgyalása, elfogadása. 

3./ Bejelentések 
˗ Címzett pályázaton való részvétel. 
˗ Egyéb bejelentések. 

˗ Mezőberény város 2003. évi költségvetésének benyújtása. 
˗ Vis-major támogatás kérése. 
˗ Phare programra pályázat benyújtásának támogatása /Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat/ 
 
 
38/2003./II.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 1995. évi XL. 
tv. 31. § /6/ bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, mint a mezőberényi 3., 4., 5/a., 
6., 10/a. számú szennyvíz-öblözetben csatornahálózat építése tárgyában és szennyvíz 
tisztítótelep bővítése tárgyában  lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során,  a határozat 
mellékletét képező, közbeszerzési eljárás belső felelősségi rend meghatározásával egyetért, 
azt elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
39/2003./II.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 öblözetben szennyvízcsatorna építés és a szennyvíztisztító telep 
bővítése, korszerűsítése közbeszerzési eljárás keretében elkészült előminősítő eljárás 
részvételi felhívását a csatolt formában és tartalommal elfogadja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat mellékletében szereplő részvételi felhívás 
megjelentetéséről - a közbeszerzésről szóló 1995. évi XL. törvény előírásainak megfelelően - 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 21. 
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40/2003./II.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért - címzett támogatással megvalósuló 
önkormányzati beruházás keretében - az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Kisegítő 
Tagozata részére a Deák Ferenc u. 7. szám alatt egy új 6 tantermes iskola, és a Petőfi Sándor 
u. 14-20. szám alatt a Petőfi Sándor Gimnázium és az általános iskola tanulói részére egy 120 
férőhelyes diákotthon építésével. Ennek értelmében ismételten pályázatot kíván benyújtani 
2004. évi címzett támogatás igénybejelentésére. 
Továbbá a Képviselő-testület megbízza a Polgármester Urat, hogy a tervező PAKSI-TEAM 
Kft. (Kecskemét, Klapka u. 23.) képviselőjével, Paksi Csabával - a terv aktualizálása 
tárgyában - a szükséges egyeztetéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. április 25. 
 
 
41/2003./II.17./sz. határozat: 
A februári rendkívüli időjárás miatt keletkezett többlet költséget az önkormányzat a 2003. évi 
költségvetésében forrás hiány miatt biztosítani nem tudja. Ennek értelmében Mezőberény 
Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az időjárás okozta károk elhárítása során keletkezett 
3.893.383 Ft többlet költség fedezetére támogatási kérelmet nyújt be a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács vis major alapjához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 20. 
 
 
42/2003./II.17./sz. határozat: 
1.)Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Mezőberényi 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a HU 0101-
01/1 Roma Közösségi és információs központok létrehozására kiírt Phare programra.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kijelenti, konzorciumi tagként részt 
vesz a pályázati program megvalósításában. Ennek kinyilvánításaként felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Képviselőtestület nevében és képviseletében aláírja a pályázat 
beadásához szükséges konzorciumi szerződést és a pályázat benyújtásához szükséges 
adatlapot. 

2.)A Képviselőtestület nyertes pályázat esetében a program számára rendelkezésre bocsátja 
Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonát képező mezőberényi, Kérhalom u 10 szám 
alatti ingatlanát, melyre a pályázat kedvező elbírálása esetén a Mezőberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal tartós bérleti szerződést köt. 

3.)Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
pályázat elnyerése esetén – a pályázati feltételek biztosítása érdekében a fenti ingatlant 
minimum 5 évre használatba adja a pályázati programban szereplő célok megvalósítása 
érdekében, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanon a szükséges felújítási 
munkákat a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elvégezze. 

4.)Konzorciumi partnerként Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
hozzájárul a saját erő természetbeni formában történő biztosításához.  A saját erőt a 
nevezett ingatlan jelenti. Ennek kinyilvánításaként aláírja a pályázat beadásához szükséges 
konzorciumi szerződést. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Határidő: értelem szerint 
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*** 
 
 
43/2003./II.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
Napirend: 
1./ A 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz., 10/a. sz. szennyvízöblözetben szennyvízcsatorna hálózat 

építés és szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés közbeszerzési részvételi 
felhívásának módosítása. 

2./ Bejelentések. 
 
 
44/2003./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3 sz., 4. sz., 5/a. sz. 
6. sz. 10/a. sz. szennyvíz öblözetben szennyvízcsatorna építés és a szennyvíztisztító telep 
bővítése, korszerűsítése közbeszerzési eljárás keretében elkészült előminősítő eljárás - 
Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának előírásai szerint - módosított részvételi 
felhívását a csatolt formában és tartalommal elfogadja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat mellékletében szereplő részvételi felhívás 
megjelentetéséről - a közbeszerzésről szóló 1995. évi XL. törvény előírásainak megfelelően - 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. február 25. 
 
 

*** 
 
 
45/2003./II.28./ 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. A Petőfi S. Művelődési Központ belső átalakítási munkái (237/2002./VII.19./ hat.) 
2/2. A Sporttelep felújítási munkáinak ütemezése (11/2003./I.31./ hat.) 
2/3. Sporttelepen gázvezeték kiépítése (12/2003./I.31./ hat.) 
2/4. Liget tér 2. szám alatti telefonvonal áthelyezése (13/2003./I.31./ hat.) 
2/5. Sporttelep Sport u. felőli kerítésének átépítése (14/2003./I.31./ hat.) 
2/6. Közvilágítási hiányosságok felmérése (15/2003./I.31./ hat.) 
2/7. Református Egyház szennyvízhálózat bővítési és járda felújítási kérelme 

(16/2003./I.31./ hat.) 
2/8. Útépítési tervek készíttetése - Thököly u. 52-94 sz. közötti útszakasz, Könyök u. 

Madár u., Belentai u. körgát felőli része - (18/2003./I.31./ hat.) 
2/9. Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatra Kamut, Murony és Kétsoprony 

községekkel (384/2002./XII.13./ és 7/2003./I.31./ hat.) 
2/10. Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőinek teljesítményértékelése, célok 

meghatározása (32/2002./II.15./ hat.) 
3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének elfogadása 
4./ A városi közművelődési intézmények beszámolója (Petőfi S. Művelődési Központ, 

Városi Könyvtár, Orlai P.S. Gyűjtemény)  
5./ Közművelődési intézmények vezetői állására pályázat kiírása 
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6./ Bejelentések  
6/1. Belföldi finanszírozás bevételeinek, kiadásainak előirányzat átcsoportosítása 
6/2. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belüli átcsoportosítás 
6/3. Szennyvízcsatorna hálózat építése (3., 4., 5a., 6., 10a. sz. öblözet) ill. 

szennyvíztisztító telep bővítése beruházás céltámogatás 2002.évi ütemének bevételi 
és kiadási előirányzatainak szerepeltetése 

6/4. Vegyes előirányzat átcsoportosítások 
6/5. Polgármesteri Hivatal intézményi és egyéb bevételi előirányzat emelése (kamat 

bev.), ill. PH igazgatási kiadási előirányzat emelése 
6/6. A települési szilárd és folyékony hulladék 2003 évi közszolgáltatási díja mértékének 

elfogadása 
6/7. Pályázat benyújtása a Szabó Árpádról tervezett mellszoborra 
6/8. Dr. Novákné Plesovszki Zsuzsanna kérelme kiadvány támogatáshoz 
6/9. Mezőberény történek monográfia kiegészítő kötete 
6/10. Békés Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezése 
6/11. A sporttámogatás felosztásához adott adtok ellenőrzése 
6/12. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
6/13. Támogató Nyilatkozat az 1. Sz. Általános Iskola és a Kinizsi úti Óvoda PHARE 

pályázat benyújtásához 
6/14. “Körösök Völgye Natúrpark” Egyesület Alapszabály módosítása 
6/15. Egyéb bejelentések 

7./ Zárt ülés 
7/1. Szarvasi u. 12. sz. ingatlannal kapcsolatos 284/2001./VII.17./ és 331/2002./XI.15./ 

sz. határozatok végrehajtása  
7/2. Szennyvíz beruházás /3., 4., 5a., 6. és 10a. öblözet és szennyvíztisztító telep bővítés/ 

lebonyolítójának és műszaki ellenőrének kiválasztása (36/2003/I.31./ hat. 
7/3. Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez 
7/4. Néhai Dombi József jelzálog átvállalási ügye 
7/5. Mezőberény Város belterületén a 3. sz., 4.sz., 5a. sz., 6. sz., 10a. sz. szennyvíz 

öblözetben szennyvízcsatorna hálózat építés és a szennyvíztisztító telep bővítéshez 
odaítélt KAC támogatás elfogadó nyilatkozat 

7/6. Polgári védelmi és katasztrófa védelmi feladatok ellátásának anyagi támogatása 
7/7. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton részvétel 
7/8. Egyéb bejelentések 

 
 
46/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
47/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 237/2002./VII.19./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása érdekében 
/Petőfi Sándor Művelődési Központ belső terének átalakítása/ felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
kérjen árajánlatot helybeli vállalkozóktól is, az információk ismeretében dönteni a júniusi 
testületi ülésen kíván. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. júniusi Pénzügyi-, Gazd. Biz ülés, ill. testületi ülés. 
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48/2003/II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Városi Sporttelep kiviteli munkáinak 
elvégzését az alábbi ütemezésben tervezi be, és a mindenkori költségvetés ismeretében dönt a 
munkák megvalósításáról: 
I. ütem /2003-ban/: 
Kapu, kerítésépítés; gázszerelés /külső, belső/. 
II. ütem /2004-ben/: 
Közműépítés /külső, bekötővezeték, belső/; tűzivízellátás. 
III. ütem /2005-ben/: 
Építési munka befejezése; központi fűtés; szellőzés; villanyszerelés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
49/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Sporttelep gázellátásának 
kivitelezését és belső gázszerelését elvégzi, amennyiben a sporttelepet igénybevevő sportolók 
társadalmi munkában biztosítják a földmunkát /belterületi szakasz anyaggödrének kiásását/.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: fedezetbiztosítás: 2003.II.28. 
                kivitelezésre: 2003. július 31. 
 
 
50/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 12/2002./I.31./sz. lejárt határidejű határozat /Liget tér 2. sz. alatti 
telefonvonal önkormányzat nevére történő átírása/ végrehajtását tudomásul veszi. 
 
 
51/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 13/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról /Városi 
Sporttelep Sport utca felőli kerítésének kivitelezése/ érdemben dönteni a 2003. évi 
költségvetés elfogadása után kíván. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. márciusi testületi ülés. 
 
 
52/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 15/2003./I.31./sz. határozatának határidejét –a város közvilágítási 
problémáinak felmérését az idő rövidsége és a probléma részletesebb kidolgozása miatt- 
áprilisra módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. áprilisi testületi ülés 
 
 
53/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Városháza megvilágításának /dísz-kivilágításának/ újabb lehetőségét 
/pl. Evangélikus templomok mintájára/ az áprilisi testületi ülésen tárgyalja érdemben, 
megbízza a Polgármesteri Hivatalt a javaslat előterjesztésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. áprilisi testületi ülés. 
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54/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 16/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról 
/Református Egyház szennyvízhálózat bővítési, és járda felújítási kérelme/ szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
55/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thököly u. 52-94- sz. előtti belső 
útszakasz, a Könyök u., Madár u., Belentai u. körgát felőli része útépítési terveinek 
elkészítésére beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatnak a Nagy és Társa Kft. 
/Mezőberény, Fő u. 7. sz./ ajánlatát tartja, így megbízza a tervezőt az engedélyezési tervek 
elkészítésével. 
Megbízza a polgármestert, hogy Nagy József tervezővel a Tervezési Szerződést 335.000,- Ft 
+ ÁFA összeggel kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
56/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kamut, Murony és Kétsoprony 
Községek Önkormányzatával a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátására 
előterjesztett Önkormányzati Társulási megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szoc. Szolg. igazgatója 
Határidő: 2003. január 31. 
 
 
57/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2003. II. félévében a 
Gyámhivatalt és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot beszámoltatja, különös 
tekintettel a kistérségi szerepkörből eredő feladatokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              határozatban érintettek 
Határidő: értelem szerint 
 
 
58/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára 2003. évre a teljesítménykövetelmény alapján meghatározó célokat a következők 
szerint határozza meg: 
• az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos népszavazás törvényes, sikeres és 

hatékony lebonyolítása; 
• vagyonkataszteri nyilvántartás felfektetésének befejezése és folyamatos aktualizálása; 
• településfejlesztési önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása; kiemelten a 

szennyvíz beruházásra, 
• pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, feltárása, pályázatok elkészítése, folyamatos 

feladat;  
• önkormányzati kincstári rendszer és IMI rendszer folyamatos működtetése; 
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• a helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggő döntések előkészítése, 
végrehajtása; 

• a térségi, kistérségi együttműködés bővítése hatósági igazgatás és más társulási 
lehetőségek terén,  

• önkormányzatot megillető bevételek minél teljesebb körű beszedése- folyamatos munka; 
• a humánus és jogszerű hivatali működés, a polgárközeli és szolgáltató közigazgatás 

megteremtésének fokozása; 
• informatikai fejlesztéssel a Polgármesteri Hivatal és intézmények közötti kapcsolatok 

korszerűsítése; 
• intelligens város modell előkészítése és bevezetése (ügyintézés interneten történő 

alkalmazása előkészítése)  
• a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 
• irattárrendezés, irattári anyagok selejtezése, korszerűbb iratkezelési, archiválási 

rendszerek bevezetése, alkalmazása 
• a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata az Európai Uniós jogharmonizációra is 

figyelemmel; 
• a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelmények bevezetésében továbblépés; 
• települési rendezési terv előkészítése  
A képviselő-testület 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 2003. december 20. 
 
 
59/2003./II.28./sz. határozat:  
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a májusi testületi ülésre kérjen árajánlatot és 
terjessze elő a hivatal részére legmegfelelőbb minőségbiztosítási rendszer kiépítésének 
előkészítését. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. májusi testületi ülés. 
 
 
60/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
61/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
igazgatójának, a Városi Könyvtár igazgatójának és az Orlai Petrics Soma Muzeális 
Gyűjtemény vezetőjének beszámolóját a kinevezésük óta végzett munkájukról elfogadja. 
 
 
62/2003./II.28./sz. határozat:   
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület megbízza a 3 kulturális intézményének 
/Petőfi Sándor Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, Orlai Petrics Soma Muzeális 
Gyűjtemény/ vezetőit, az áprilisi testületi ülésre dolgozzák ki, hogy milyen költség vonzata 
lenne a hétvégi nyitva tartásnak.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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              érintett intézményvezetők 
Határidő: 2003. áprilisi testületi ülés. 
 
 
63/2002./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, dolgozza ki a 3 
kulturális intézményének összevonása mellett és ellene szóló érveket a márciusi Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság ülésére, illetve a testületi ülésre, az intézményvezetők álláspontját is 
kikérve a szakmai érvek érdekében. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. márciusi Pénzügyi-, Gazd. Biz. ülés.  
                 ill. márciusi testületi ülés. 
 
 
64/2003./II.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,        424000 eFt-tal megemeli 
/Rövid lejáratú értékpapírok bev./ Hitelek, értékpapírok bevételei. 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai kiadási előirányzatát:      424000 eFt-tal 
/Rövid lejáratú értékpapírok kiad/ Hitelek, értékpapírok kiadásai. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
65/2003./II.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése: 
7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül átcsoportosítás: 
a Dologi kiadások előirányzatának csökkentése:     - 188 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
a Felhalmozási kiadások / Kolombárium / előirányzatának emelése  + 188 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester és Magyar Pál a Városi Közszolgáltató Int. 

Intézmény vezetője 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
66/2003./II.28./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 előirányzatát  126662 eFt-tal megemeli 
Állami támogatás, Céltámogatás:       
Szennyvíz csatorna hálózat építése (3, 4, 5a, 6, 10a sz. öblözet) ill. a Szennyvíztisztító telep 
bővítése ber. 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
A 7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát 126662 eFt-tal. 
Szennyvízcsatorna hálózat építése (3,4,5a,6,10a sz öblözet) ill. a Szennyvíztisztító telep 
bővítése beruházás. 
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67/2003./II.28./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: 
A: - Állami támogatás, Normatív áll hozzájárulás 
Bevételi előirányzatát csökkenti      -1 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Egyéb sajátos bev:  SZJA bev SZJA Normatív módon elosztott része előirányzatot 1 eFt-tal. 
Állami támogatás – Központosított előirányzatok bevételi előirányzatát csökkenti: 
B: Gyermekétkeztetési támogatás előirányzatot:    -3451 eFt-tal 
C: Egyes rendszeres szoc ellátásban részesülők egyszeri juttatása 
      /Kiegészítő családi pótlék/ előirányzatot                           -3990 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Átvett pénzeszközök működési célra, bevételi előirányzatát: 
B: - Gyermek étkeztetési tám előirányzatát       3451 eFt-tal 
Állami támogatás – Normatív kötött felh. tám előirányzatát      
C: - Egyes rendszeres szoc ellátásban részesülők egyszeri juttatása  
       /Kiegészítő családi pótlék/ előirányzatot:                 3990 eFt-tal. 
7-3. cím: PH int folyó és egyéb bevételek 
Állami támogatás – Központosított előirányzatok bevételei előirányzatát csökkenti: 
D: - A helyi Önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők  
előmeneteli és illetmény rendszerének 2001. július 1-i módosításával 
összefüggő támogatás előirányzatot                 -1 eFt-tal 
F: Egyes rendszeres szoc. ellátásban részesülők egyszeri juttatása 
     előirányzatot:                  -10 eFt-tal. 
Állami támogatás – Normatív kötött felhasználási tám. bevételi előirányzatát csökkenti 
E: - Egyes rendszeres szoc ellátásban részesülők egyszeri juttatása 
/Kiegészítő családi pótlék/ visszafizetése és előirányzat zárolása előirányzatot -286 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
D: A 7-4.cím: PH igazgatási kiadásai, személyi juttatása kiadási előirányzatát:     -1 eFt-tal 
A 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, Pénzeszközök átadása működési célra   
– Társ szoc pol. jutt: 
E: - Egyes rendszeres szoc ellátásban részesülők egyszeri juttatása 
/Kiegészítő családi pótlék/ visszafizetése és előirányzat zárolása előirányzatot -286 eFt-tal 
F: Egyes rendszeres szoc ellátásban részesülők egyszeri juttatása     -10 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
68/2003./II.28./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 előirányzatát: 
Kamatbevétel:          1000 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A 7-4. cím. PH Igazgatási kiad, dologi kiadási előirányzatát:     1000 eFt-tal.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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69/2003./II.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testületének 2003. II. félévi munkatervébe kerüljön beépítésre a Tappe Kft. beszámoltatása 
tevékenységéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, II. félévi munkaterv összeállítása. 
 
 
70/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy - a Szabó Árpádról 
Udvardi Anikó szobrászművész által tervezett mellszoborral kapcsolatban - pályázat kerüljön 
benyújtásra. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület 700 eFt + járulékai összeget 
biztosít a 2003. éves költségvetés általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
71/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, szakmailag támogatásra méltónak 
ítéli id. Jeszenszky Károly "Osada Mező-Berény" című művének megjelentetését és ahhoz 
100 eFt pénzügyi támogatást biztosít, amennyiben a kiadvány további pénzügyi forrásai is 
biztosítva lesznek. A felajánlott támogatásért cserében 100 pld-ra igényt tart az 
önkormányzat, amiért köszönetet mond. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
72/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény története kiegészítő 
kötetének kiadásával járó feladatok felvállalása előtt megbízza az Oktatási Kulturális 
Bizottságot a könyv iránti igény, illetve a támogatói kör felmérésével, (van e más lehetőség a 
kiadvány megjelentetésére, az anyagi fedezet csökkentésére, helybeli írók, szerkesztők stb.)  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: 2003. májusi testületi ülés. 
 
 
73/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.  
Kéri kiegészíteni azzal, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti feladatok ellátására 
intézményfenntartó társulás működik 1999. óta Kamut és Murony községekkel, 2003. évtől 
Kétsoprony községgel. 
Javasolja, hogy a megyei koncepcióba kerüljön be alapfeladati célkitűzésként a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer kiépítése. 
Kezdeményezi továbbá, hogy az emelt szintű idősek bentlakásos ellátása pozitívabban és 
támogatottabban kerüljön bele a koncepcióba, mivel véleményünk szerint, különösen az 
Európai Unióhoz való csatlakozást követően megnőhet az ilyen jellegű igény. Azaz, ha 
valamely önkormányzat pályázni kíván ebben, az támogatásra találjon. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
74/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi-, Gazdasági; 
valamint az Ügyrendi Bizottságokat, hogy együttes ülésen a helyi iparűzési adóról szóló 
rendelet 1 §. /2/ a./ pontját -“A szakmunkástanulót  és a mezőberényi lakóhellyel rendelkező 
nyilvántartott munkanélkülit foglalkoztató vállalkozás, valamint az a vállalkozás, amelyik a 
foglalkoztatási létszámot mezőberényi lakóhellyel rendelkező munkaerő alkalmazásával 
növeli, szakmunkástanulónként ill. munkanélküli foglalkoztatottakként, ill. a bázis évet 
figyelembe véve foglalkoztatotti létszám növekedése  után  foglalkoztatottakként havi 100Ft 
adókedvezményben részesül abban az adóévben, amelyben a foglalkoztatás fennáll.”- 
vizsgálja meg, a 100 Ft adókedvezmény meghatározását érintően. A javaslat kerüljön a 
márciusi testületi ülésre előterjesztésre.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             érintett bizottságok elnökei 
Határidő: 2003. márciusi testületi ülés. 
 
 
75/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy az 1. Sz. Általános 
Iskola, a Kinizsi úti óvodával konzorciumban pályázatot nyújtson be a PHARE HU 0101-01 
“A hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai 
programok fejlesztése, adaptálása és alkalmazása” című 2.1 alprogramra. Egyetért a 
Képviselő-testület azzal, hogy a fenti pályázatban a konzorcium vezetője a kedvezményezett 
iskola legyen, és a pályázat benyújtásához szükséges saját erő összegét az érintett 
intézmények a költségvetésükből biztosítsák. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. március 8. 
 

76/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a “Körösök Völgye 
Naturpark” Egyesület Alapszabályának III. pontja második szakasz első mondatának 
módosítását az alábbiak szerint: 
“A közgyűlés döntéshozatalában a tagokat –tagdíjfizetési kötelezettségükhöz igazodóan- az 
alábbiak szerint illeti meg szavazati jog: 
1. Gazdálkodó szervezetek                 1 szavazat 
2. Egyéni tagok                                   1 szavazat 
3. Civilszervezetek                             1 szavazat 
4. Önkormányzatok                            1 szavazat  minden megkezdett 5.000 lélekszámonként.” 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. márciusi 31. 
 

77/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt vesz azon az érdekeltségnövelő 
pályázaton, melyet a helyi önkormányzatoknak írtak ki a közművelődés terén /közművelődési 
intézmények technikai-műszaki felszereltségére használható fel/. 
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Az érdekeltségnövelő pályázaton való részvételen a bruttó ÁFA-s összeg, 800.000 Ft 40%-át 
biztosítja a Petőfi Sándor Művelődési Központ részére /Lap-top, digitális fényképezőgép 
vásárlásra/ 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 pályázat támogatással arányos összeget a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ rendelkezésére bocsájtja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: a pályázat beadása 2003. március 17. 
 
 
78/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kocsor László és 
Kocsor Lászlóné Schmidt Ibolya Mezőberény, Szénáskert u. 43. sz. alatti lakosok tulajdonát 
képező mezőberényi 3332 hrsz-ú Mezőberény, Szénáskert u. 43. sz. alatti ingatlanra 200 eFt 
lakásépítési kedvezmény és járulékai erejéig a Magyar Államvasutak Rt. javára jelzálogjog, 
Mezőberény Város Önkormányzatát követő rangsorban bejegyzésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
79/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a néhai Dombi 
József (3/5 rész) tulajdonát képező 234 hrsz-ú Mezőberény, Ady E. u. 75. sz. ingatlanra 
Mezőberény Város Önkormányzata javára 200 eFt és járulékai erejéig bejegyzett 
jelzálogjogot Dombi Ottilia és Dombi Renáta Mezőberény, Csabai u. 14. sz. alatti lakosok, 
mint törvényes örökösök változatlan feltételekkel átvállalják. Hozzájárulását adja a hagyatéki 
jogügyletre történő átruházáshoz Dombi Ottilia és Dombi Renáta javára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
80/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 284/2001/VII.27./sz. és a 331/2002./XI.15./sz. /Szarvasi u. 12. sz. alatti 
önkormányzati ingatlan/ lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
81/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok alapján a 3., 4., 
5/a., 6., és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben csatornahálózat létesítésére és a szennyvíz-
tisztítótelep bővítésére, korszerűsítésére szolgáló beruházás lebonyolításával a DUPLEX Kft-t 
(Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) bízza meg. 
Megbízza továbbá a polgármestert, hogy a céggel a Megbízási Szerződést 9.900 eFt + ÁFA 
összeggel /2003 évben: 3465 eFt; 2004 évben: 6.435 eFt/ kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. március 14. 
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82/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok alapján a 3., 4., 
5/a., 6., és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben csatornahálózat létesítésére és a szennyvíz-
tisztítótelep bővítésére, korszerűsítésére szolgáló beruházás műszaki ellenőrzési feladatinak 
elvégzésével a DUPLEX Kft-t (Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) bízza meg. 
Megbízza továbbá a polgármestert, hogy a céggel a Megbízási Szerződést 13.000 eFt + ÁFA 
összeggel /2003 évben: 4.550 eFt; 2004 évben: 8.450 eFt/ kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. március 14. 
 
 
83/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi 
Alap Célelőirányzatból a 3., 4., 5/a., 6., és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben szennyvíz 
csatornahálózat építésre és a szennyvíz-tisztítótelep bővítésre nyújtott támogatást elfogadja. 
Megbízza a polgármester urat és a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elfogadó nyilatkozatot 
az önkormányzat nevében írják alá.  
Megbízza továbbá a polgármester urat, hogy kezdjen egyeztetéseket a támogatási feltételek 
megváltoztatása érdekében, mert ellenkező esetben az önkormányzat nem tudja teljesíteni a 
11.150/2002. ikt. számú vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003.március 9. 
 
 
84/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Békés város polgármesterének 
kérelmét, anyagi támogatás kérését a polgári védelemmel, valamint katasztrófa elleni 
védekezéssel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásához, lakosság létszámának 
függvényében 12 Ft/fő összeg megfizetését a Békés Város Helyi Védelmi Bizottság részére 
nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
85/2003./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza -3., 4., 5/a., 6., és 10/a. sz. 
szennyvíz öblözetben szennyvíz csatornahálózat építés és a szennyvíz-tisztítótelep bővítés-  a 
szennyvízberuházások kapcsán előkészítő tevékenységre, tárgyalásokra Valentinyi Károly 
képviselőt, úgy hogy mindenkor a polgármesterrel együtt, egymással egyeztetve végezzék 
tevékenységüket. Aláírni a vonatkozó törvény értelmében csak a polgármester jogosult. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Valentinyi Károly képviselő 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
86/2003./II.28./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 40/2003./ II.17./ sz. határozatát módosítja, mivel az oktatási épület 
/Orlai Petrics Soma Általános Iskola Kisegítő Tagozata részére 6 tantermes iskola/ 
létesítésének előírásai megváltozása miatt a megvalósíthatósági tanulmányt teljesen át kell 
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dolgozni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezővel, a PAKSI-TEAM Kft.-vel a 
tervezési szerződést 1.500.000 Ft + ÁFA összeggel kösse meg.  
Felhatalmazza továbbá, hogy amennyiben területbővítés szükséges, akkor telekrész 
vásárlására a tárgyalásokat a szomszédos ingatlantulajdonosokkal folytassa le. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2003.(III.03.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2003.(III.03.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2003.(III.03.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 31/2002.(XII.16.) MÖK sz. rendelettel módosított 14/2002.(VI.24.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2003.(III.03.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 35/2002.(XII.30.) MÖK sz. rendelettel módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 30/2001.(XII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
87/2003./III.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/1. Önkormányzati támogatások bizottsági szétosztása (sport, városi rendezvények és 
nemzetközi kapcsolatok) /27/2003./I.31./ sz. határozat végrehajtása./ 

2/2. Szántó ingatlanok értékesítése /415/2002./XII.13./ sz. határozat végrehajtása/ 
2/3. A város 3 kulturális intézményeinek jövőbeni működtetése /63/2003./II.28./ sz. 

határozat végrehajtása./ 
3./ Beszámoló Mezőberény város közrendjéről és közbiztonságáról. 
4./ Beszámoló Mezőberény város egészségügyi ellátásról, és az ügyeleti ellátás helyzetéről. 
5./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének módosítása. 
6./ Bejelentések  

6/1. Az OM által elrendelt országos ellenőrzés szakértői jelentése az OPS Általános 
Iskolában folyó roma felzárkóztató oktatásról 

6/2. Az Ipszilon Pedagógiai Műhely által készített szakértői jelentés az OPS Általános 
Iskolában folyó német nemzetiségi nevelésről-oktatásról 

6/3. Gútai csoportok hivatalos fogadása az idei Berényi Napok keretében 
6/4. Támogatás kérése a "Berény" - kupán való részvételre 
6/5. Pályázati lehetőség ösztöndíjra a schöppingeni művészfaluban festőművészeknek 
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6/6. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
6/7. Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése 
6/8. Football Club kérelme a Város Sporttelep rezsi költségeinek támogatására 
6/9. Támogató nyilatkozat kérése oktatási-nevelési intézmények Phare pályázatához 

7./ Zárt ülés  
7/1. Önkormányzat tulajdonát képező intranet hálózat működtetése 
7/2. Peschak Kereskedelmi cég telekvásárlási kérelme 

 
 
88/2003./III.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
89/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és kulturális bizottság 
tájékoztatóját, az önkormányzati támogatások átruházott hatáskörben hozott felhasználásáról 
elfogadja. A sporttámogatások idei felhasználása az önkormányzati sportrendeletben 
szabályozott módon a következő: 
A rendelkezésre álló évi teljes keret 10 %-a diáksportra (548 000,- Ft), részletezve: 
1. Sz. Ált. Iskola DSE                       210 000, -Ft 
OPS Ált. Iskola DSE                        210 000,- Ft 
PS Gimnázium DSE                         128 000,- Ft 
A rendelkezésre álló évi teljes keret       90 %-ának 3 %-a tartalékalap     149 000,- Ft. Az 
előbbiek után fennmaradó összegből a pontrendszer alkalmazásával számítva az: 
Alföld Turista Egyesület                       290 000,- Ft 
MFC                                                    1 861 000,- Ft 
Mezőberényi Tenisz Club                      339 000,- Ft 
SSE                                                      2 297 000,- Ft 
támogatásban részesül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
90/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Alfredo 
Lima Szellem és Testedző Baráti Kör (Mezőberény, Fő út 14.) 2005. december 31-ig kizárta 
magát (a pályázati kiírás 9. pontja szerint) a várostól pályázati úton (városi rendezvények 
szervezésére) kapható támogatásokból, mivel a 2002. évi önkormányzati támogatással időre 
nem számolt el és az ellenőrzést csak a bizottsági ülés napján tette lehetővé.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
91/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város három kulturális intézményét 
–Petőfi Sándor Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Orlai Petrics Soma Gyűjtemény- 
külön, önállóan működteti tovább. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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92/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szükségesnek tartja a kulturális 
intézmények átvilágítását, ennek eredménye ismeretében a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ, a Városi Könyvtár, az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény alapító okiratának 
felülvizsgálatát, ezzel megalapozva az intézményvezető pályázatok 2003. III. negyedévben 
történő kiírását. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, vizsgáltassa meg a kulturális 
intézmények szakmai átvilágításának pénzügyi feltételeit. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
93/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ, 
a Városi Könyvtár, az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény vezetőinek megbízását 
meghosszabbítja 2003. december 31-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
94/2003./III.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 415/2002/XII.13./ sz. lejárt határidejű határozatról szóló beszámolót 
tudomásul veszi. 
 
 
95/2003./III.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében 
indokoltnak látja a város bűnmegelőzési programjának, stratégiájának kidolgozását a 
Rendőrséggel együtt. Felkéri a képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot, hogy ennek 
előkészítésében vegyen részt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Hoffmann Dániel Ügyr. Biz. elnök 
Határidő: int. azonnal 
 
 
96/2003./III.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata során célszerűnek 
látja az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe utalni a bűnmegelőzéssel összefüggő kérdésekkel 
való foglalkozást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Hoffmann Dániel Ügyr. Biz. elnök 
Határidő: ért. szerint 
 
 
97/2003./II.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül a bűnmegelőzési 
referensi feladatellátását oldja meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
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98/2003./III.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Mezőberény város közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolót a 
szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
 
 
99/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "Mezőberény egészségügyi ellátásáról 
és az ügyeleti ellátás helyzetéről“ című beszámolót a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 
A Képviselő-testület a városban az egészségügyi ellátások helyzetét összességében, valamint 
az alapellátásban, és a szakellátásban részt vevő orvosok és más dolgozók munkáját jónak 
értékeli, és köszönetet mond az ellátásban résztvevőknek. 
 
 
100/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakosságának még jobb és 
közelebbi egészségügyi ellátása érdekében a 2002-ben Reumatológiai szakrendelés 
beindítására beadott (és sajnos elutasított) pályázatot 2003. évben megismétli, és fenntartja 
szándékát a szakrendelésre. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, hogy a pályázatot készítse 
el. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2003. április 30., illetve a pályázati kiírás szerint. 
 
 
101/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakosságának még jobb és 
közelebbi egészségügyi ellátása érdekében a következő, egymással összefüggő fejlesztési 
célokat jelöli meg a jelenlegi elképzelések alapján:  
• Központi Ügyelet elhelyezése és korszerűsítése – a Széchenyi u. 1. szám alatt, a jelenlegi 

védőnői szolgálat helyére, az ügyeleti ellátás színvonalának emelése. 
• Védőnői Szolgálat korszerűsítése, elhelyezése – Széchenyi u. 1. szám alatt, 

gyermekorvosi rendelő helyére. 
• Szakrendelés elhelyezése a Széchenyi u. 1. szám alatt 
• Gyermekorvosi rendelő korszerűsítés a Luther u. 1. szám alatt – lehetőleg a tervbe vett 

privatizációs folyamattal 
• Iskola-egészségügyi helyiség kialakítása az 1. Számú Általános Iskolában, valamint az 

Orlai Petrics Soma Általános Iskolában 
A felmerült feladatok megoldására minden lehetséges pályázati lehetőséget fel kell kutatni, és 
pályázatokat benyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója 
   Dr. Andor László Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos 
 
 
102/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselte elrendeli az egészségügyi közszolgáltatókkal 
kötött szerződések, megállapodások felülvizsgálatát, és az orvosi tevékenység végzésének 



27 

formáiról szóló 2001. évi CVII. Törvényben előírtaknak megfelelő feladatellátási, illetve 
feladatátvállalási szerződések megkötését. 
A szerződések tervezetét jóváhagyásra be kell nyújtani a Képviselő-testülethez. 
Felelős: a szerződések előkészítéséért Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. május 31. 
 
 
103/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Mezőberény Város 
Népegészségügyi helyzete, és közegészségügyi állapotának bemutatása az ÁNTSZ Békés 
Városi Intézete tevékenységének tükrében" című magas színvonalú, igényes gondos 
előterjesztést köszönettel tudomásul veszi. 
 
 
104/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Karsai Ervin roma 
nyelvi szakértő jelentését a mezőberényi OPS Általános Iskola speciális tagozatán a roma 
felzárkóztató (kisebbségi) oktatással kapcsolatban végzett értékelését, melynek megállapításai 
szerint az iskola a törvénynek megfelelően működik és az intézmény a kitűzött célokat 
teljesíti.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István, az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
105/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Ipszilon Pedagógiai 
Műhely jelentését a mezőberényi OPS Általános Iskola 4. a (német nemzetiségi nyelvoktató) 
osztályában végzett felmérésről. A képviselő-testület elrendeli, hogy a következő tanévtől 
érvényes pedagógiai program jóváhagyásra történő benyújtását előzze meg a jelentésben 
felvetett egyeztetések, pontosítások végrehajtása, a felvetett hiányosságok pótlása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István, az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
106/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gútai csoport fogadásáról szóló 
előterjesztésről információ hiányában dönteni nem tudott. Felkéri a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ vezetőjét, hogy biztosítson további információt a képviselő-testület részére az 
irányban, hogy kik kezdeményezték a meghívást, kiket kellene meghívni stb. A Művelődési 
Központ keresse a pályázati lehetőségeket a testvérvárosi kapcsolatok finanszírozásának 
lehetőségét, delegáció fogadás anyagi hátterének biztosítását. Az információk birtokában 
dönteni a 2003. áprilisi ülésen kíván. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva műv. központ igazgatója 
Határidő: 2003. áprilisi ülés. 
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107/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csak elviekben támogatja az Orlai 
Petrics Soma Általános Iskola kérelmét, az iharosberényi labdarúgó tornán (2003. április 11-
12.) való részvétellel kapcsolatban, az utazáshoz anyagi támogatást nem tud biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István az OPS. Általános Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
108/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel tudomásul veszi a 
festőművészeknek (a schöppingeni művészfaluba) pályázati úton felajánlott ösztöndíj 
lehetőségét. A pályázati lehetőségről a Mezőberényi Hírmondó áprilisi számában is 
tájékoztatja a város lakosságát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva, a Mezőberényi Hírmondó felelős kiadója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
109/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényben a szavazatszámláló 
bizottságokat a következők szerint egészíti ki: 
2. sz. szavazókörbe: Bőtsch Ádám Mezőberény, Oltványkert u. 50. 
8. sz. szavazókörbe: Bartó Róbertné Mezőberény, Fő u. 2/A. I. 12. 
9. sz. szavazókörbe: Bereczki Magdolna, Mezőberény, Árpád u. 51., 
valamint póttagokként: Bajkai Mátyásné Mezőberény, Budai Nagy Antal u. 62. és Fazekas 
Lajosné  Mezőberény, Fő u. 2/D. III/26. szám alatti lakosokkal. 
Felhatalmazást ad az önkormányzat Ügyrendi Bizottságának, hogy a szavazatszámláló 
bizottságokat szükség szerint egészítse ki a 2003. április 12-i Országos Népszavazásra. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 

Hoffmann Dániel ÜB elnöke 
Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2003. április 7. 
 
 
110/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club részére - 
a Városi Sporttelep rezsiköltségeinek (víz, villany, fűtés) fedezetére - 2003. I. félévben 
30eFt/hó, azaz 180 eFt támogatást biztosít 2003. január 1-ig visszamenőleg, a 2003. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére, azzal a kikötéssel, hogy az évi tisztasági meszelést a 
Football Clubnak kell saját költségén elvégezni még a tavaszi szezonban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
111/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 75/2003.(II.28.) sz. 
határozatát, melyben támogatja, hogy az 1. Sz. Általános Iskola, a Kinizsi úti óvodával 
konzorciumban pályázatot nyújtson be a PHARE HU 0101-01 programban, és a 
konzorciumban résztvevők megnevezése miatt új határozatot hoz. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
112/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy az 1. Sz. Általános 
Iskola konzorciumban pályázatot nyújtson be a 2001. évi PHARE Program HU 01.01-01 (“A 
hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai 
programok fejlesztése, adaptálása és alkalmazása” című) 2.1 alprogramjára. A konzorciumban 
résztvevők: az 1. Számú Általános Iskola, a mezőberényi Összevont Óvodák Kinizsi úti 
tagóvodája, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és a mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat. Egyetért a Képviselő-testület azzal, hogy a fenti pályázatban a konzorcium 
vezetője a kedvezményezett iskola legyen, és a pályázat benyújtásához szükséges saját erő 
összegét az érintett intézmények a költségvetésükből biztosítsák. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő a pályázat beadására: 2003. március 26. 
 
 
113/2003./III.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező intranet hálózat működtetésére tett 
ajánlat tovább tárgyalása érdekében, felkéri a jegyzőnőt, kérjen azonos tartalomra árajánlatot 
még legalább két cégtől az informatikai hálózat működtetésére vonatkozóan, azt terjessze elő 
az áprilisi testületi ülésre. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. áprilisi testületi ülés.  
 
 
114/2003./III.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a jelen időszakban építési telkek 
kialakítása céljára belterületbe való csatolása alatt lévő, külterületi 061/3-4-5-6-7-8-9 és 10 
helyrajzi számú gyep művelési ágú ingatlanokból, belterületbe való csatolás, az építési telkek 
összevonása, és művelési ág változás  után - mely a következő ingatlanokat érinti: 061/3-4-5-
6-7-8-9 hrsz. -, az összevont ingatlant 1 millió Ft vételáron eladja ipartelep céljára, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Az adás-vételi szerződés aláírását 
követő 2 éven belül, ha a vevő által tervezett beruházás nem valósul meg, az önkormányzat az 
ingatlant a fent meghatározott eladási áron visszavásárolhatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
115/2003./III.21./sz. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kmetykó János tervezővel 650 
eFt+ÁFA összegért, a Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlan komplex tervének /a 
101/2003./III.21./sz. határozat értelmében/ elkészítésére a tervezési szerződést kösse meg. 
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 7/2003.(III.24.) önkormányzati 
rendelete a 29/2002.(XII.16.) MÖK számú rendelettel, a 21/2002.(IX.23.) MÖK számú 
rendelettel 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 8/2003.(III.24.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 6/2003.(III.3.) MÖK számú rendelettel módosított, 
valamint 35/2002.(XII.30.) MÖK sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
30/2001.(XII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
116/2003./IV.24./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. Címzett támogatásra pályázat benyújtása 6 tantermes speciális iskola, és 108 fős 
diákotthon létesítésére /40/2003./II.17./ és 86/2003./II.28./ hat./ 

2/2. Városi Könyvtárban polgári szolgálatos alkalmazása /21/2003./I.31./ hat./ 
2/3. Az önkormányzat 3 kulturális intézménye hétvégi nyitva tartása /62/2003./II.28./ hat./  
2/4. Matajsz János fúvószenekar vezetői megbízása 2003. évre /30/2003./I.31./ hat./ 
2/5. Intézményvezetők illetménykiegészítése /33/2003./I.31./ hat./ 
2/6. A 3 kulturális intézmény vezetőjének vezetői megbízásának meghosszabbítása 

/93/2003./III.21./ hat./ 
2/7. A város 3 kulturális intézményének átvilágítása /92/2003./III.21./ hat./ 
2/8. A Kábel TV Szövetkezet helyiségbérleti ügye /422/2002./XII.13./ hat./ 
2/9. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat gépkocsi eladása és új gépkocsi 

vásárlása iránti kérelme /23/2003./I.31./ hat./ 
2/10. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme a bölcsődei 30 adagos 

főzőkonyha HACCP rendszer feltételeinek biztosítására /9/2003./I.31./hat./ 
2/11. A Thököly u. 52-94. sz. előtti szakasz útépítési ügye /17/2003./I.31./ hat./ 
2/12. Szennyvíz beruházás közbeszerzési eljárása lebonyolítására a Duplex Kft-vel 

szerződéskötés /35/2003./I.31./ hat./ 
2/13. Rendkívüli időjárás miatt keletkezett többlet költség fedezetére támogatási kérelem a 

BMTT vis major alapjához /41/2003./II.17./ hat./ 
2/14. Szennyvíz beruházás közbeszerzési eljárása, előminősítő eljárás részvételi 

felhívásának megjelentetése /44/2003./II.24./ hat./  
2/15. A Sporttelep Sport utca felőli kerítésének létesítése /51/2003./II.28./ hat./ 
2/16. Városi közvilágítás felmérése /52/2003./II.28./ hat./ 
2/17. Városháza díszkivilágítása /53/2003./II.28./ hat./ 
2/18. Városi utak útépítési terveinek elkészítésére szerződéskötés /55/2003./II.28./ hat./ 
2/19. Szennyvíz beruházás lebonyolítására szerződéskötés a Duplex Kft- vel 

/81/2003./II.28./ hat./ 
2/20. Szennyvíz beruházás műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására szerződéskötés a 

Duplex Kft-vel /82/2003./II.28./ hat./ 
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2/21. Szennyvíz beruházáshoz KAC támogatás elfogadása /83/2003./II.28./ hat./ 
2/22. Városi intranet hálózat működtetésére árajánlat kérése /113/2003./III.21./ hat./ 
2/23. Reumatológiai szakrendelés beindítására pályázat benyújtása /100/2003./III.21./ hat. 
2/24. "Osada Mező-Berény" című könyv kiadásához támogatás /71/2003./II.28./ hat./ 
2/25. Városi delegáció tagjainak megválasztása a gronaui testvérvárosok hétvégéjén való 

részvételre /25/2003./I.31./ hat./ 
2/26. Berényi Napok rendezvénysorozat időpontjának megállapítása /26/2003./I.31./ hat./ 
2/27. Konzorciumi tagként a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázata Phare program 

keretében Roma Közösségi és információs központ létrehozására /42/2003./II.17./ 
hat./ 

2/28. Békés Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezése 
/73/2003./II.28./ hat./ 

2/29. "Körösök Völgye" Natúrpark Egyesület Alapszabályának módosítása 
/76/2003./II.28./ hat./ 

2/30. Polgári védelemmel, valamint katasztrófa elleni védekezéssel kapcsolatos igazgatási 
feladatok támogatása iránti kérelem elutasítása /84/2003./II.28./ hat./ 

2/31. A város 3 kulturális intézményének jövőbeni működése /91/2003./III.21./ hat./  
2/32. Orlai P. S. Általános Iskolának az iharosberényi labdarugó tornára utazáshoz 

támogatás kérése /107/2003./III.21./ hat./  
2/33. Ösztöndíj pályázati lehetőség a schöppingeni művészfaluba /108/2003.III.21./ 
2/34. 1. Sz. Általános Iskola vezetésével konzorciumi pályázat benyújtása Phare programra 

/112/2003./III.21./ hat./ 
2/35. Programmédia Kft-vel együttműködési megállapodás, a víztoronyra felszerelendő 

mikrohullámú átjátszó-adó ellentételezése. /448/2002./XII.28./ hat./ 
2/36. A Művelődési Központ érdekeltségnövelő pályázaton való részvétele 

/77/2003./II.28./hat. / 
2/37. Az Alfredo Lima Szellem és Testedző Baráti Kör kizárása a városi pályázati 

támogatásból /90/2003./III.21./ hat./ 
2/38. A Városi Közszolgáltató Intézmény számítógép vásárlása /19/2003./I.31./ hat./ 
2/39. Berényi Napok pénzügyi fedezete /ezen belül gútai csoportok fogadása 

106/2003./III.21/hat./ 
3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének teljesítése 
4./ A Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója tevékenységéről 
5./ Bejelentések  

5/1. Együttműködés a Berényiek Szövetségében 
5/2. Oktatási intézmények pályázatai 
5/3. Az induló első osztályok számának módosítása 
5/4. Városi Zeneiskola helyiség használati kérelme 
5/5. A 7., 8., 9. sz. szennyvízöblözetben elkészült csatornahálózatra való kedvezményes 

rákötési határidő meghosszabbítása /a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
rendelet módosítása/ 

5/6. Önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása 
5/7. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 

módosítása 
5/8. Az Összevont Óvodák pótelőirányzat biztosítása iránti kérelme 
5/9. Cigány Kisebbségi Önkormányzat létszám igénye 
5/10. Birtokhasznosítási Bizottságba önkormányzat általi delegálás 
5/11. Zsibrita Pál levele - parlagfű mentesítés tárgyában 
5/12. Wenckheim-Fejérvári kastély műemléki védettségének megszüntetése 
5/13. Fenntartói képviselet érettségi vizsgabizottságok munkájában 
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5/14. Mezőberény milyen hozománnyal kíván belépni az Európai Unióba  
5/15. A Bélmegyer-Mezőberény összekötőút építése során felmerült régészeti feltárásokra 

fedezet biztosítás 
5/16. Virágos Magyarországért Környezetszépítési versenyfelhívás 
5/17. Akadálymentes közlekedés megteremtése a város közintézményeiben 
5/18. Légi fotó készítési ajánlat 
5/19. Strandfürdő fejlesztésére pályázati lehetőség 
5/20. Energiaültetvények hálózat mintaprogramhoz való csatlakozás 
5/21. A Délalföldi Gyógy és Termálfürdők Közhasznú Egyesületének felhívása 
5/22. Békés megye kistérségi rendszere 
5/23. Aradi Szabadság Szoborhoz támogatás kérés 
5/24. Költségvetési előirányzat átcsoportosítás, fedezet biztosítás 
5/25. A Német Kisebbségi Önkormányzat és Német Hagyományápoló Egyesület 

megemlékezésén részvételről, koszorúzásról döntés. 
5/26. A Békés megyei Vízművek Vállalathoz támogatás biztosítása iránt pályázat 

benyújtása. 
5/27. Oktatási intézmények beszámolójának későbbi időpontra történő halasztása. 
5/28. Egyéb bejelentések 

6./ Zárt ülés 
6/1. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: Jelzálogjog bejegyzéshez 

hozzájárulás /29/2003/I.31./ és 78/2003./II.28./ határozatok/ 
6/2. Mátyás kir. u. 68. sz. alatti ingatlan vételre történő felajánlása /31/2003./I.31./ hat./ 
6/3. Csejtei Pál Mezőberény, Köröstarcsai u. 30. sz. alatti lakos helyiség vásárlási kérelme 
6/4. Hozzájárulás kérése jelzálogjog átvállaláshoz  
6/5. A Békés Megyei Vízművek Vállalat részvénytársasággá történő átalakulása 
6/6. A 3., 4., 5/a., 6. és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben szennyvízcsatorna hálózat építés és 

szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés megvalósítására kiírt nyílt, 
előminősítéses közbeszerzési eljárásra beérkezett részvételi jelentkezések értékelése 

6/7. Mezőberény város belterületén a 3., 4., 5/a., 6. és 10/a öblözetben tervezett 
szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep bővítés építési munkáinak a 
megvalósítására kiírt nyílt, előminősítéses közbeszerzési eljárás ajánlattevői számára 
dokumentumok elfogadása 

6/8. A 3., 4., 5/a., 6. és 10/a sz. szennyvíz öblözetekben víziközmű-társulat szervezésének 
előkészítése 

6/9. Ajánlat Mezőberény város szennyvízcsatorna beruházásának saját erő finanszírozására 
6/10. Mezőberény Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlan komplex tervének elkészítésére 

tervezési szerződés /101/2003./III.21./ és 115/2003./III.21./ hat./ 
6/11. Orvosi ügyelet feltételeinek megteremtésére pályázat 
6/12. Mezőberény város településrendezési tervének elkészítésére ajánlat kérés 
6/13. Manfred Tappe kérelme 
6/14. Tóth János járda felújításra tett javaslata 
6/15. Zsibrita Pál levele - tiltott önkényuralmi jelképek közterületen történt felfestéséről 
6/16. Bélmegyer-Mezőberény összekötőút létesítéséhez szükséges területre, vásárlási 

tárgyalásokra felhatalmazás 
6/17. Egyéb bejelentések 

 
 
117/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
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118/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért – az Oktatási 
Minisztériumhoz benyújtandó címzett támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás 
keretében – az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Speciális tagozata részére a Deák Ferenc 
u. 7. szám alatt egy új hat tantermes iskola, és a Petőfi u. 14-20. sz. alatt a Petőfi Sándor 
Gimnázium az Orlai Petrics Soma Általános Iskolával közös 108 férőhelyes diákotthon 
létesítésével. 
A PAKSI - TEAM Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint az “A” alternatíva 
906 458 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját forrásként 90 700 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2004-ben  14 700 eFt 
2005-ben  38 000 eFt 
2006-ban  38 000 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
A PAKSI - TEAM Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint az “B” alternatíva 
938 867 eFt létesítési költségű. A Képviselő-testület saját forrásként 93 900 eFt-ot biztosít az 
alábbi részletezés szerint: 
2004-ben  15 100 eFt 
2005-ben  39 400 eFt 
2006-ban  39 400 eFt az éves költségvetési rendeleteiben. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
Speciális tagozata részére a Deák Ferenc u. 7. szám alatt egy új hat tantermes iskola, és a 
Petőfi u. 14-20. sz. alatt a Petőfi Sándor Gimnázium az Orlai Petrics Soma Általános 
Iskolával közös 108 férőhelyes diákotthon létesítésére a PAKSI-TEAM Kft. által elkészített 
megvalósíthatósági tanulmánytervek közül az “A” alternatívát az első helyre sorolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
119/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 21/2003/I.31./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásának - Városi 
Könyvtárban polgári szolgálatos alkalmazásának lehetőségéről szóló jelentés - tárgyalását a 
májusi ülésre elnapolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. májusi testületi ülés 
 
 
120/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a három kulturális intézménye - 
Városi Könyvtár, Petőfi Sándor Művelődési Központ, Orlai P. S. Gyűjtemény – hétvégi 
nyitva tartásáról az adott intézmények szakmai átvilágítási eredményének ismeretében hoz 
döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
121/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 30/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat - Matajsz János 
fúvószenekar vezetői megbízása 2003. évre - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
vette. 
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122/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 33/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat - intézményvezetők 
illetménykiegészítése - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
123/2003./IV24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 93/2003.(III.21.) sz. határozatát 
kiegészíti azzal, hogy a 3 kulturális intézménynél a vezetői megbízások meghosszabbított 
időtartamára is biztosítja a jelenlegi összegű illetménykiegészítést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az átsorolások elkészítésére 2003. június 30.  
 
 
124/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvtár átvilágításával kapcsolatos 
szakértői munkára a jelentkezők közül Antal Máriát /Bonyhád, Perczel M. u. 54/C/fsz.2./ kéri 
fel. A megbízás megkötésére a pontosítással kapcsolatos észrevételek figyelembe vételével 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert. A szakértői munka költségeire 50.000 Ft-
ot biztosít a 2003. évi költségvetés általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
125/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kábel 
TV. Szövetkezet által használt önkormányzati helyiség bérleti szerződését további 3 évre 
kösse meg viszonossági alapon: a bérleti díj összege ugyan akkora legyen, mint a Kábel Tv. 
Szövetkezet által az önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás összege. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

126/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
gépjármű vásárlását elviekben támogatja, de érdemi döntést a 2003. szeptember havi testületi 
ülésen kíván hozni. A Lada Niva gépkocsi értékesítésével nem ért egyet, hanem a Városi 
Közszolgáltató Intézmény részére történő átadásáról dönt.(Az átadás időpontja: a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat gépkocsi vásárlását követően.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 

127/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat vezetőjét, hogy terjessze elő több alternatívában kidolgozva a bevétel 
módosító javaslatát a 2003. májusi testületi ülésre, a szociális otthoni térítési díjak 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslattal együtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határozat: értelem szerint 
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128/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács által kiírt pályázati lehetőség jobb kihasználása érdekében a bölcsődei 30 adagos 
főzőkonyha HACCP rendszer feltételeinek biztosítására, az általános iskolák vizesblokkjainak 
felújításával együtt kíván pályázatot benyújtani, amelyről a szakmai előkésztés után a májusi 
ülésen hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              szakmai előkészítésért Bába Sándor beruh. főtanácsos 
Határidő: 2003. májusi testületi ülés. 
 
 
129/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thököly u. 52-94. sz. előtti szakasz 
útépítési ügye kapcsán megbízza a Polgármesteri Hivatal Beruházási- és Vagyongazdálkodási 
irodáját, hogy a májusi testületi ülésre terjessze elő a Thököly u. 52-94. sz. előtti szakasz, a 
Könyök u., Madár u. és a Belentai u. körgát felőli része útépítési költsége előzetes 
költségvetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Bába Sándor irodavezető 
Határidő: 2003. májusi testületi ülés. 
 
 
130/2003./IV.24./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 35/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat - szennyvíz beruházás 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Duplex Kft-vel szerződéskötés - végrehajtásáról szóló 
beszámolót tudomásul vette. 
 
 
131/2003./IV.24./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 41/2003./II.17./sz. lejárt határidejű határozat - rendkívüli időjárás miatt 
keletkezett többlet költség fedezetére támogatási kérelem a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács vis major alapjához - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
132/2003./IV.24./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 44/2003./II.24./sz. lejárt határidejű határozat - szennyvíz beruházás 
közbeszerzési eljárása, előminősítő eljárás részvételi felhívásának megjelentetése- 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
133/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sporttelep 
betonkerítésének Sport utcai szakaszát 2003 évben helyre kívánja állítani. A kerítés 
helyreállításával a legkedvezőbb ajánlatot tevő mezőberényi vállalkozót bízza meg, azzal a 
feltétellel, hogy a kerítésbe a Pfleiderer Rt. lábatlani cég által készített kerítéselemeket építse 
be. A munka fedezetéül a képviselő-testület Mezőberény város 2003. évi költségvetésében 
1.900 eFt-ot biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére. Megbízza a Közszolgáltató 
Intézmény vezetőjét, hogy a mezőberényi vállalkozóval a kivitelezési szerződést a fent 
ismertetett feltételekkel 1.520 eFt + ÁFA, azaz 1.900 eFt értékben kösse meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál int. vezető 
Határidő: int. azonnal 
 
 
134/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 52/2003./II.28./sz. határozat végrehajtását, a képviselők által végzett, 
városi közvilágítás hiányosságainak felmérését érdemben, az egész város közvilágításának 
szakértői felülvizsgálata után /június/ kívánja érdemben tárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
135/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 53/2003./II.28./sz. határozatának határidejét – a Városháza 
díszkivilágításának megoldása - a júniusi testületi ülésre módosítja, megvárva a szakértői 
véleményt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. júniusi testületi ülés. 
 
 
136/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület az 55/2003./II.28./sz. határozat - Városi utak útépítési terveinek 
elkészítésére szerződéskötés - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
137/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 81/2003./II.28./sz. határozat - Szennyvíz beruházás lebonyolítására 
szerződéskötés a Duplex Kft-vel - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
138/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 82/2003./II.28./sz. határozat - Szennyvíz beruházás műszaki ellenőrzési 
feladatainak ellátására szerződéskötés a Duplex Kft-vel - végrehajtásáról szóló beszámolót 
tudomásul vette. 
 
 
139/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 83/2003./II.28./sz. határozat - Szennyvíz beruházáshoz KAC támogatás 
elfogadása - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
140/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városi INTRANET hálózat 
kihasználtságának lehetőségeinek szakszerű elemzéséhez szakértő igénybe vételére kerüljön 
sor. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az INTRANET hálózattal kapcsolatos alant felsorolt 
kérdések elemzésére a legkedvezőbb ajánlattevő, gyomaendrődi vállalkozót kéri fel 
szakértőként:  
˗ a hálózat jelenlegi struktúrájának, kapacitásának felmérése 
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˗ a hálózat jelenlegi kihasználtságának elemzése 
˗ a hálózat jelenlegi üzemelési rendjének felmérése a hálózattal szemben támasztott 

követelmények, valamint a hálózaton tárolt adatok biztonsága szempontjából 
˗ a hálózat távlati működésének lehetőségeinek elemzése. 

A részére járó szakértői díjat, 50.000 Ft-ot a 2003 évi tartalékkeretből biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál polgármester 
Határidő: 2003. május 10. 
 
 
141/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakosságának színvonalasabb 
egészségügyi ellátása érdekében 2004. január 1-jével reumatológiai szakrendelés 
beindításához ismételten pályázatot kíván benyújtani a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
felé. A szakrendeléshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2003. április 30., illetve május 31. 
 
 
142/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Novákné Plesovszki Zsuzsanna 
fordításában kiadásra került id. Jeszenszky Károly "Osada Mező-Berény" című, - eddig a 
önkormányzatnak juttatott 50 példány - könyv elosztásáról, a további 50 példány megérkezése 
után dönt. Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, tegyen újabb javaslatot a 100 
példány elosztására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
143/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 25/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat - városi delegáció tagjainak 
megválasztása a gronaui testvérvárosok hétvégéjén való részvételre - végrehajtását tudomásul 
vette. 
 
 
144/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 26/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat - Berényi Napok 
rendezvénysorozat időpontjának megállapítása - végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
145/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 42/2003./II.17./sz. lejárt határidejű határozat - Konzorciumi tagként a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázata Phare program keretében Roma Közösségi és 
információs központ létrehozására- végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
146/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 73/2003./II.28./sz. lejárt határidejű határozat - Békés Megyei Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezése- végrehajtását tudomásul vette. 
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147/2003./IV.24./sz. határozat:  
A képviselő-testület a 76/2003./II.28./sz. lejárt határidejű határozat - "Körösök Völgye" 
Natúrpark Egyesület Alapszabályának módosítása - végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
148/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 84/2003./II.28./sz. lejárt határidejű határozat - Polgári védelemmel, 
valamint katasztrófa elleni védekezéssel kapcsolatos igazgatási feladatok támogatása iránti 
kérelem elutasítása - végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
149/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 91/2003./III.21./sz. lejárt határidejű határozat - A város 3 kulturális 
intézményének jövőbeni működése- végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
150/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 107/2003./III.21./sz. lejárt határidejű határozat – Orlai P. S. Általános 
Iskolának az iharosberényi labdarugó tornára utazáshoz támogatás kérése - végrehajtását 
tudomásul vette. 
 
 
151/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 108/2003./III.21./sz. lejárt határidejű határozat - Ösztöndíj pályázati 
lehetőség a schöppingeni művészfaluba - végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
152/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 112/2003./III.21./sz. lejárt határidejű határozat - 1. Sz. Általános Iskola 
vezetésével konzorciumi pályázat benyújtása Phare programra- végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
153/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 448/2002./XII.28./sz. lejárt határidejű határozat - Programmédia Kft-
vel együttműködési megállapodás, a víztoronyra felszerelendő mikrohullámú átjátszó-adó 
ellentételezéséről - végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
154/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 77/2003./II.28./sz. lejárt határidejű határozat - A Művelődési Központ 
érdekeltségnövelő pályázaton való részvétele - végrehajtását tudomásul vette.  
 
 
155/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 90/2003./III.21./sz. lejárt határidejű határozat - Az Alfredo Lima 
Szellem és Testedző Baráti Kör kizárása a városi pályázati támogatásból - végrehajtását 
tudomásul vette. 
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156/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 19/2003./I.31./sz. lejárt határidejű határozat - A Városi Közszolgáltató 
Intézmény számítógép vásárlása - végrehajtását tudomásul vette. 
 
 
157/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
részére a 2003. évi Berényi Napok rendezvénysorozat támogatásaként - a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ által szervezendő és lebonyolítandó feladatok (kulturális programok és 
Ipari és Kereskedelmi kiállítás) megvalósításához: 3.500 eFt-ot biztosít, a 7-5. cím: PH egyéb 
működési kiadások - kiemelt városi rendezvényekre tervezett előirányzata terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal - Előirányzat felhasználás, tényleges szükséglet szerint 
 
 
158/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Berényi Napok 
rendezvénysorozattal kapcsolatosan a Petőfi Sándor Művelődési Központnál jelentkező 
bérleti díj, - amely változatlan az előző évihez képest - és egyéb átvett pénzeszköz bevétel, a 
befolyó összeg erejéig, a Berényi Napok kulturális programok megvalósításának fedezetéül 
szolgáljon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

 Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ Igazgatónője 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
159/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ vezetőjét, hogy a Berényi Napok rendezvényre 45 fős gútai csoport meghívásáról 
gondoskodjon, 2 napra. (A csoportban legyenek művészeti csoportok is, akik felléphetnek a 
Berényi napok keretein belül.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
160/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Művelődési 
Központ vezetőjét, hogy a Münsingennel történő testvérvárosi kapcsolat felvételének 10. 
évfordulójára 200 fős münsingeni csoport meghívását tolmácsolja a testvérváros felé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva intézményvezető   
Határidő: értelem szerint 
 
 
161/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 
6. sz., 10/a. sz. szennyvíz öblözetben szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíz 
tisztítótelep bővítés, korszerűsítés előminősítéses nyílt közbeszerzési eljárásának részvételi 
szakaszát eredményesnek minősíti. Továbbá úgy dönt, hogy a benyújtott részvételi 



40 

jelentkezéseket elfogadja és a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszába az alábbi 
ajánlattevőket kívánja bevonni. 
1. STRABAG Építő Rt., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. sz. 
2. ALTERRA-SADE Konzorcium néven 
    ALTERRA Építőipari Kft. Budapest Sibrik Miklós u. 30. sz., mint felelősség vállaló 

/gesztor/ SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Budapest, Budafoki u. 72-74. sz., mint tag. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megnevezett jelentkezők részére az 
Ajánlati Felhívást, Útmutatót, Szerződéskötési Feltételeket és az Ajánlati tervdokumentációt a 
DUPLEX Kft. útján eljuttassa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. április 30.  
 
 
162/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 
6. sz., 10/a. sz. szennyvíz öblözetben szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíz 
tisztítótelep bővítés, korszerűsítés közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszába bevonásra 
kerülő ajánlattevők részére a határozat mellékleteként csatolt Ajánlati Felhívást, Útmutatót, 
Szerződéskötési Feltételeket, az Ajánlattevői nyilatkozatot és az Ajánlati kivonatot kell 
közreadni, a Részvételi Felhívásban megfogalmazott feltételek betartásával.  Megbízza a 
polgármestert, hogy a DUPLEX Kft. útján gondoskodjon a felsorolt dokumentáció és a 
Ajánlati tervdokumentáció közreadásáról a Részvételi Felhívásban meghatározott 
feltételekkel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: 2003. április 30. 
 
 
163/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2002. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2003. június 30-áig. 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetése 
 bevételei 3746829 eFt előirányzattal 
 3520148 eFt teljesítéssel, 
   (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 51192 eFt) 
 kiadásait 3746829 eFt előirányzattal 
         3355765 eFt teljesítéssel, 
   (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 15239 eFt) 
 az egyenleget 164383 eFt-tal jóváhagyja, 
és a 2002. évi költségvetés alapján a 2002. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hitelesített mérleg közzétételére 2003. június 30. 
 
 
164/2003./IV.24./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2002. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2002. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények 
szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően: 
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1.sz. Általános Iskola                                                                                       3152 eFt 
 Fedett kerékpártároló építése /Dologi/ 800 eFt 
 Személyi juttatás 710 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok 227 eFt 
 Minőségbiztosítás kiépítéséhez kapcsolódó, önálló 
 lépések finanszírozása: felmérések, továbbképzések 
 program akkreditálás /Dologi/                                           1415 eFt 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola                                                               7551 eFt 
 Tanári asztal 2db /Dologi/   56 eFt 
 Tanuló asztal 30 db /Dologi/ 570 eFt 
 Tanuló szék 60 db /Dologi/ 450 eFt 
  Irodai szekrény /Dologi/ 271 eFt 
 Irodai asztal 6 db /Felhaml/  330 eFt 
 számítógép 5db /Felhalm/ 1500 eFt 
 Számítógép asztal 5 db /Dologi/  125 eFt 
 Napközi evőeszköz, tányér /Dologi/  350 eFt 
 Hűtőszekrény 2db /Felhalm/  240 eFt 
 Speciális tagozat kerítés /Dologi/   52 eFt 
 Fénymásoló /Felhalm/                                                         1000 eFt 
 Porta kialakítás /Felhalm/  750 eFt 
 Számítástechnikai hálózat fejlesztés /Felhalm/ 1500 eFt 
 Fejlesztő és orvosi szoba berendezés /Dologi/   357 eFt 
Petőfi Sándor Gimnázium 2413 eFt 
                            Kollégium Petőfi út, Tavasz út nagy és  
 kiskapuk cseréje, valamint a Gimnázium 
 szárazbejáró nagykapujának cseréje (Felújítás) 2413 eFt 
Petőfi Sándor Művelődési Központ   386 eFt 
                             Fénymásoló javítás, pályázatok saját erő biztosítása,  
                             kiállítások (Dologi) 
Orlai Petrics Soma Gyűjtemény  467 eFt 
                             Működési kiadások (Dologi) teljesítésére 
Városi Könyvtár  694 eFt 
                             Szőnyeg és kárpit felújítás (Dologi) 
Városi Humánsegítő és Szociális szolgálat                                                      846 eFt 
                             HACCP rendszer követelményeinek kialakítása 
Idősek bentlakásos otthona 
 Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (Felhalmozási kiadások) 
Felelős: 1. sz. Általános Iskola igazgatója 
              Orlai Petrics Soma Ált Iskola igazgatója 
              Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
              Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
               Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
               Városi Könyvtár igazgatója 
               Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerűen 
 
 
165/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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166/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jövőben is részt kíván venni a 
Berényiek (Berények) Szövetségének munkájában, elfogadja és támogatja az azzal 
kapcsolatos 4 iharosberényi javaslatot. A Szövetség tagjaként annak pénzügyi alapjában 
minden év április 30-ig befizeti az álladó lakosok száma utáni összeget (2003-ban 1,- Ft/fővel 
számolva 11.337,- Ft. – 2002. január 1-i adatokkal 11.337 fő. A Képviselő-testület a 2003. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja a számított 11.337,- Ft-ot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
167/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – J. kategóriában (Pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele) - pályázatot 
kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 1 164 300,- Ft, sajáterő nincs.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István, az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 9. 
 
 
168/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – D. kategóriában (Európai Uniós ismeretek népszerűsítése) - pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 267 000,- Ft, 53 000,- Ft saját erőt az intézmény 
költségvetéséből biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István, az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 9. 
 
 
169/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – F. kategóriában (Oktatást segítő multimédiás programok) - pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 577 000,- Ft, 100 000,- Ft saját erőt az 
intézmény költségvetéséből biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István, az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 23. 
 
 
170/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben az Oktatási Minisztérium Világ-Nyelv program 
Forrás alprogramjában kiírt felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelhető 
összeg 1 200 000,- Ft, melyből 900 000,- Ft fordítható a könyvtári állomány bővítésére és egy 
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db multimédiás számítógép beszerzésére pedig 300 000,- Ft. A pályázathoz saját erőt nem kell 
biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István, az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 15. 
 
 
171/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – D. 
kategóriában (Európai Uniós ismeretek népszerűsítése) - pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás 300.000,- Ft. A pályázathoz saját erőt nem kell biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 9. 
 
 
172/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete az Intézkedési tervhez készült beiskolázási tervében - 
(472/2000.(XII.29.) sz. MÖK határozat – rögzítettől eltérően az általános iskolákban 4 első 
osztály indítását engedélyezi a 2003/2004-es tanévben. Az érvényben lévő 
294/1999./XII.3./sz. határozat alapján az 1. Sz. Általános Iskolában 2, az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskolában – a speciális tagozatot nem számítva - 2 első osztály indítását 
engedélyezi. A képviselő-testület kéri, hogy a költségvetési rendeletben az iskolai osztályok 
számának változásával szükségessé váló módosítás az átdolgozandó pedagógiai programok 
jóváhagyásra történő előterjesztéssel együtt (kb. júliusban) kerüljön tárgyalásra. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István bizottsági elnök, igazgató 
                  Öreg István igazgató. 
Határidő: értelem szerint 
 
 
173/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
által használt, az önkormányzatnak visszaadott (Tessedik tér 1. sz. alatti) helyiségeket a 
Városi Zeneiskolának feladatai ellátásához használatra bocsátja. 
A felmérés /működési költségekről/ a többletköltség kimutatására készüljön el a szeptemberi 
testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. szeptemberi testületi ülés. 
 
 
174/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a gimnázium és kollégium önként 
vállalt feladatokat továbbra is felvállalja, annak ismeretében is, hogy e döntését az ÖTV. 115. 
§ /5/ bekezdése alapján négy évig nem változtatja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
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175/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a pedagógiai szakszolgálat önként 
vállalt feladatot továbbra is felvállalja, annak ismeretében is, hogy e döntését az ÖTV 115. § 
/5/ bekezdése alapján négy évig nem változtatja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
176/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a zeneiskolát továbbra is önálló 
intézményként működteti, és annak fenntartását az önkormányzat továbbra is felvállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
177/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat keretében két telephelyen (Juhász Gy. u. 1., és Puskin u. 1. sz.) működtetett 50-50 
férőhelyes idősek otthona önként vállalt feladatot továbbra is felvállalja, annak ismeretében is, 
hogy e döntését az ÖTV. 115. § /5/ bekezdése alapján négy évig nem változtatja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
178/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák részére, 
jubileumi jutalom kifizetés teljesítéséhez 1.130 eFt-ot biztosít (Személyi juttatások: 876 eFt., 
Munkaadókat terhelő járulékok: 254 eFt.) a 2003. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
179/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
létszámigényére vonatkozó kérelmét, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kérésére az 
ülés napirendjéről leveszi, azt nem tárgyalja. 
 
 
180/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi CXVI. tv. 4/A. § /3/ 
bekezdésében foglaltak alapján a helyi birtokhasznosítási bizottságba Szekeres József 
Mezőberény, Madách u. 21. sz. alatti lakost delegálja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a delegálásról a Nemzeti Földalap Békés Megyei irodáját 
értesítse a 108/2002./XII.13./ FVM r. 1. számú melléklete szerinti adattartalommal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003.május 10. 
 
 
 



45 

181/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény városban a parlagfű 
mentesítést fontos népegészségügyi kérdésnek tekinti, és az ezzel kapcsolatos kormányzati 
programhoz csatlakozni kíván. A mentesítés szükséges eszközök és források megszerzése 
érdekében a lehetséges pályázatokon részt kíván venni. 
Megbízza a polgármestert, hogy amennyiben az országos Parlagfű mentesítési program 
megjelenik, a megjelenés után ehhez csatlakozzon az önkormányzat, valamint pályázati 
lehetőségek figyeltetéséről a hivatalban intézkedjen. 
Megbízza továbbá a polgármestert, hogy erről Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert u. 41. sz. 
alatti lakos levelére fentiek értelmében válaszoljon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
182/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Wenckheim-
Fejérváry Kastély műemléki védettségének megszüntetése érdekében kérelem benyújtására 
kerüljön sor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
183/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében - a 3 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Barna Márton és Szekeres Józsefné önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Barna Márton önkormányzati képviselő, 
              Szekeres Józsefné önkormányzati képviselő 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2003. július 1). 
 
 
184/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális 
Bizottságát, állítson össze egy javaslatot a júniusi testületi ülésre, milyen hozománnyal tudna 
belépni az Európai Unióba Mezőberény, amivel hozzájárulhatna az európai kultúra 
gazdagításához, bővítéséhez.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: 2003. június testületi ülés. 
 
 
185/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bélmegyer-Mezőberény közötti út 
építése során felmerülő régészeti feltárások költségeinek fedezésére 800.000 Ft-ot biztosít az 
önkormányzat 2003. évi általános tartaléka terhére, és felhatalmazza a polgármestert ezen 
összeg erejéig a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságával a régészeti feltárások elvégzésére 
irányuló szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. május 30. 
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186/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2003-ban is nevez a 
Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyre, s megbízza polgármestert a nevezési 
lap aláírásával és 2003. május 15-ig történő beküldésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a nevezési lap beküldésére 2003. május 15. 
 
 
187/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat 
tulajdonában lévő középületek akadály-mentesítéséről készült felmérést. Felkéri a 
Polgármesteri Hivatal Beruházási- és Vagyongazdálkodási Irodáját, hogy azokban a 
középületekben, ahol szükséges az akadály-mentesítés, az ezzel járó költségek mértékét 
dolgozza ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Bába Sándor irodavezető 
Határidő: a testület szeptemberi ülése. 
 
 
188/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta László János Civertan 
Bt. Budapest légi fotó készítésére tett ajánlatát, azt nem kívánja igénybe venni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
189/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a Strandfürdő 
fejlesztésre kiírt pályázaton. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Beruházási- és 
Vagyongazdálkodási irodáját készítse elő a pályázatot a júniusi testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Bába Sándor irodavezető 
Határidő: 2003. júniusi testületi ülés. 
 
 
190/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hybys Kft javaslatára az 
energiaültetvények hálózata mintaprogramhoz, az önkormányzat jelenlegi anyagi kondíciója 
függvényében, nem kíván pályázati lehetőséggel élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
191/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Turizmus Rt. által 
szervezett Wellness Expon nem kívánja képviseltetni a mezőberényi fürdőszolgáltatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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192/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a “Magyarország kistérségi 
szerkezete” című tanulmányhoz a Békés megyei statisztikai kistérségi területbeosztásnál 
Mezőberény-Békés-Gyomaendrőd alkotta kistérség kialakítását támogatja, Békéscsaba nélkül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
193/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50.000,- Ft támogatást biztosít -MDF 
Békéscsabai Szervezete kérelmére- az aradi szabadságszobor felújítására, a 2003.évi 
költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
194/2003./IV.24./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003 évi költségvetése. 
- 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi  
   előirányzatát. - Felügyeleti szerv tám. műk célra 18.000 eFt-tal 
csökkenti 
ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH Int folyó és egyéb bevételei 
 Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra 18.000 eFt-tal 
- 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény. Felújítási  
   kiadási előirányzatát - Strandfürdő felújítás 18.000 eFt-tal 
csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH felhalm és egyéb kiad. 
Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék 
kiadási előirányzatot 18.000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál a városi Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: A költségvetési rendeletmódosításakor átvezetés 
 
 
195/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és kulturális 
bizottság javaslatát, hogy a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Német 
Hagyományápoló Egyesület által szervezett, 2003. május 7-én 16 órakor tartandó 
megemlékezésen az önkormányzat nevében Cservenák Pál Miklós polgármester és Siklósi 
István, mint a nemzetközi kapcsolatokban illetékes bizottsági elnök vegyen részt és helyezzen 
el koszorút a német kitelepítettek emlékművénél. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: 2003. május 7. 
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196/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bm Vízművek 
Vállalathoz az amortizációs alapból támogatás biztosítása céljából: A Mezőberény Város 
Képviselő-testülete a Mezőberény Város belterületén a 3 sz, 4 sz, 5a sz, 6 sz, 10 sz 
szennyvízöblözetben szennyvízcsatorna hálózat építése és a szennyvíztisztító telep 
kapacitásának bővítése beruházás nettó kiadási összege 5 %-ának megfelelő összeg, 
támogatásként való biztosításra nyújtja be pályázatát, az alábbi részletezés szerint: 
                              Összesen:      2003                  2004 
A nettó kiadás összege:   999.909 eFt  349.968eFt            649.941 eFt 
A nettó kiadás 5%-a:   49.995 eFt   17.498 eFt              32.497 eFt 
/Pályázati támogatás összege/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Pályázat benyújtása 2003. IV. 30. 
 
 
197/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a munkaterve szerinti, májusban megtárgyalandó napirendjét, az oktatási 
intézmények beszámolóját-, későbbi időpontra halasztja.   
A májusi testületi ülés napirendje: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása. 
 
 
198/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz., 10/a. sz. 
szennyvíz öblözetben szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíz tisztítótelep bővítés, 
korszerűsítése érdekében a lakossági saját erő megszervezésével, pénzügyi koordinálásával, 
az. OTP Bank Rt lakástakarék-pénztári szerződések megkötésével a Csányi és Társa Kft-ét 
/Kiskunhalas, Eötvös u. 8./ bízza meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
199/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 3.sz., 4.sz., 5/.a.sz., 6.sz. és 10/a.sz. szennyvíz 
öblözetekben megvalósuló szennyvíz beruházással összefüggésben alakítandó Csatorna 
Társulat létrehozásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a munkálatokra Előkészítő és Szervező 
Bizottságot hoz létre. 
A Csatorna Társulatot és az Előkészítő és Szervező Bizottságot a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 36.§-a és a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995 (XII.26.) 
Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdésében foglaltak előírásoknak megfelelően kell létrehozni.  
A képviselő- testület az Előkészítő és Szervező Bizottság tagjai közé az alábbi személyeket 
választja meg: 

 1. Szekeres Józsefné képviselő Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 56.  
 2. Csávás István képviselő Mezőberény, Deák F. u. 8/a. 
 3. Tóth Sándor Mezőberény, Vésztői 35. 
            4. Harmati József Mezőberény, Szabó Á. u. 2. 
 5. Kőszegi Géza Mezőberény, Vasút u. 6 
 6. Mórocz Dénes Mezőberény, Puskin u. 52. 
 7. Kis Sándorné Áchim u. 45. 
            8. Szabó Gáborné Mezőberény, Deák F. u. 43/a. 
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A 160/l995./XII.26./ Korm. rendelet 2. § /2/ bekezdése értelmében a Bizottság tagja a Körös-
vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselője is. A képviselő személyének megnevezését a 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beruházási Irodája kérje meg. 
A lakossági befizetés 62 hónapos időtartamot figyelembe véve a 160 eFt-ot nem haladhatja 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Bába Sándor irodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
200/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz. 
6. sz. és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben elkészült csatornahálózat üzembe helyezésétől 
számított öt éven belül csatornadíj támogatásra nem tart igényt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi tartalmú nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében aláírja:  
„Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 200/2003./IV.24./ számú 
határozatában úgy döntött, hogy a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz. és 10/a. sz. szennyvíz 
öblözetben elkészült csatornahálózat üzembe helyezésétől számított öt éven belül csatornadíj 
támogatásra nem tart igényt. A fenti nyilatkozatot a lakossági kamatkedvezmény igénybe 
vétele tárgyában adta ki.” 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
201/2003./IV.24./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 29/2003./I.31./sz., a 78/2003./II.28./ sz. lejárt határidejű határozat –
Hozzájárulás kérése jel- zálogjog bejegyzéshez- végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
vette. 
 
 
202/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Mezőberény, Mátyás 
király u. 68. sz. ingatlan vételre történő felajánlásáról szóló újabb előterjesztést, az 
önkormányzat nem kívánja az ingatlant megvásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
203/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Tóth Zsuzsanna és 
Szugyiczki János tulajdonközösség megszüntetése tárgyában a tulajdonúkat képező 
mezőberényi 2980 hrsz-ú Mezőberény, Vésztői u. 49. sz. alatti ingatlant terhelő 
jelzálogjogokat Tóth Zsuzsanna Mezőberény, Vésztői u. 49. sz. alatti lakos átvállalja. A 
továbbiakban hozzájárulását adja - Tóth Zsuzsanna tulajdonát képező mezőberényi 2980 hrsz-
ú Mezőberény, Vésztői u. 49. szám alatti ingatlant terhelő 100 eFt (tulajdoni lap III/ 16. sor 
alatt bejegyzett) kedvezményes lakásépítési hitel valamint 50.000,- Ft munkáltatói kölcsön 
(tulajdoni lap III/ 9 - 11 – 13. sor alatt bejegyzett háromszoros biztosítékú) erejéig bejegyzett 
jelzálogjog és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom Mezőberény Város 
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Önkormányzata terheket - a Tóth Zsuzsannával kötött kiegészítő megállapodások alapján az 
ingatlan nyilvántartásba is bejegyzésre kerüljön.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
204/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete  a mezőberényi 973/A/1. hrsz-ú 83 m2 
-es /1309/10000 tul. hányad/ és 973/A/2 hrsz-ú 65 m2-es /1015/10000 tul. hányad/ 
Mezőberény, Petőfi u. 9.  sz. alatti önkormányzati tulajdonú társasházi egységeket értékesíti 3 
mill. Ft + ÁFA vételáron.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére azzal a feltétellel, hogy 
vevő a vételárat szerződéskötéskor egy összegben fizeti meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
205/2003./IV.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint tulajdonos önkormányzat 
egyetért a Békés Megyei Vízművek Vállalat részvénytársasággá történő átalakulásával, részt 
kíván venni a Békés Megyei Vízművek Rt. jogutód társaság munkájában és az átalakulással 
létrejövő Békés Megyei Vízművek Rt. részvényesévé kíván válni. Felhatalmazza a 
polgármestert a nyilatkozat megtételére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
206/2003./IV.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi u. 1. sz. 
alatti önkormányzati tulajdonú épületet felújítja. A felújítás során a következő funkciók 
kerülnek kialakításra: 
1. Városi orvosi ügyelet helyiségei 
2. Szakorvosi rendelő 
3. Védőnői szolgálat helyiségei 
A felújításhoz szükséges 33.000.000 Ft-ot a 2003. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int azonnal 
 
 
207/2003./IV.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Széchenyi u. 1. 
sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület felújításánál az orvosi ügyelet kialakításához 
pályázat kerüljön benyújtásra az Egészségügyi Minisztériumhoz, megcélozva a maximum 
elérhető összeget. A számszaki adatok kidolgozásával megbízza a Polgármesteri Hivatal 
Beruházási Irodáját, és annak ismeretében a májusi testületi ülésen hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Bába Sándor irodavezető 
Határidő: 2003. májusi testületi ülés 
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208/2003./IV.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a város teljes közigazgatási területére 
szóló településszerkezeti terv, átmeneti építési előírások, szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat külön tervdokumentációnak elkészítésére vonatkozó Ajánlatkérést jóváhagyja. 
Megbízza a Polgármesteri Hivatal Beruházási Irodáját, hogy az Árajánlatkérést küldje meg az 
alábbi tervezőknek: 
- Csaba Márton             Békéscsaba, Felsőkörös-sor 9/C 
- Juhász Attila               Békéscsaba, Bartók Béla u. 81.II/7. 
- Kmetykó János           Békéscsaba, Szőlő u. 105/4. 
- Nemes Roland             Gyula, Székely A. u. 1/3. 
- Papp László                Gyula, Klapka u. 14. 
- Torma Gyöngyi          Gyula., Hajnal u. 25. 
- legalább még három megyén kívüli tervező. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Ajánlat kérés megküldésére 2003. április 30. 
                Ajánlatok beérkezésére: 2003. május 14. 
                Döntés előkészítésére: 2003. májusi testületi ülés 
 
 
209/2003./IV.24./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő–testülete Manfred Tappe kérelmére 
/2749/2003.ikt.sz./ kijelenti, a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Mezőberény, Békési út 0307/2 hrsz., cégj. sz.: Cg:04-09-004661) az 5 %-os tulajdonrésznél 
többet nem kíván megvásárolni, elővásárlási jogával nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
210/2003./IV.24./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tóth János Mezőberény, Békési u. 33. 
szám alatti lakos, Fő u. 3. sz. ingatlan előtti járda felújítási kérelmét érdemben a májusi 
testületi ülésen tárgyalja. Megbízza a Polgármesteri Hivatal Beruházási Irodáját, dolgozza ki 
azon terület viacolorral történő lerakásának költségeit is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Bába Sándor irodavezető 
Határidő: 2003. májusi testületi ülés 
 
 
211/2003./IV.24/ sz. határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Szekeres Józseffel, a Pénzügyi-, Gazdasági bizottság tagjával együtt 
folytasson tárgyalásokat a Bélmegyer-Mezőberény összekötő út építéséhez szükséges 
Kerekiben lévő földek kisajátításáról, megvásárlásáról. 
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 9/2003.(IV.25.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2003.(IV.25.) önkormányzati 
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/2001.(XI.30.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2003.(IV.25.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletétől és elidegenítéséről szóló rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
212/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati kiírására, az alapellátás 

ügyeleti rendszerének fejlesztésére pályázat benyújtása. 
2./ Gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásainak fejlesztésére - kapcsolattartási 

ügyelet és egyszülős klub működtetése - a Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázata. 
3./ Alternatív napközbeni ellátások fejlesztésére - játszóház és családi integratív játéktár - a 

Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázata. 
4./ A jelzőrendszeres házi gondozás indítására, a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

pályázata.  
5./ Gondozási központok létrehozásának támogatására, a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

pályázat. 
6./ Pedagógusok továbbképzésének támogatására, az Összevont Óvodák pályázata. 
7./ Roma integrációs oktatási programra, az Összevont Óvodák pályázata. 
8./ Egészséges életmódra nevelésre, az Összevont Óvodák pályázata. 
9./ Környezeti nevelésre, az Összevont Óvodák pályázata 
10./ Szakértői segítség igénybevétele szakmai programok kidolgozásához, az Összevont 

Óvodák pályázata. 
11./ Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítására, az Összevont Óvodák 

pályázata. 
12./ Közismereti és szakmai tanulási projektek kidolgozására és megvalósítására, az 1. Sz. 

Általános Iskola pályázata. 
13./ Erdei iskolai programok kidolgozásának és megvalósításának támogatására, az 1. Sz. 

Általános Iskola pályázata. 
14./ Roma integrációs oktatási programra, az 1. Sz. Általános Iskola pályázata. 
15./ Egészséges életmódra nevelésre, az 1. Sz. Általános Iskola pályázata. 
16./  Szakértői segítség igénybevétele szakmai programok kidolgozásához, az 1. Sz. Általános 

Iskola pályázata. 
17./ Közoktatási feladatok, fejlesztési programok társulás, konzorciumi együttműködés 

keretében történő ellátására, az 1. Sz. Általános Iskola pályázata 
18./ Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítására, az 1. Sz. Általános 

Iskola pályázata. 
19./ Pedagógusok továbbképzésének támogatására, az Orlai P. S. Általános Iskola pályázata 
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20./ Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítására, az Orlai P. S. Általános 
Iskola pályázata. 

21./ Erdei iskolára, az Orlai P. S. Általános Iskola pályázata. 
22./ Környezeti nevelésre, az Orlai P. S. Általános Iskola pályázata. 
23./ Iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására, az Orlai P. S. 

Általános Iskola pályázata. 
24./ Tanulási kultúra fejlesztése a kollégiumban támogatására, a Petőfi S. Gimnázium 

pályázata.  
25./ Egyéb bejelentések 
26./ Zárt ülés  

26/1. A Mezőberény - Bélmegyer összekötő út építésével kapcsolatos földterület vásárlás. 
26/2. Egyéb bejelentések 

 
 
213/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat (Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.) 10 000 000 Ft támogatási igényt 
nyújtson be az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által az alapellátás 
központi ügyeleti rendszerének tárgyi feltételek felújítását szolgáló pályázati alapjához.  
A Mezőberény Széchenyi u. 1 sz. alatti ingatlan ügyelet céljára megfelelő felújítására és a 
minimum feltételek megteremtéséhez szükséges műszerek és bútorok vásárlására az összes 
bekerülési költség: 18 175 754 Ft. 
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati alapjából 10 000 000 Ft 
támogatás igénybe vételéhez szükséges sajáterőt, 8 175 754 Ft-ot a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat részére a Képviselő-testület 2003 évi költségvetés általános tartalékából 
biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: 2003. 05. 18. 
 
 
214/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy tárgyaljanak az ügyeleti rendszerben 
résztvevő települések polgármestereivel, hogy az érintett települések az ügyeleti ellátás 
minimum feltételeinek biztosításához / műszerbeszerzés /, a Szívügyi Alapítvány támogatásán 
felüli költséghez lakosságarányosan járuljanak hozzá, a hozzájárulás mértékénél figyelembe 
véve az esetlegesen elnyert támogatásokat is.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
215/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatnak az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által 
meghirdetett I/03.Gy/”A”/a jelzésű „Gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásainak 
fejlesztése – kapcsolattartási ügyelet és egyszülős klub működtetése” című pályázaton való 
részvételét. 
A pályázati program összköltsége: 1.539.- e Ft. 
A pályázatban igényelt összeg: 1.000.- e Ft. 
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Saját forrás: 539.- e Ft. 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 35 %-os önrészt az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló, Mezőberény, Petőfi u. 27. szám alatti (949 helyrajzi számú), Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat rendeltetésű ingatlannal biztosítja. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a pályázat benyújtásával. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2003. május 18. 
 
 
216/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatnak az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által 
meghirdetett 03.Gy/”B”/d jelzésű „Alternatív napközbeni ellátások fejlesztése- játszóház és 
családi integratív játéktár” című pályázaton való részvételét. 
A pályázati program összköltsége: 1.539.- e Ft. 
A pályázatban igényelt összeg: 1.000.- e Ft. 
Saját forrás: 539.- e Ft. 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 35 %-os önrészt az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló, Mezőberény, Munkácsy u. 10. szám alatti (1058 helyrajzi számú), 
Bölcsőde rendeltetésű ingatlannal biztosítja. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a pályázat benyújtásával. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2003. május 18. 
 
 
217/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatnak az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által 
meghirdetett A/2 jelzésű „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása és működtetése” 
című pályázaton való részvételét, az előterjesztésben szereplő Bélmegyer, Csárdaszállás, 
Kamut, Kétsoprony, Köröstarcsa, társult önkormányzatokkal. 
A pályázati program összköltsége: 9.000.- e Ft. 
A pályázatban igényelt összeg: 7.670.-e Ft. 
A pályázathoz biztosított önrész (3.800 e Ft 35 %-a):1.330.- e Ft, amelyből készpénz: 258 e 
Ft, és 1.072 e Ft ingatlan 
  A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 35 %-os önrészt 1.072.- Ft összegét az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. szám alatti (6  
helyrajzi számú), Idősek Otthona rendeltetésű ingatlannal biztosítja.  
Az összes készpénzből - mely 258.e F t - a Mezőberény városára jutó 120.e. Ft-ot a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2002. évi pénzmaradványa terhére biztosítja. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a pályázat benyújtásával. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2003. május 18. 
 
 
218/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium által meghirdetett A/2 jelzésű „A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kialakítása és működtetése” című pályázattal kapcsolatosan az alábbi  döntést 
hozza: pályázat ez évi sikeres elbírálása esetén megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális  
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Szolgálat igazgatóját, hogy készítsen kimutatást a következő 5 évre vonatkozóan a 
programmal kapcsolatos működési kiadások várható összegéről, és szerezze be a 
szándéknyilatkozatokat a programban résztvevő településektől arra vonatkozóan, hogy a 
várható működési kiadások  pályázati támogatással nem fedezett része esetében vállalják-e, 
hogy gondozó készülék-arányosan hozzájárulást biztosítanak. 
Felelős: Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: A pályázat elbírálását követően értelem szerint 
 
 
219/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatnak az Egészségügyi, Szociális és Családügyi  
Minisztérium által meghirdetett A/3 jelzésű „Gondozási Központok létrehozásának 
támogatása” című pályázaton való részvételét. 
A pályázati program összköltsége: 6.800.- e Ft. 
A pályázatban igényelt összeg: 4.760.- e Ft. 
Saját forrás: 2.040.- e Ft. 
A Képviselő-testület a kedvező pályázati elbírálás esetén a pályázathoz szükséges 30 %-os 
önrészként 2.040.- e Ft-ot biztosít a 2003. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját a pályázat benyújtásával. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2003. május 18. 
 
 
220/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – A 
kategóriában (Pedagógusok továbbképzésének támogatása) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás 480 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. augusztus 29. 
 
 
221/2003./V.16./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C/5 
kategóriában (Roma integrációs oktatási program) - pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás 600 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30. 
 
 
 
222/2003./V.16./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C/6 
kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás 350 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30.  
 
 
223/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C/7 
kategóriában (Környezeti nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt 
támogatás 250 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003.május 30. 
 
 
224/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – E 
kategóriában (Szakértői segítség igénybevétele szakmai programok kidolgozásához) – 
pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 150 ezer forint, saját erőt az 
intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. június 20. 
 
 
225/2003./V.16./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – K 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 480 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt 
meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. június 27. 
 
 
226/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
C/1. kategóriában (Közismereti és szakmai tanulási projektek kidolgozása és megvalósítása) – 
pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 350 000,- Ft, 80 000,- Ft saját 
erőt az intézmény más pályázati forrásból tud biztosítani.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30. 
 
 
227/2003./V.16./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
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azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
C/3. kategóriában (Erdei iskolai programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása - 
pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 280 000,- Ft, 414 000,- Ft saját 
erőt az intézmény a szülői befizetésekből tud biztosítani. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30. 
 
 
228/2003./V.16./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
C/5. kategóriában (Roma integrációs oktatási program) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás 450 000,- Ft, 100 000,- Ft saját erőt az intézmény más 
pályázati forrásból tud biztosítani. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30.  
 
 
229/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
C/6. kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás 458 000,- Ft, 210 000,- Ft saját erőt az intézmény más 
pályázati forrásból tud biztosítani. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30.  
 
 
230/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – E 
kategóriában (Szakértői segítség igénybevétele szakmai programok kidolgozásához) – 
pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 300 000,- Ft, 60 000,- Ft saját 
erőt az intézmény más pályázati forrásból tud biztosítani. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. június 20. 
 
 
231/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Számú Általános 
Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt 
felhívásra – H kategóriában (Közoktatási feladatok, fejlesztési programok társulás, 
konzorciumi együttműködés keretében történő ellátása) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás 1 800 000,- Ft, 400 000,- Ft saját erőt az a konzorcium tagjai – 
Bélmegyer, Csárdaszállás, Hunya (Örménykút), Kamut és a mezőberényi 1. Sz. Ált. Iskola - 
tudnak biztosítani. 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. június 20. 
 
 
232/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – K 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) – pályázatot 
kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 500 000,- Ft. A pályázathoz saját erőt az 
intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. június 27.  
 
 
233/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – A kategóriában (Pedagógusok továbbképzésének támogatása) – pályázatot 
kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 600 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem 
jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. augusztus 29. 
 
 
234/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – K kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak 
állománygyarapítása) - pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 
550000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. június 27. 
 
 
235/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – C/3. kategóriában (Erdei iskola) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás 408 000,- Ft. 102 000,- Ft saját erőt az intézmény a 30 tanuló utáni szülői 
befizetésekből biztosítja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30. 
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236/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – C/7 kategóriában (Környezeti nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás 450 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30.  
 
 
237/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma azon 
kérelmét, melyben a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium – Oktatási Minisztérium által 
kiírt felhívásra – (Iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység előmozdítása és 
támogatása) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 465 000,-Ft, saját 
erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 21. 
 
 
238/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
C/4 kategóriában (Tanulási kultúra fejlesztése a kollégiumban) – pályázatot kíván benyújtani. 
A pályázaton igényelt támogatás 300 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. május 30. 
 
 
239/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – K 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása) pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 600 000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt 
meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. június 27. 
 
 
240/2003./V.16./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 
gyermeket, iskola egészségügyi ellátást foglal magába.  
Pályázati feltételek: a 4/2000 (II.25) EÜ M 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 
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bizonyítványt, MOK tagság igazolását, orvosi kamara által a működtetési jog 
engedélyezésének fennállása igazolását. Az önkormányzat felajánlja a gyermekorvosi rendelő 
megvásárlásának lehetőségét is. 
A Képviselőtestület olyan gyermekorvossal köt szerződést, aki vállalja, hogy Mezőberénybe 
költözik, letelepedik. Az önkormányzat a gyermekorvos részére önkormányzati bérlakást 
biztosít. 
A feladat ellátás 2003. július 1 napjától kezdhető meg. A pályázatokat a hirdetés 
megjelenésétől számított 15. napig lehet benyújtani, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1, 
Cservenák Pál Miklós polgármesterhez.  
A pályázattal kapcsolatos részletkérdésekről Cservenák Pál Miklós polgármester ad 
tájékoztatást, a fenti címen, illetve a 66/352 –725 telefonon. 
A képviselőtestület elrendeli a pályázati kiírás közzétételét a Békés Megyei Hírlapban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: Hirdetmény feladás ideje: 2003. május 19. 
                 Beszámoló: 2003. júniusi testületi ülés 
 
 
241/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberény – Bélmegyer összekötő út építéséhez szükséges földterület megvásárlására 
előszerződést kössön az érintett ingatlantulajdonosokkal 50 Ft/m² egységáron. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
242/2003./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az Ügyrendi 
Bizottságot, hogy a 2003. októberi testületi ülésre készítse elő a Városi Közszolgáltató 
Intézmény feladatkörének ellátására gazdasági társaság alakítását. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidő: 2003. októberi testületi ülés  
 
 

*** 
 
 
243/2003./V.24./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.  (38/1999./III.26./ hat.) Óvoda pedagógusi létszám felülvizsgálata. 
2/2.  (70/2003./II. 8./ hat.) Pályázat Szabó Árpádról készítendő mellszoborra. 
2/3.  (72/2003./II.28./ hat.) Mezőberény története (tervezett) 3 kötete kéziratának várható 

költségei 
2/4.  (127/2003./IV.24./ hat) Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat előterjesztése: 

Bevételi emelésre javaslat, intézményi térítési díj emelése az Idősek Otthonában. 
2/5.  (118/2003./IV.24./ hat.) Címzett támogatásra pályázat /hat tantermes iskola és 

kollégium/ 
2/6.  (129/2003/IV.24/ hat.) Mb., Thököly u. 52-94 sz. előtti szakasz útépítési ügye. 
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2/7.  (133/2003./IV.24./ hat.) Sporttelep kerítés építése 
2/8.  (135/2003/IV.24/ hat.)  Városháza díszkivilágítása. 
2/9.  (140/2003/IV.24/ hat.) Intranet hálózat üzemeltetési kérdése Szakvélemény: - A 

Polar-Net Kft-nek a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére informatikai 
szolgáltatások végzésére szóló ajánlatról. 

2/10.  (161/2003./IV.24./ hat.) 3., 4., 5/a., 6. és 10/a öblözetekben szennyvízberuházás 
közbeszerzés eljárás részvételi szakaszának eredménye 

2/11.  (162/2003./IV.24./ hat.) 3., 4., 5/a., 6. és 10/a öblözetekben szennyvízberuházás 
közbeszerzés eljárás ajánlattételi szakasza dokumentumainak elfogadása 

2/12.  (196/2003.IV.24./ hat.) 3.,4.,5/a.,6.és 10/a öblözetekben szennyvízberuházás 
támogatására pályázat a Békés Megyei Vízművek Vállalthoz 

2/13.  (392/2002./XII.13./ hat.) I. ker. Ev. Egyház fúvószenekarának támogatása 
2/14.  (59/2003./II.28./ hat.) Polgármesteri Hivatalban minőségbiztosítási rendszer 

kiépítése. 
2/15.  (390/2002./XII.13./ hat.) Közoktatási intézményvezetők továbbképzésének 

támogatása 
2/16.  (391/2002./XII.13./ hat.) Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője 

továbbképzésének támogatása 
2/17.  (438/2002./XII.28./ hat.) Orlai P. S. Általános Iskola SZMSZ-ének jóváhagyása 
2/18.  (124/2003./IV.24./ hat.) A Városi Könyvtár szakértői vizsgálata 
2/19.  (142/2003./IV.24./ hat.) Osada Mezőberény című könyv 100 példányának 

szétosztása 
2/20.  (166/2003./IV.24./ hat.) Berényiek Szövetsége 
2/21.  (167/2003./IV.24./ hat.) OPS Ált. Iskola pályázata Pedagógiai szakszolgálat 

igénybevételére 
2/22.  (168/2003./IV24./ hat.) OPS Ált. Iskola pályázata Európai Uniós ismeretek 

népszerűsítésére 
2/23.  (169/2003./IV.24./ hat.) OPS Ált. Iskola pályázata Oktatást segítő multimédiás 

programokra 
2/24.  (170/2003./IV.24. hat.) OPS Ált. Iskola pályázata Világ-Nyelv programra 
2/25.  (171/2003./IV.24./ hat.) PS Gimnázium pályázata Európai Uniós ismeretek 

népszerűsítésére 
2/26.  (182/2003./IV.24./ hat.) Műemléki védettség törlése a Wenckheim-Fejérvári 

kastélyról 
2/27.  (184/2003./IV.24./ hat.) Európai Uniós hozomány megjelölése 
2/28.  (186/2003./IV.24./ hat.) Nevezés a Virágos Magyarországért környezetszépítő 

versenyre 
2/29. (109/2003./III.21./ hat.) Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésre felhatalmazás 
2/30.  (141/2003./IV.24./ hat.) Reumatológiai szakrendelésre pályázat 
2/31.  (174/2003./IV.24./ hat.) továbbra is önként vállalt feladat a gimnázium és 

kollégium 
2/32.  (175/2003./IV.24./ hat.) továbbra is önként vállalt feladat a pedagógiai 

szakszolgálat 
2/33.  (176/2003./IV.24./ hat.) továbbra is önként vállalt feladat a zeneiskola 
2/34.  (177/2003./IV.24./ hat.) továbbra is önként vállalt feladat az idősek otthona 
2/35.  (178/2003./IV.24./ hat.) Összevont Óvodák részére pótelőirányzat biztosítása 
2/36.  (180/2003./IV.24./ hat.) Birtokhasznosítási Bizottságba Szekeres József delegálva 
2/37.  (183/2003./IV.24./ hat.) Érettségi vizsgabizottságba delegálás 
2/38.  (188/2003./IV.24./ hat.) Légi fotó elkészítésre ajánlat elutasítása 
2/39.  (190/2003./IV.24./ hat.) Energiaültetvények mintaprogramhoz nem csatlakozunk 
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2/40.  (191/2003./IV.24./ hat.) Welness Expon nem kíván részt venni 
2/41.  (192/2003./IV.24./ hat.) Statisztikai kistérség területi beosztása 
2/42.  (193/2003./IV.24./ hat.) Aradi szabadságszobor felújításának támogatása 
2/43.  (195/2003./IV.24./ hat.) Megemlékezés a német kitelepítettek emlékművénél 
2/44.  (197/2003./IV.24./ hat.) Májusi testületi ülés napirendjének módosítása 
2/45.  (119/2003./IV.24.) és 21/2003./I.31./ hat.) Polgári szolgálatos alkalmazása a Városi 

Könyvtárban 
3./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata. 
4./ Mezőberény Város Rendezési Tervének előkészítése 
5./ Bejelentések 

5/1.  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása.  
5/2.  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 
5/3.  Tájékoztatás a Magyar Önkormányzatok Enciklopédiájának megjelentetéséről. 
5/4.  Donor Alapítvány: Támogatás kérése olyan családok részére, akinek a 

gyermekeik szervátültetésre várnak 
5/5.  Vadásztársaság kérelme: Koronglövő lőtér működtetésére. 
5/6.  Turizmus Fejlesztő és Szervező Kft: A megyei turisztikai marketing pályázati 

alapjának létrehozásához hozzájárulás kérése. 
5/7.  Pályázati Előkészítő Alapra vonatkozó pályázati felhívás 
5/8.  Békés megye településeinek atlasza 3. kiadás. (HISZI – MAP) 
5/9.  Mezőberény Fortuna tér Spar Áruház melletti közterületen lévő közvilágítási 

oszlop áthelyezése. 
5/10.  FERRIT-KKS Kft. Mobil színpad ajánlata. 
5/11.  Navigátor Consulting Bt. ajánlata. 
5/12.  Együttműködés szelektív hulladékgyűjtésben. 
5/13.  Notebook számítógép és fénymásoló ajánlat képviselők részére. 
5/14.  ROBINCO ajánlata sokszorosító gépekről  
5/15.  Matávcom informatikai szolgáltatási szerződés. 
5/16.  OM SZAK 2003 pályázata 
5/17.  Károlyi és Tsa. lakásátadási határidő meghosszabbítási kérelme. 
5/18.  Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
5/19.  Fő u. 5. sz. ingatlan előtti járda és buszmegálló betonmaradványának 

felszedéséhez hozzájárulás kérés. (Tóth János Mb. Békési 33.) 
5/20.  Lovasbarátok Egyesületének kérelme. 
5/21.  Békés Megyei Területfejlesztési Tanács hozzájárulás kérése. 
5/22.  Petőfi Sándor Gimnázium szolgálati lakás igénye. 
5/23.  Petőfi Sándor Gimnázium tanterem bővítési kérelme 
5/24.  PEA pályázathoz csatlakozás 
5/25.  Egyéb bejelentések 

6./ Zárt ülés  
6/1.  (203/2003./IV.24./ hat.) Jelzálogjog átvállalása 
6/2.  (204/2003./IV.24./ hat.) Petőfi u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése 
6/3.  (79/2003./II.28./ hat.) Jelzálogjog átvállalása 
6/4.  Beruházási Szabályzat felülvizsgálata 
6/5.  (12/2003./I.31./ és 49/2003./II.28/ hat.) Városi Sporttelep gázellátási 

munkálataihoz kivitelező kiválasztása. 
6/6.  (199/2003/IV.24/ hat.) Mezőberény Város 3, 4, 5a, 6, 10a sz. szennyvíz öblözetek 

Csatornamű Társulat alapításával kapcsolatos kérdések. 
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6/7.  (206/2003/IV.24./ hat.) Széchenyi út 1. sz. felújítási munka kivitelezőjének 
kiválasztása 

6/8.  (210/2003/IV.24/ hat.) Mb. Fő utca 1-3 és 11. sz. alatti járdaszakasz felújítása 
(Tóth János) 

6/9.  (128/2003/IV.24/ hat.) Bm-i Területfejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása: 
Oktatási intézmények vizesblokk kialakítására és felújítására. 

6/10.  Burainé Lakatos Irén Mb. Deák F. u. 60/a. sz. alatti lakos telek visszavásárlási 
kérelme. 

6/11.  Nyida József ajánlattétele: mátraszentlászlói ingatlanunkon egy épületrész 
felújítását vállalná, 30 éves bérlet fejében. 

6/12.  Mezőberény város rendezési tervének elkészítésére érkezett ajánlatok  
6/13.  Kmellár Zoltán és Bakó Imre Mb.-i V kerületi ingatlantulajdonosok elektromos 

légvezeték kiépítési ügye   
6/14.  Német Finompékáru Kft. villamos energia ellátásának ügye 
6/15.  Dr. Dirár Hamed Mb. Gyomai 1. kártérítési igénye. 
6/16.  Körösök Völgye Kht. jelzálogjog kötelezettsége  
6/17.  Körösök Völgye Kht. jelzálogjog kamatai 
6/18.  Körösök Völgye Kht. törvényes állapotának helyreállítása 
6/19.  Körösök Völgye Kht. adatkérés /Köröstarcsa/ 
6/20.  Körösök Völgye Kht. rendezésének lehetőségei 
6/21.  Békés Megyei Vízművek Rt felügyelő bizottságába tag delegálása 
6/22.  Vágóhíd eladásának kezdeményezése /Ügyrendi Bizottság szóbeli előterjesztés/ 
6/23.  Egyéb bejelentések 

 
 
244/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a júniusi testületi ülésen írásban 
számoljon be a Körös-völgye Kht. dolgairól, jelenlegi helyzetéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. júniusi testületi ülés 
 
 
245/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
246/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2003/2004-es nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett –400 fő- is a költségvetési rendeletében jóváhagyott 
létszámot biztosítja a feladatok végrehajtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: azonnali 
 
 
247/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a 70/2003.(II.28) sz. határozatát 
kiegészíti Szabó Árpádról Udvardi Anikó szobrászművész által tervezett mellszoborral 
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kapcsolatban, a pályázat benyújtásához: 700 eFt + járulékai: 400 eFt-ot (Munkaadókat terhelő 
járulék: 123 eFt, Dologi kiadásai 277 eFt) biztosít a 2003 évi költségvetése általános 
tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
248/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy Mezőberény város az 
utóbbi 30 év történéseit az 1973-ban megjelent Mezőberény monográfia folytatólagos 
kötetében örökítse meg. A III. kötet előkészítő munkáival a Képviselő-testület megbízza az 
Oktatási és Kulturális Bizottságot. Felkéri a szerkezeti felépítés, tartalom meghatározására és 
elsősorban mezőberényi szerzők felkutatására terjesszen elő javaslatot. Az előkészítő munkák 
Képviselő-testület elé terjesztésének határideje: 2003. október havi testületi ülés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület 2003. október havi ülése. 
 
 
249/2003/V,23,/sz. határozat: 
A képviselő-testület A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló rendelet módosításánál az intézményi térítési díj 5 %-os térítési díj emelését támogatja. 
 
 
250/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 118/2003./IV.24./sz. lejárt határidejű határozat - Címzett támogatásra 
pályázat /hat tantermes iskola és kollégium/ - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
 
251/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 129/2003./IV.24./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról /Mb., 
Thököly u. 52-94. sz. előtti szakasz útépítési ügye/ érdemben döntést hozni a Képviselő-
testületi zárt ülésen kíván, a Beruházási Szabályzat felülvizsgálata ismeretében. 
 
 
252/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 133/2003./IV.24./ lejárt határidejű határozat végrehajtását azzal a 
módosítással veszi tudomásul - Sporttelep kerítés építése -, hogy felkéri Magyar Pál 
Közszolgáltató Intézmény vezetőjét a munkát elvégző vállalkozóval a szerződést ne kösse 
meg, míg a kerítés nyomvonalának pontos helye meghatározásra nem kerül. /A kerítés elemek 
megrendelését ez nem befolyásolja./ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál Közszolg. Int. vez. 
Határidő: ért. szerint, int. azonnal 
 
 
253/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzügyi 
lehetőségeit figyelembe véve nem kívánja a Városháza és az előtte lévő világháborús 
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emlékmű díszkivilágítását megoldani. Utasítja a hivatalt, hogy az ajánlatok elutasításához 
szükséges lépéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
254/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi informatikai rendszer 
üzemeltetésére pályázatot kíván kiírni. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati 
kiírást a 140/2003 /IV.24./ határozatában megbízott szakértővel egyeztetve készítse el, az 
alábbi feladatok elvégzésére, és jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
1. A hálózati infrastruktúra karbantartása és menedzselése (kábelrendszer, az aktív eszközök, 

és a szerverek) 
2. A nyolc intézményre kiterjedő rendszergazdai feladatok ellátása (6 szerver, 120-130 

számítógép) 
3. A teljes körű INTERNET (HTTP, FTP, SMPTP stb.) és az INTRANET szolgáltatások 
A pályázat beadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy a pályázók rendelkezésére álló 
idő 15 nap legyen. A pályázónak pályázatában be kell mutatnia referenciáit is. 
A rendszer üzemeltetési költségeit 2003-ban a város költségvetésében kell rendezni, míg a 
további években a költségvetés készítésénél az intézményi költségvetés terhére kell rendezni, 
használat arányosan. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
255/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a városi informatikai rendszer üzemelése tárgyában tett pályázati 
felhívást érdemben a június testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. júniusi testületi ülés  
 
 
256/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 161/2003./IV.24./sz. - 3., 4., 5/a., 6. és 10/a öblözetekben 
szennyvízberuházás közbeszerzés eljárás részvételi szakaszának eredménye -, a 
162/2003./IV.24./sz. - 3., 4., 5/a., 6. és 10/a öblözetekben szennyvízberuházás közbeszerzés 
eljárás  ajánlattételi szakasza dokumentumainak elfogadása -, és a 196/2003.IV.24./ számú - 
3., 4., 5/a., 6. és 10/a öblözetekben szennyvízberuházás támogatására pályázat a Békés 
Megyei Vízművek Vállalathoz - határozatok végrehajtásáról szóló beszámolókat tudomásul 
vette. 
 
 
 
257/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az I. ker. Evangélikus Egyház 
fúvószenekara támogatásáról szóló 392/2002./XII.13./ sz. határozat végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
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258/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jegyző 2003. II. 
félévében terjessze elő javaslatát a Polgármesteri Hivatal minőségbiztosítási rendszere 
kiépítésére, figyelembe véve az Európai Uniós CAF minőségfejlesztési követelményeket. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. szeptember 30. 
 
 
259/2003./V.23./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 390/2002./XII.13./sz., - Közoktatási intézményvezetők 
továbbképzésének támogatása, és a 391/2002./XII.13./sz. - Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat vezetője továbbképzésének támogatása - lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
260/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnökét és összekötőjét, hogy az Orlai Petrics Soma Általános Iskola fenntartói 
jóváhagyásra benyújtott SZMSZ-ével kapcsolatban felmerült egyeztetéseket az iskola 
igazgatójával tegyék meg, a jóváhagyásról a júniusi ülésén dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2003. júniusi testületi ülés 
 
 
261/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 124/2003./IV.24./ számú lejárt határidejű határozat - A Városi 
Könyvtár szakértői vizsgálata - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
 
262/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és kulturális 
bizottság javaslatát id. Jeszenszky Károly: Osada Mezőberény című könyve 100 példányának 
szétosztásáról és megbízza a polgármestert, hogy annak szétosztásáról intézkedjék.  
11 példány      önkormányzati intézmények + Polg. Hivatal 
2 pld +.           Városi Könyvtár 
3 pld.+            iskolai könyvtárak 
1 pld.              Kodály úti óvoda 
3 pld.               kisebbségi önkormányzatok 
4 pld.               egyházak 
3 pld.               Mezőberényért” kitüntettek 
1 pld.               Polgármester  
72 példány       Polgármester saját hatáskörben, pl. ajándékozásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
263/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 166/2003./IV.24./ sz. - Berényiek Szövetsége -, a 167/2003./IV.24./sz.  
- OPS Ált. Iskola pályázata Pedagógiai szakszolgálat igénybevételére -, a 168/2003./IV24./sz.  
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- OPS Ált. Iskola pályázata Európai Uniós ismeretek népszerűsítésére -, a169/2003./IV.24./sz. 
- OPS Ált. Iskola pályázata Oktatást segítő multimédiás programokra -, a 170/2003./IV.24./ 
sz. - OPS Ált. Iskola pályázata Világ-Nyelv programra -, a 171/2003./IV.24./számú - PS 
Gimnázium pályázata Európai Uniós ismeretek népszerűsítésére - lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolókat tudomásul veszi. 
 
 
264/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 182/2003./IV.24./ számú - Műemléki védettség törlése a Wenckheim-
Fejérvári kastélyról - lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
 
265/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Uniós hozomány kérdését 
– aktualitás vesztés miatt - leveszi napirendről. 
 
 
266/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 186/2003./IV.24./ számú lejárt határidejű határozat - Nevezés a Virágos 
Magyarországért környezetszépítő versenyre - végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
 
267/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 109/2003./III.21./sz. - Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésre 
felhatalmazás -, a 141/2003./IV.24./sz. - Reumatológiai szakrendelésre pályázat -, a 
174/2003./IV.24./sz. - továbbra is önként vállalt feladat a gimnázium és kollégium -, a 
175/2003./IV.24./sz. - továbbra is önként vállalt feladat a pedagógiai szakszolgálat -, a 
176/2003./IV.24./sz. - továbbra is önként vállalt feladat a zeneiskola -, a 177/2003./IV.24./sz. 
- továbbra is önként vállalt feladat az idősek otthona -, a 178/2003./IV.24./sz. - Összevont 
Óvodák részére pótelőirányzat biztosítása, a 180/2003./IV.24./sz. - Birtokhasznosítási 
Bizottságba Szekeres József delegálva -, a 183/2003./IV.24./sz. - Érettségi vizsgabizottságba 
delegálás -, a 188/2003./IV.24./sz. - Légi fotó elkészítésre ajánlat elutasítása -, a 
190/2003./IV.24./sz. - Energiaültetvények mintaprogramhoz nem csatlakozunk -, a 
191/2003./IV.24./sz. - Welness Expon nem kíván részt venni -, a 192/2003./IV.24./ számú - 
Statisztikai kistérség területi beosztása -, a 193/2003./IV.24./sz. - Aradi szabadságszobor 
felújításának támogatása -, a 195/2003./IV.24./ - Megemlékezés a német kitelepítettek 
emlékművénél -, és a 197/2003./IV.24./sz. - Májusi testületi ülés napirendjének módosítása - 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolókat tudomásul veszi. 
 
 
268/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi Könyvtár kérelmének 
megfelelően, hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Könyvtár részére polgári szolgálatos 
alkalmazásához biztosított 200 eFt önkormányzati támogatás célirányos felhasználásának 
módjáról, az intézmény maga dönthessen - Munkaügyi központ által támogatott programokon 
részvétel (Roma program, Polgári szolgálatos alkalmazása) - Nyugdíjas foglalkoztatása, ill. 
stb. 
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A képviselő-testület a támogatás tényleges felhasználásáról, utólagosan részletes (tételes) 
elszámolást ír elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Várfalvi Erzsébet igazgató 
Határidő: Értelem szerint, ill. utólagos elszámolás alapján, Képviselő-testület elé terjesztése: 

2003. decemberi Képviselő-testületi ülés 
 
 
269/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatát az állandó bizottságai javaslatainak és a testületi ülésen 
elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével a júniusi testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. júniusi testületi ülés. 
 
 
270/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény 
Város Rendezési Terve elkészüljön. 
 
 
271/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Önkormányzatok 
Enciklopédiája című (6+1) kötetes kiadványt nem kívánja megvásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
272/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Donor 
Alapítvány által megküldött levél, Donor-lejelentő lap nyomtatott formája a Mezőberényi 
Hírmondó újságban megjelentetésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
273/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Donor Alapítvány pénzbeli 
támogatási kérelmét nem kívánja támogatni, de a Donor-lejelentő lap sokszorosításával és az 
alapítványhoz való szükségszerinti eljuttatásával egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
274/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 055 hrsz-ú külterületi földút 
tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberény Vadásztársaság az úttal szomszédos 
Mezőberény 056/18 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanon koronglövő lőteret működtessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
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275/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 2003. évi marketing terv 
végrehajtásához szükséges települési önkormányzatok által biztosítandó sajáterőhöz, 
támogatással nem járul hozzá. A Turizmus Fejlesztő és Szervező Kft támogatásbiztosítás, 
hozzájárulás iránti kérelmét elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
276/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete önállóan a Pályázati Előkészítő 
Alapnál jelenleg nem kíván pályázni. 
 
 
277/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem nyújt támogatást a Békés megye 
településeinek atlasza 3. kötetének kiadásához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
278/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a közvilágítási oszlop 
áthelyezésének szükségességével és felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további 
tárgyalásokat az ajánlattevővel a költségcsökkentésről, valamint a Spar ingatlan 
tulajdonosával a költségmegosztásról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
279/2003./V.23/sz. határozat: 
A képviselő-testület mobil színpad készítésére és költségének kimutatására nem kér ajánlatot 
mezőberényi vállalkozóktól. 
 
 
280/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, kérjen 
árajánlatot /FERRIT-KKS Kft Budapest/ a mobil színpadra vonatkozóan, és azt terjessze a 
2003. júniusi ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. június havi testületi ülés 
 
 
281/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja igénybe venni a 
Navigátor Consulting Bt. adófizetői morál javítására vonatkozó szolgáltatását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
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282/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatóját, hogy tisztázza le, a konyhai ételmaradékot milyen módon kívánják hasznosítani, 
és annak lehetőségeiről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. július havi testületi ülés. 
 
 
283/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a képviselők részére a hordozható 
számítógép beszerzését /Magic Magyarország Kft Budapest/ jelenleg nem támogatja. Felkéri 
a polgármesteri hivatalt, hogy mérje fel a hordozható számítógép használatának előnyeit, 
költségmegtakarítási lehetőségeit, valamint azt, hogy az alkalmazása milyen 
kiadásváltozásokat eredményez és a 2003. december havi Képviselő-testület ülésére készítse 
elő.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. decemberi testületi ülés. 
 
 
284/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fénymásoló gép beszerzését 
/ROBINCO Kereskedelmi Kft Debrecen/ nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
285/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Matávcom által kötött szerződést és az abban vállalt 
kötelezettségeinek eleget tett e a szolgáltató, és a javaslatát terjessze a 2003. júniusi 
Képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. júniusi testületi ülés. 
 
 
286/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ebben az évben 
(intézményfenntartóként) nem ad be pályázatot az OM SZAK 2003. május 30-ig határidős 
pályázatán. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
287/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési u. 5. 
és 9-11. szám alatt épülő lakásingatlanok átadási határidejét 2003.06.30-i időpontra 
módosuljon és a módosított időpont az adásvételi szerződésben is rögzítésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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288/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat kérelmét információ hiányában nem tárgyalja. Felkéri a SZKÖ-t adjon 
árajánlatot a berendezési és használati tárgyakra. Az ajánlatot terjessze be a képviselő-
testületnek és az információ ismeretében a Képviselő-testület visszatér a kérelem 
megtárgyalására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
289/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Fő u. 5. sz. alatti járda és 
buszmegálló elbontására és kerékpártároló elhelyezésére vonatkozó előterjesztéssel 
kapcsolatban a közterület használat ügyében nem kíván javaslattal élni (kerékpártároló), mivel 
az a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik. A volt buszmegálló maradék betonjának 
elbontásával egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
290/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a mezőberényi 0364 hrsz-ú 1 
ha 1693 m2 területű kivett terület, a 677 hrsz-ú alatti 1873 m2 137 aranykorona értékű szántó, 
valamint a 676 hrsz-ú számú területből annak déli határvonalától a temető kövesútig kb.6566 
m2 területű út terület Berényi Lovas Barátok Egyesületének 10 évre történő bérbe adásával 
60.000 Ft-ért, úgy hogy az önkormányzat garanciát vállal arra, hogy 5 évig a szerződést nem 
bontja fel, utána a bérleti szerződés bármikor felbontható.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
291/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács részére, működési költségeihez hozzájárulásként 208.955 Ft-ot biztosít - működési 
célú pénzeszközátadásként 2003. évi költségvetése - általános tartalékának terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Pénzügyi teljesítés: 2003. május 31-ig 
 
 
292/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
egyeztessen a Petőfi Sándor Gimnázium intézmény igazgatójával, pontosítsa le, hány 
szolgálati lakás biztosítását kéri. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2003. júniusi rendkívüli Képviselő-testület ülése. 
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293/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Petőfi Sándor Gimnázium  
igazgatójának tanterem bővítési kérelmével, felkéri a Polgármesteri Hivatalt kérjen árajánlatot 
a tanterem kialakítására vonatkozóan 3 mezőberényi vállalkozótól, azt a soron következő 
Képviselő-testület ülésére készítse elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2003. júniusi Képviselő-testület ülése 
 
 
294/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Mezőberény Önkormányzat nevében aláírja a Partnerségi Nyilatkozatot, támogatva ezzel a 
Közép Békési Területfejlesztési Társulás által - az Európa Pályázat Előkészítő Alapra - 
benyújtandó projektötletet, amely a Körös-vidéki turisztikai kínálat fejlesztésére irányul. 
Felelős: Cservenák Pá Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
295/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a munkatervében meghatározott június 20-i ülésén csak ünnepi ülést tart. 
Napirendje: 
Mezőberény-Münsingen testvérvárosi szerződésének 10. éves évfordulója (ünnepi képviselő-
testületi ülés). 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 
 
296/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2003. június havi rendes munka ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
meg: 
1/ A képviselő-testület 2003. II. félévi munkatervének elfogadása.  
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Az oktatási intézmények beszámolója végzett munkájukról.  
     Előadó: oktatási int. vezetők 
                  Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
3./ SZMSZ felülvizsgálata. 
      Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
4./ Gyermekorvosi állásra érkezett pályázat elbírálása. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 
 
297/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2003. június havi rendes munka ülését június 27-én tartja meg. 
 
 
298/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 2003. június 10-én 16 órától rendkívüli ülést tart.  
Az ülés napirendje: A Békési úton épült új 33 db önkormányzati lakás bérlőkijelölése. 
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299/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 203/2003./IV.24./ sz. - Jelzálogjog átvállalása - végrehajtásáról, a 
204/2003./IV.24./ sz. lejárt határidejű határozat - Petőfi u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése- 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. A képviselő-testület a 79/2003./II.28./ sz. 
lejárt határidejű határozat - Jelzálogjog átvállalása - végrehajtásáról szóló beszámolót azzal 
veszi tudomásul, hogy a kölcsön megállapodás megkötéséről is számoljon be a hivatal. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
300/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi Bizottság 
elnökét, tárgyaljon hozzáértő jogásszal a Körösök-völgye Kht. ügyének jogi rendezésének 
lehetőségéről és azt a júniusi rendkívüli testületi ülésre terjessze elő. 
Felelős: Hoffmann Dániel Ügyr. Biz elnöke 
Határidő: 2003. júniusi rendkívüli ülés. 
 
 
301/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem értett egyet azzal, hogy a polgármester csak 500.000 Ft értékű 
beruházásnál intézkedhet saját hatáskörben  
 
 
302/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem értett egyet azzal, hogy a polgármester csak 1.000.000 Ft értékű 
beruházásnál intézkedhet saját hatáskörben  
 
 
303/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester bruttó 5.000.000 Ft értékű 
beruházásnál saját hatáskörben intézkedhet.  
 
 
304/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület nem változtatja meg a beruházási szabályzatát, miután a 
rendeletmódosításhoz a minősített többségi szavazat nem volt meg. /Értelem szerint a 
303/2003./V.23./sz. határozat hatályát vesztik./ 
 
 
305/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Városi Sporttelep gázbekötési munkálatait oldja meg, vegye igénybe a 
sportolók által felajánlott támogatást. Ennek fedezetét a saját költségvetésében a felújításokra 
biztosított /a strandra biztosított visszamaradt keret terhére/ keretből oldja meg. A képviselő-
testület (49/2003./II.28.) sz. lejárt határidejű határozatának végrehajtásaként megkért 
árajánlatokat az intézmény rendelkezésére bocsátja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál int. vezető 
Határidő: int. azonnal 
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306/2003./V.23./sz. határozat: 
A képviselő-testület a 199/2003/IV.24/sz. lejárt határidejű határozat - Mezőberény Város 3, 4, 
5a, 6, 10a sz. szennyvíz öblözetek Csatornamű Társulat alapításával kapcsolatos kérdések - 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
307/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orvosi Centrum 
átalakítási munkálataival a Berény BT. Mezőberény, Győri J. u. bízza meg. Az átalakítás 
költségeinek fedezetéül a 206/2003.(04. 24) sz. határozatban már biztosította a költségeket. a 
költségek biztosításánál a 213.(04. 24) sz. határozatban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. 
Megbízza a polgármester urat, hogy a kivitelezői szerződést a Berény Bt.-vel 27.727.360 Ft 
értékben kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. május 31. 
 
 
308/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orvosi Centrum 
átalakítási munkálatainál külső műszaki ellenőr alkalmazását látja indokoltnak maximum a 
bruttó beruházási érték 1 %-ért.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. május 31. 
 
 
309/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület felhívja a Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetőjének a figyelmét, hogy az intézménynek biztosított járda felújításokra 
biztosított keretösszeg /5 mill. Ft/ felhasználásával haladéktalanul kezdje el a járdák javítását, 
felújítását a járda-felújítási ütemterv szerint, előnybe részesítve a balesetveszélyes szakaszok 
rendbehozatalát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál int. vez. 
Határidő: int. azonnal 
 
 
310/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fő u. 7. sz., 1-3.sz. 
alatti járda szakasz felújítását a járda felújítási ütemterven kívül el kell végezni, a 
210/2003./IV.24./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásaként előterjesztett árajánlatok 
ismeretében. Megbízza a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét a munka 
elvégeztetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál int. vezető 
Határidő: int. azonnal 
 
 
311/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács által a 2003 évben kiírt céljellegű decentralizált támogatás igénybevételéhez 
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pályázatot nyújt be a város oktatási és nevelési intézményeiben vizesblokk kialakításának és 
felújításának saját erejének pótlására. 
A vizesblokk kialakítás és felújítás költsége:   14 140 e Ft.- 
Az önkormányzat saját ereje:                             2 828 e Ft.- 
A BMTT CÉDE támogatási igény:               11 312 e Ft.- 
A támogatás igénybe vételéhez szükséges 2 828 e Ft saját erőt a képviselő-testület a 2003. évi 
költségvetés általános tartalékából biztosítja. 
Megbízza továbbá a polgármester urat, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal útján készítse el, és nyújtsa be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. május 30. 
 
 
312/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3775/13 hrsz-ú 
beépítetlen terület művelési ágú 787 m2 területű Kereki utcai ingatlant visszavásárolja az 
eladási áron 308.050,- Ft összegért Burai Antal és neje Mezőberény, Deák F. u. 60/A. sz. 
alatti lakosoktól azzal a feltétellel, hogy a visszavásárlással kapcsolatos költségek eladókat 
/Burai Antal és neje/ terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
313/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja az ajánlattevő által 
felajánlott konstrukcióban a Mátraszentlászló, Kossuth u. 1640/18 hrsz. alatti romos 
üdülőrészt felújíttatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
314/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
tegyen intézkedéseket a mátraszentlászlói üdülő romos, életveszélyes állapot 
megszüntetésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
315/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Rendezési 
Tervének elkészítésére beérkezett ajánlatokat alapján – az előterjesztésnek megfelelően - 
érvénytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást.  
 
 
316/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásos eljárást Mezőberény Város Rendezési Tervének elkészítéséről, és 
ennek eredményét terjessze a júniusi képviselő-testületi ülésre. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
317/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását megadja 
Kmellár Zoltán Mezőberény, Vörösmarty M. u. 26. szám alatti és Bakó Imre Mezőberény, 
Gyár u. 35. sz. kérelmezők részére, hogy a Mezőberény, külterület közúti ingatlanra (o8 hrsz.) 
a 20 kV-os leágazás és az OTRD 20/100 létesítés villamos vezeték és tartó oszlopai 
elhelyezésére. A Képviselő-testület a kártalanításra nem tart igényt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
318/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
PRIMAVILL Hálózatszerelő Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 119. sz. kérelmező részére, hogy a 
Mezőberény, Csabai út közúti ingatlanra a transzformátor-állomás és a 20 kV-os 
szabadvezetékes hálózat 150 m hosszban leágazás építésére, valamint a kisfeszültségű részben 
új nyomvonalára. A képviselő-testület a kártérítésre nem tart igényt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
319/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Valentinyi Károly 
/Mezőberény, Petőfi u. 3. sz./ képviselőt, hogy a Gyomai u. 1. fsz. 11. (2424/A/11.), a 
Gyomai u. 1 sz. 1/A. fsz. 2. sz .(2424/A/2 hrsz) és a fölötte lévő /hozzátartozó/ lakást –
Gyomai u. 1/A sz. I. em. 4. sz. /2424/A/4 hrsz/ ingatlanokon lévő jelzálogjog átjegyzése 
ügyében a Magyar Államkincstár Rt. Békés Megyei Fiókjánál eljárjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Valentinyi Károly képviselő 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
320/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Dirár Hamed Mb. Gyomai u.1. 
számú ingatlanvásárlási (kártérítési ügyével) az Állami Kincstárnál folyó ügy mielőbbi 
lezárást kéri a polgármestertől és a kártérítési ügyre ennek lezárását követően tér vissza. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert haladéktalanul járjon el a Magyar Államkincstárnál 
az ügy rendezése érdekében, és felhatalmazza a polgármestert a Békés Megyei 
Területfejlesztési  Tanács által meghatározott visszafizetési összeg kamatainak elengedésre 
vonatkozó tárgyalásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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321/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által meghatározott visszafizetési összeg kamatainak elengedése 
esetén a képviselő-testület kézfizető kezesség kötelezettségének eleget téve, kifizeti a 
tőketartozást /520.200 Ft/. Ennek fedezete a költségvetés általános tartaléka. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
322/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármestert 
delegálja az átalakulással létrejövő Békés Megyei Vízművek Rt. Felügyelő Bizottságába. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
323/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottságát, a júniusi rendkívüli testületi ülésre javaslatával ellátva terjessze elő az 
önkormányzat tulajdonában lévő vágóhíd ingatlan eladását olyan feltétellel, hogy az 
ingatlannak továbbra is vágóhídként kell működnie.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László Biz. elnök 
Határidő: 2003. júniusi rendkívüli ülés /VI.10./ 
 
 
324/2003./V.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testület megbízza a polgármester, tárgyaljon 
Kovács János vállalkozóval, hogy a Thököly u. 52-94 sz. előtti szakasz útépítési 
munkálatainál vállaltakat /tükör kiszedése, kohósalak hordása, lehengerlése/, a Madár, 
Könyök és Belentai u. érintett szakaszán mennyiért vállalná el, a négy utcára adjon 
árajánlatot.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2003.(V.26.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 
8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2003.(V.26.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, a 9/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelettel 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt, az 5/1999.(III.29.) MÖK sz. r., a 35/1999.(XII.6.) 
MÖK sz., a 2/2000.(II.7.) MÖK sz., a 33/2000.(XII.4.) MÖK sz., a 11/2001.(VII.30.) MÖK 
sz., valamint a 37/2002.(XII.30.) MÖK számú rendelettel módosított 33/1997.(X.14.) MÖK 
számú rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2003.(V.26.) önkormányzati 
rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 32/1997.(X.14.) MÖK sz., 
a 10/1998.(VI.02.) MÖK sz., a 36/1998.(XII.31.) MÖK sz., a 6/1999.(III.29.) MÖK sz., a 
4/2000.(II.7.) MÖK sz., valamint a 18/2002.(VII.19.) MÖK sz. rendelettel módosított 
14/1997.(IV.21.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
325/2003./VI.10./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A Békési úton épült új 33 db önkormányzati lakás bérlőkijelölése 
2./ Mezőberény Város Rendezési Tervének elkészítésére tervező kiválasztása 
3./ Az informatikai hálózat üzemeltetésére pályázat kiírása 
4./ Petőfi Sándor Művelődési Központ előterjesztése a Mezőberény - Münsingen 

testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulója tiszteletére szervezendő ünnepségsorozat 
várható költségeiről 

5./ Vállalkozási szerződés a Mezőberény, Széchenyi u. 1. szám alatti orvosi létesítmény 
átalakítására, bővítésére. 

6./ Mezőberény, Békési u. 41. sz. alatti Vágóhíd értékesítése 
7./ A Luther u. egészségügyi központ felújítása 
8./ A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények 2002. évi előirányzat 

maradványának igénybevételére kérelem 
9./ Nemzetközi kapcsolatok egyéb külkapcsolatok előirányzatának rendezése 
10./  Városi rendezvények előirányzat rendezése 
11./  Egyéb bejelentések 
 
 
326/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakások 
elosztásánál figyelembe veszi az önkormányzati cserelakás kérelmeket is. 
 
 
327/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból nem 
biztosít cserelakást Jónás Béláné Mezőberény Orlay u. 5/1. sz., Burai Erika Mezőberény, 
Belencéresi u. 13. sz., Lukács Antal Mezőberény, Puskin u. 9-1. sz. alatti önkormányzati lakás 
bérlőjének, az önkormányzat felé fennálló tartozás miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
328/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Bereczki Piroska Mezőberény, Békési u. 1/A. 1/4. sz. alatti önkormányzati lakás bérlőjének 
nem biztosít cserelakást. 



79 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
329/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Horváth János Mezőberény, Kereki u. 34. sz. alatti önkormányzati lakás bérlőjének nem 
biztosít cserelakást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
330/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Babinszkiné Ignácz Ágnes Mezőberény, Zámenhof u. 1. sz. alatti önkormányzati lakás 
bérlőjének nem biztosít cserelakást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
331/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
cserelakásokat biztosít Pribelszki Zsuzsanna, valamint Szász Istvánné Mezőberény, 
Munkácsy u. 12. sz. alatti önkormányzati bérlakásban lakóknak azzal a kikötéssel, hogy 
igénylők vállalják a határozott idejű szerződéskötést, vállalják továbbá, hogy családtagjaikkal 
együtt kiköltöznek, az ingatlant üresen adják át az önkormányzatnak. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
332/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
cserelakást biztosít Bula Istvánné Békési u. 35. sz. alatti önkormányzati lakás bérlőjének. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
333/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Szegedi Sándorné Mezőberény, Békési u. 35. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 



80 

 
334/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Litauszki Jánosné Oltványkert u. 47. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
335/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Tóth 
Zoltán Mezőberény, Kölcsey u. 14/a. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
336/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Bozóki 
Imre Mezőberény, Békési u. 4. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
337/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Kovács 
Valéria Mezőberény, Hősök útja 8/C. I/3. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
338/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Motakiné Schupkégel Anita Mezőberény, Oltványkert u. 16. sz. alatti lakos részére lakást 
biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
339/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Kornis 
Nóra Mezőberény, Oltványkert u. 51. sz. alatti lakos részére lakást nem biztosít. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
340/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Barabás István Hősök útja 8/D. I/3. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
341/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Petneházi József Mezőberény, Szénáskert u. 59. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
342/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Földi 
Imre Mezőberény, Kossuth tér 2. III/29. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
343/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Balog 
Emese Mezőberény, Kastély köz 2. II/5. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
344/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Galló 
Mária Mezőberény, Köröstarcsai u. 48. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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345/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Kelemen Lívia Mezőberény, Gyár u. 11/a. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
346/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Ottlakán Anna Békéscsaba. Petőfi u. 20/b. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
347/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Tóth 
László Mezőberény, Csabai u. 22. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
348/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Hídvégi Zoltán Köröstarcsa, Aradi u. 52. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
349/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Görgényi Lászlóné Mezőberény, Budai N. A. u. 9. sz. alatti lakos részére lakást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
350/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Zuba 
Zoltánné Mezőberény, Táncsics u. 45. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
351/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Komáromi József Mezőberény, Pipa u. 2. sz. alatti lakos részére lakást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
352/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Hídvégi Zsuzsanna Mezőberény, Ókert 24. sz. alatti lakos részére lakást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
353/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Mezeiné Bátori Valéria Mezőberény, Madarász u. 49/a. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
354/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Bőtsch 
Szilvia Köröstarcsa, Kossuth u. 7. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
355/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Komlódi Albert Mezőberény, Kereki u. 63. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
356/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
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Beinschródt Attila Márton Mezőberény, Erkel u. 15. sz. alatti lakos részére lakást nem 
biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
357/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Tóti 
Gyöngyike Mezőberény, Szabó Á. u. 16. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
358/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Zuba 
Mihály Mezőberény, Kossuth tér 2. III/26. sz. alatti lakos részére lakást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
359/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Puskás 
Zoltán Mezőberény, Thököly u. 76. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
360/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból 
Sonkoly Anita Mezőberény, Bonyhai u. 4. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
361/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Bécsi 
János Murony, Tessedik u. 1/c. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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362/2003./VI.10./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokra kijelölt 
bérlő visszalépése esetén Wagner Zsolt Mezőberény, Zrínyi sgt. 36.sz. alatti lakos részére 
lakást biztosít a 365/2003./VI.10.sz./ határozatban meghatározott sorrend alapján. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
363/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokra kijelölt 
bérlő visszalépése esetén Telegdi Zoltán Mezőberény, Hősök útja 10/g. sz. alatti lakos részére 
lakást biztosít a 365/2003./VI.10./sz. határozatban meghatározott sorrend alapján.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
364/2003./VI.10./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokra kijelölt 
bérlő visszalépése esetén Frey Ilona Mezőberény, Ady E. u. 3. sz. alatti lakos részére lakást 
biztosít a 365/2003./VI.10.sz. határozatban meghatározott sorrend alapján.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
365/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 5. sz. 1/4 hrsz-ú 12 db és a 
Békési u. 9-11. sz. 1/6 hrsz-ú 21 db költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakások bérlőinek 
kijelölésével egyidejűleg visszalépés esetére további három lakásigénylőt megjelöl bérlőnek, 
az alábbi sorrendben: 
1./ Wagner Zsolt Mezőberény, Zrínyi sgt. 36.sz.,  
2./ Frey Ilona Mezőberény, Ady E. u. 3. sz.,  
3./ Telegdi Zoltán Mezőberény, Hősök útja 10/g. 
 
 
 
366/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 
és a tervezőkkel lefolytatott egyeztetések alapján Mezőberény Város teljes közigazgatási 
területére szóló településszerkezeti terv, átmeneti építési előírások, szabályozási terv, helyi 
építési szabályzat külön tervdokumentációinak elkészítésére CSABATERV Bt. (Békéscsaba, 
Szőlő u. 105/4.) bízza meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezési szerződéseket CSABATERV Bt-vel 
(Kmetykó János) az alábbiak szerint kösse meg: 
Településszerkezeti terv, átmeneti építési előírások készítése bruttó 12.102.000 Ft összeggel, 
2004. május 31. elkészítési határidővel. 
Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat készítése bruttó 12.355.000 Ft összeggel, 2004. 
november 30. elkészítési határidővel. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
367/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező informatikai 
hálózat üzemeltetésére pályázatot ír ki. A pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri 
Hivatalban Bába Sándor beruházási főtanácsosnál. A pályázati lehetőségről felhívás kerüljön 
a Békés Megyei Hírlapban megjelentetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 

a pályázat értékelésére a beadási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 
 
 
368/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Münsingennel történt testvérvárosi 
kapcsolatfelvétel 10. évfordulója tiszteletére szervezendő ünnepségsorozat várható költségeire 
1.900 eFt-ot - a Hivatalos Városi szintű kapcsolatok finanszírozásának támogatására 
elkülönített előirányzat terhére - biztosít a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központnak 
együttesen, szoros elszámolás mellett, úgy hogy a szállás és étkezési költségeket a 
Polgármesteri Hivatal, míg a többi költség a Művelődési Központnál kerüljön elszámolásra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

érintett intézményvezetők 
Határidő: int. azonnal, elszámolás ért. szerint 
 
 
369/2003./VI.10./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények 2002. évi 
előirányzat maradványának igénybevételére kérelem; a Nemzetközi kapcsolatok egyéb 
külkapcsolatok előirányzatának rendezése; és a Városi rendezvények előirányzat rendezése- 
bejelentéseket leveszi napirendről, azokat a következő ülésen tárgyalja. 
 
 
370/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Széchenyi út. 1. sz. 
alatti orvosi centrum átalakítási és és bővítési munkáinak kivitelezésével a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés alapján egyetért. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Berény Bt. Mezőberény, Győri J. u. 5/c. vállalkozóval kötendő, ismertetett szerződést 
aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármesteri 
Határidő: int. azonnal 
 
 
371/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
Mezőberény, Békési út 41. szám alatti 341 hrsz-ú 2050 m2 területű Vágóhidat 
berendezéseivel együtt, valamint a 342/1 hrsz-ú 3814 m2 hozzátartozó beépítetlen területet - 
kizárólag csak vágóhíd beruházás céljára - értékesíteni kívánja, és ennek érdekében az 
ingatlan és a hozzátartozó beépítetlen terület megvásárlását meghirdeti. A hirdetés két 
újságban jelenjen meg, ebből az egyik szaklap legyen. A jelentkezők Cservenák Pál Miklós 
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polgármesterrel tárgyalhatnak a feltételekről, ennek ismeretében kerüljön előterjesztésre a 
vágóhíd eladása testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
372/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a Luther u. 1. sz. alatti 
társasház közgyűlésének összehívását, közös képviselő választása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
373/2003./VI.10./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Adamik Jánosné Mezőberény, Jókai u. 14. sz. alatti 
lakos képviselje az önkormányzatot a Luther u. 1. sz. alatti társasház közgyűlésén.  
 
 
374/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Luther u. 1. sz. alatti társasházi 
ingatlan tetőfelújításából rá eső költséghányad megfizetését vállalja, Adamik Jánosné 
megbízott ezt ismertesse, képviselje a közgyűlésen. A munka fedezetbiztosításáról a 
lakóközösség álláspontjának ismeretében dönt a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Adamik Jánosné megbízott 
Határidő: int. azonnal 
 
 
375/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bélmegyer-Mezőberény összekötő 
út építéséhez még szükségessé vált 4.569 m3 föld biztosításának költségeit vállalja megfizetni 
(8.200 eFt), ennek fedezete a költségvetés általános tartaléka. A Városi Közszolgáltató 
Intézmény részére a munkálatok fedezetére felújítási előirányzatként 8.200 eFt kerül 
biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
376/2003./VI.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény, 
Gyomai u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant terhelő, a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által meghatározott visszafizetési kötelezettség, a tőke összegén túl 
felszámolt kamatok (417.778 eFt) megfizetése is utólagos jóváhagyással történjen meg 
haladéktalanul az Államkincstárnál folyó ügy mielőbbi lezárása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
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377/2003./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
1./ A 3., 4., 5/a., 6. és 10/a. öblözetekben szennyvízberuházás közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása, kivitelező kiválasztása. 
2./ Bejelentések. 
 
 
378/2003./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz. és 10/a 
sz. szennyvíz öblözetekben szennyvízcsatorna építésére és a szennyvíz-tisztítótelep bővítésére 
kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát eredményesnek nyilvánítja, mivel az 
eljárásba bevont mindkét ajánlattevő alkalmas minősítést kapott. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestereivel 
Határidő: azonnal. 
 
 
379/2003./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a., 6. sz. és 10/a. sz. 
szennyvíz öblözetekben szennyvízcsatorna hálózat építésére és a szennyvíztisztító telep 
bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének az ajánlati felhívásban (és a 
dokumentációban) meghatározott feltételek alapján és az ajánlati felhívásban meghatározott 
elbírálási szempontok szerint összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő ALTERRA-SADE 
konzorciumot - melynek felelősség vállaló cége az ALTERRA Építőipari Kft. (1103 
Budapest, Sibrik Miklós út 30. sz.) - hirdeti ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. július 2. 
 
 
380/2003./VI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Csatornamű Társulat elnökét, 
következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 3., 4., 5/a., 6. és 10/a. öblözetek 
szennyvízberuházás hiteligényét, tegyen javaslatot a pénzintézetre is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csatornamű Társulat elnöke 
Határidő: 2003. június 27-i testületi ülés. 
 
 
381/2003./VI.18./sz. határozat: 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, a lakosság tájékoztatása érdekében 
tegye közzé a Mezőberényi Hírmondóban, kik és milyen szavazati arányban kaptak lakást a 
június 10-én elosztásra került önkormányzati bérlakásokból (a Békési úton épült új 33 db 
önkormányzati bérlő kijelölése). 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
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382/2003./VI.20./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ünnepi testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Mezőberény-Münsingen testvérvárosi szerződésének 10. éves évfordulója  
 
 

*** 
 
 
383/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és intézkedésekről 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/1. Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása /260/2003.(V.23.) sz. hat./ 

2/2. MatávCom Kft. Szerződés vizsgálata /Városi honlap/ /285/2003.(V.23.) sz. hat./ 
2/3. Petőfi Sándor Művelődési Központ belső terének átalakítása /47/2003.(II.28.) sz. hat./  
2/4. Petőfi Sándor Gimnázium tanterem bővítése /293/2003. (V.23.) sz. hat./ 
2/5. A gyermek háziorvosi állás meghirdetése /240/2003.(V.16.) sz. hat./ 
2/6. Magyar Önkormányzatok Enciklopédiája /271/2003. (V.23.) az. hat./ 
2/7. 24 db lejárt határidejű határozat végrehajtásának elfogadása 
2/8. Mobil színpadra árajánlat /280/2003.(V.23.) sz. Hat./ 
2/9. Békés Megyei Területfejlesztési Tanács vis-major támogatása /41/2003.(II.17.) sz. 

hat./ 
3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. II. félévi munkaterve 
4. Nevelési, oktatási intézmények beszámolója 

4/1. Beszámoló a mezőberényi Összevont Óvodák munkájáról 
4/2. Beszámoló a mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola 2002/2003-as tanév munkájáról 
4/3. Beszámoló a mezőberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskolában végzett munkáról a 

2002-2003. tanévben 
4/4. Beszámoló a Petőfi Sándor Gimnázium működéséről  

5. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata 

6. Bejelentések 
6/1. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 

térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendelet módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása 

6/2. A Petőfi Sándor Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és 
kiegészítése 

6/3. Az Orlai P. S. Általános Iskola kérése nevelési tanácsadó kérdésének tisztázására 
6/4. Költségvetési előirányzat átcsoportosítások és fedezetbiztosítások /14 db/ 
6/5. Orlai P. S. Gyűjtemény pótelőirányzat biztosítása iránti kérelme (linóleum lerakás) 
6/6. Pályázat benyújtása bérlakás állomány bővítésére 
6/7. Mezőberény város lakáskoncepciójának kiegészítése, – Az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása 
6/8. Mezőberény, Békési u. 2/A-B sz. alatti lakosok parkolóhely kialakításának kérelme 
6/9. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme, Barkas gépkocsi eladásához 

való hozzájárulás iránt  
6/10. Körös Volán Rt. Idegenforgalmi nevezetességek bemutatása és linkcsere felajánlása 
6/11. A Csatornamű Társulat hitelfelvétele a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz. és 10/a sz. 

szennyvíz öblözetben folyó kiviteli munkák fedezetére 
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6/12. Mezőberény idegenforgalmi értékeinek bemutatása 
6/13. Mezőberény 3859/3, 2631/11 és 037/1, valamint 1693 hrsz-ú bányatavak 

tájrendezésének kivitelezésére vonatkozó Környezetvédelmi Alap 
Célelőirányzatához benyújtandó pályázathoz a pályázati anyag elkészíttetéséhez 
fedezetbiztosítás. 

6/14. Dr. Andor László képviselőhöz érkezett névtelen bejelentés  
6/15. Egyéb bejelentések 

7. Interpelláció - Tóth Sándor képviselő interpellációja 
8. Zárt ülés  

8/1. Dr. Dirár Hamed kártérítési kérelme 
8/2. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
8/3. Vételi ajánlat a mátraszentlászlói üdülőre 
8/4. Csákberény meghívója a BERÉNY települések kulturális találkozójára / Berényi 

Napok / 
8/5. Mezei Kálmán ingatlan végrehajtási ügye 
8/6. Mészáros Mihály és felesége kérelme 
8/7. Majorette Szövetség kérése 
8/8. Városháza díszkivilágítása 
8/9. Dr. Csicsely Ilona kérelme 
8/10. Játszótér építésére pályázati lehetőség 
8/11. Körösök – Völgye Kht. vagyoni ügye 
8/12. „Mezőberényért” kitüntetés adományozása 
8/13. Egyéb bejelentések. 

 
 
384/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
385/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
új Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja, a korábban elfogadott SZMSZ és 
módosításai hatályukat vesztik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István igazgató 
Határidő: azonnali. 
 
 
 
386/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Matáv Com Kft-vel kötött szerződéssel szükségessé vált, SZT-IS-8 pályázat jelentési 
kötelezettséghez kapcsolódó anyagot aláírja az előterjesztésben szereplő módosításokkal és 
kiegészítésekkel.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
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387/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármester Hivatal 
a Petőfi Sándor Művelődési Központ belső terének átalakítására szerezzen be újabb 
ajánlatokat /mezőberényi vállalkozóktól is/ és ennek beérkezte után kíván dönteni a következő 
testületi ülésen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: következő testületi ülés. 
 
 
388/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium tanterem bővítéséről az ajánlatok beszerzésére /mezőberényi vállalkozóktól is/ a 
határidőt a következő képviselő-testületi ülésére módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. július 10-ét követő első testületi ülés. 
 
 
389/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 240/2003./V.16./sz. határozat 
/gyermek háziorvosi állás meghirdetése/ végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
390/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 271/2003./V.23./sz. határozat 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
391/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 450/2002./XII.28/, 114/2003./II.21./, 
125/2003./IV.24./. 253/2003./V.23./, 299/2003./V.23./, 272/2003./V.23./, 273/2003./V.23./, 
274/2003./V.23./, 275/2003./V.23./, 277/2003./V.23./, 278/2003./V.23./, 281/2003./V.23./, 
284/2003./V.23./, 288/2003./V.23./, 294/2003./V.23./, 307/2003./V.23./, 308/2003./V.23./, 
311/2003./V.23./, 312/2003./V.23./, 313/2003./V.23./, 314/2003./V.23./, 317/2003./V.23./, 
318/2003./V.23./, 322/2003./V.23./ számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
 
392/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván mobil színpadot vásárolni a 
Ferrit-KKS Kft-től. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
393/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 41/2003./II.17./sz. határozat 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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394/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2003. II. félévi munkatervében 
szeptember hónapban „A képviselő-testület gazdasági ciklus programja” napirend 
megtárgyalása szerepeljen, melynek előadója Cservenák Pál Miklós polgármester.  
 
 
395/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2003. II. félévi munkatervében 
október hónapban „Mezőberény város bűnmegelőzési programja” napirend megtárgyalása 
szerepeljen, melynek előadója Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke. 
 
 
396/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2003. II. félévi munkatervében 
november hónapban „Az épített örökség helyi védelmének szabályozása” napirend 
megtárgyalása szerepeljen, melynek előadó: Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke, 
Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke. 
 
 
397/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2003. II. félévi munkatervi 
javaslatában október 10-én Közmeghallgatás kerüljön megtartásra, és ennek keretében legyen 
tárgyalva a 395/2003./VI.27./ határozattal elfogadott napirend: 1. Mezőberény város 
bűnmegelőzési programja, melynek előadója: Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke; 
továbbá közmeghallgatás keretében 2. A Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal 
működése című napirend, melynek előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester. 
 
 
398/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. II. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Augusztus 29.  1. Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítéséről szóló beszámoló. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2. Beszámoló a Tappe Kft. szerződésben vállalt önkormányzati 

feladatainak ellátásáról. 
Előadó: Gyurkó Csaba ügyvezető 

Szeptember 19.  1. Beszámoló a közművelődési és közgyűjteményi intézményekben 
lefolytatott szakmai vizsgálatokról 

Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
2. Intézményvezetői pályáztatás a közművelődési intézményeknél. 
Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
3. A művészeti alapoktatást ellátó zeneiskola beszámolója. 
Előadó: Matajsz János igazgató 
4. A képviselő-testület gazdasági ciklus -programja 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Október 10.  Közmeghallgatás: 
1. Mezőberény város bűnmegelőzési programja 
Előadó: Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke 
2. A Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal működése 



93 

Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Október 17. 1. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről a gyámhivatal és a 

gyermekvédelmi szolgálat munkájáról 
Előadó: Kohut Judit főmunkatárs 

Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
2. Beszámoló a Közszolgáltató Intézmény munkájáról 
Előadó: Magyar Pál intézményvezető 

November 21.  1. Mezőberény Város Önkormányzatának 2003. évi I-III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 

Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2. Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési 

koncepciója. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester  
3. Az épített örökség helyi védelmének szabályozása, 
Előadó: Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke 

Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
December 19.  1. Mezőberény Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetésének 

első fordulós tárgyalása. 
Előadó: Cservenák Pál Miklós Polgármester  
2. Beszámoló az Okmányiroda tevékenységéről. 
Előadó: Wéber Gábor irodavezető 
3. Mezőberény Város Önkormányzatának 2004. évi munkaterve 
Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester  

Állandó napirendi pontok: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
intézkedésekről 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Bejelentések 
Interpellációk 

 
 
399/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Összevont Óvodák 
beszámolóját, az elmúlt években végzett munkájukról, elfogadja. 
 
 
400/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola 
beszámolóját, a folyó tanévben végzett munkájukról, elfogadja. 
 
 
401/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola beszámolóját, a folyó tanévben végzett munkájukról, elfogadja. 
 
 
402/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Petőfi Sándor 
Gimnázium beszámolóját, a folyó tanévben végzett munkájukról, elfogadja. 
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403/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a nyugdíjba 
vonuló pedagógusok munkájáért, nyugdíjas éveikhez jó egészséget kívánva. A képviselő-
testület a köszönet továbbítása érdekében az intézményvezetőktől kéri az érintettek nevét.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             érintett intézményvezetők 
Határidő: tájékoztatásra azonnal 
 
 
404/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztett Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetét levette a napirendről azzal, hogy a 
következő ülésen egy új SZMSZ összeállítása kerüljön előterjesztésre.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. szeptemberi testületi ülés. 
 
 
405/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az új SZMSZ elkészítése érdekében 
megbízza az Ügyrendi Bizottságot kodifikációs bizottságnak, mely bizottságot kiegészíti 
Valentinyi Károly képviselő személyével. 
 
 
406/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
Szervezeti és Működési Szabályzata III/9-es pontjának módosítását (melyben a kollégiumba 
való felvétel elvei kerülnek pontosításra) jóváhagyja azzal, hogy állandó lakóhely hiányában  
a tartózkodási helytől való távolságot vegyék figyelembe. Az igazgatótanáccsal kapcsolatos 
kiegészítés jóváhagyásáról - kérve a beadvány átdolgozását - az októberi testületi ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: ért. szerint, ill. októberi testületi ülés. 
 
 
407/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete tájékoztatásul közli a Békés Megyei 
Humánfejlesztési és Információs Központtal - név szerint Csepregi Andrással a Szakértői 
Bizottság vezetőjével -, hogy Mezőberény önként vállalt feladatként működtet pedagógiai 
szakszolgálatot, de annak szakember ellátottsága nem teszi lehetővé nevelési tanácsadói 
feladatok ellátását. 
Nevelési tanácsadó működtetése a Megyei Önkormányzat kötelező feladata. Ezért 
Mezőberény Önkormányzata nem veszi tudomásul a 46/2003. ikt. számon kapott levelében 
leírt munkarend változást. Oktatási intézményeitől az eddigi rend szerint irányítja a tanulókat 
a szakértői bizottsághoz. 
Határozatunkat megküldjük a Megyei Önkormányzat Intézmény-felügyeleti Osztályának is, 
annak érdekében, hogy a megye a kötelezően ellátandó feladatához megfelelő szakember 
ellátottságot biztosítson. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
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408/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. 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 (1.330.170 Ft) 
                        1330 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatát      1330 eFt-tal 
 751175 szakfeladat  Országgyűlési képviselőválasztással   
 kapcsolatos feladatok végrehajtása (1.330.170 Ft)    
ezen belül: 

Személyi juttatások  (734.734)Ft   735 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok (211.603)Ft   212 eFt 
Dologi kiadások  (383.833)Ft   383 eFt 

Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
409/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
      7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül:  
Pénzforgalom nélküli kiadások  - Általános tartalék előirányzatát                2061 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát  2038 eFt-tal 
PAKSI-TEAM Kft-részére megvalósítási tanulmány, terv átdolgozása / Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola kisegítő tagozata / iskola épületeinek (6 tanterem), kollégiumának, valamint 
a Petőfi Sándor Gimnázium kollégium férőhelyeinek bővítése (összesen 120 férőhely) 
céljából címzett támogatási pályázat benyújtásához 
86/2003.II.28/ MÖK hat alapján fedezet biztosítás  1875 eFt  
   1500 eFt + Áfa 
Boldisháti holtág: Vízjogi üz engedély terv     163 eFt 
   (130 eFt + 32,5 eFt áfa) 

    Felújítási kiadások, kiadási előirányzatát  23 eFt-tal 
 2002. évben, BMTT, céljellegű decentralizált  
 támogatással megvalósult: A Molnár Miklós  
 Sportcsarnok (1. sz. Általános Iskola) felújítása 
 (homlokzat, sportpadló burkolat) /CÉDE támogatás 
  kezelési költségének kiterhelése/  22703 eFt 
 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiad, kiadási előirányzatán belül: 

Pénzforgalom nélküli kiadások – Fejlesztési, céltartalék 
előirányzatát     500 eFt-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Felújítási kiadások, kiadási előirányzatát   500 eFt-tal 
 311/2003.V.23 MÖK hat szerint 
 BMTT Céljellegű decentralizált támogatás igénybevételéhez  
 saját forrás biztosítása: 
 A Város oktatási és nevelési intézményeiben vizesblokk kialakítása,  
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 felújítása. 
 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiad, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások, kiadási előirányzatát                   10000 eFt-tal csökkenti 
Mb, Egészségügyi Központban 2 orvosi rendelő kialakítása 
átalakítása (+ WC) előirányzatból 

Felújítási kiadások, kiadási előirányzatát                     9089 eFt-tal csökkenti 
A Városháza Informatika és egyéb felújítás  
előirányzatból              8888 eFt 
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal épületében  
szükségessé váltó felújítások (villamos, számítástechnikai, 
tűzvédelmi és villámvédelmi hálózatok, informatikai 
eszközök, intézményi számítástechnikai hálózat)  
előirányzatából                 201 eFt  

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Felújítási kiadások, kiadási előirányzatát                   10000 eFt-tal 

Mb. Széchenyi u. 1. sz alatti ingatlan  - Orvosi Centrum 
(ezen belül az alapellátás központi ügyeleti 
 rendszerének kialakítása) átalakítási munkálatai 

Felhalmozási kiadások, kiadási előirányzatát                             9089  eFt-tal 
PH-ba számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzése 
(felúj terhére) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
410/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról fedezetbiztosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város 2003. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad, - Pénzeszközök átadása Működési 

célra- kiadási előirányzaton belül: 
Sporttámogatás / sport tartalék/ előirányzatát       49 eFt-tal csökkenti  

ezzel egyidejűleg megemeli 
 Orlai Petrics Soma Általános Iskola  DSE részére  
 támogatás /Iharosberény Kupán való részvételhez/         49 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán 

 belül átcsoportosítás: 
 Személyi juttatások kiadási előirányzatát    59  eFt-tal csökkenti 
 a Munkaadókat terheló járulékok előirányzatát       6 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 Dologi kiadások, kiadási előirányzatát      65 eFt-tal 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad: Pénzeszközök átadása 
     Működési célra – Kis. Önk részére Városi rendezvény tám. 
     ei biztosítása – kiadási előirányzatát                70 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát    50 eFt-tal  
Véglegesen átvett pénzeszközök (Működési célú) Városi rendezvény 
 - Cigány majális – támogatása 
10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevteli előirányzatát    20 eFt-tal 
Véglegesen átvett pénzeszközök (Működési célú) Városi rendezvény 

- Német nemzetiségű első osztályosok tábora – támogatása 
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Kisebbség Önkormányzatok kiadási előirányzatán belül átcsoportosítások 
8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási 

előirányzatát         6 eFt-tal csökkenti 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat – Dologi kiadási 
előirányzatát       54 eFt-tal csökkenti 
10-6.cím: Német Kisebbségi Önkormányzat – Dologi kiadási 

előirányzatát     126 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Pénzeszközök 
átadása Működési célra – előirányzatát  6 eFt-tal 
 - PS Műv Központ - Cigány majális hangosítás  
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkorámányzat – Pénzeszközök  
átadása Működési célra – előirányzatát  54 eFt-tal 

Mb-i Szlovákok szervezete tám:     30 eFt 
PS Műv Központ (Gyermekcitera  
csoport)   24 eFt 

10-6.cím: Német Kisebbségi Önkormányzat – Pénzeszközök átadása 
Működési célra előirányzatát   126 eFt-tal  

- 1. sz. Általános Iskola  DSE  tám:               6 eFt  
- Német Hagyományápoló Egyesület tám: 100 eFt  
- Orlai Pertics Soma Általános Iskola – Nemz. 
tanulók év végi könyv jutalmazása             20 eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
411/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
-7-3. cím: PH int folyó és egyéb bevételei előirányzatát                     1392 eFt-tal megemeli 
Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra               395eFt 

Murony Közs. Önk.-tól (Családsegítés) 
Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra              997eFt 

Otthonteremtési támogatás 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiad kiadási előirányzatát               395 eFt-tal 
- Pénzforgalom nélküli kiadások – általános tartalék 

7-5. cím: PH egyéb működési kiad: Pénzeszközök átadása                997 eFt-tal 
 Fejlesztési célra. Otthonteremtési támogatás  

- Fejl célú pe átadás lakosságnak 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
412/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
A 7-3.cím: PH int folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatát  
Intézményi működési bevétel  
Kamat bevételek                       2800 eFt-tal megemeli 
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és ezzel egyidejűleg megemeli: 
A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad – Pénzforgalom nélküli  
kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát    2800 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
413/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
A 7-3.cím: PH int folyó és egyéb bevételei,  
Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok értékesítésének, 
kibocsátásának bevétele (Rövid lejáratú értékpapír bev) 
bevételi előirányzatát                     59078 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai 
Hitelek, Értékpapírok kiadásai (Rövid lejáratú értékpapír kiad.)  
kiadási előirányzatát     59078 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
414/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH int folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül : 
Az Önkormányzatok sajátos működési bevételei:  
- SZJA+ SZJA jöv kül mérs + SZJA normatívan elosztott  
      része – előirányzatát      -3 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Az Önkormányzatok sajátos működési bevételei: - Egyéb sajátos 
működési bevételek (Norm áll hozzájárulás vált kerekítés)  1 eFt-tal 
Az Önkormányzatok költségvetési támogatás bevételei: 

Normatív állami hozzájárulás + Normatív módon elosztott 
kötött felh közp támogatás – előirányzatát   2 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós   polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
415/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad, kiadási előirányzatán 
belül: – Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék  
előirányzatát      181 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Pénzeszközátadása fejlesztési célra – BM Múzeumok Igazgatósága 

OPS Coriolanus c. alkotás restaurálásához hozzájárulás – előirányzatát 181 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetése 
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416/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
-   7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. 

- Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék 
kiadási előirányzatát                          600 eFt-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
A 7-4.cím: PH igazg kiadásai, dologi kiadási előirányzatát  
(PH inf. hálózat és intézményi hálózat Rendszer felügyeleti 
szolg díj vált)     600 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetése 
 
 
417/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
- A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások – általános tartalék -  
     kiadási előirányzatát                          324 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény dologi kiadási előirányzatát 180 eFt-tal 

- 2003.07.01-től feladat változás : Sporttelep rezsi költségeinek 
(víz, villany, fűtés) fedezetére: 2003. év (30 eFt/hó x 6 hó) 

7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. 
- Pénzeszközátadása működési célra – Mb. Környezetvédelméért 
Alapítvány működési kiadásaihoz hozzájárulás 
(Banki kezelési ktg, ill. Megbízási díj: adminisztrációs, 
 könyvelési feladatok) – kiadási előirányzatát                        144 eFt-tal 
2001. - 2002. évi Dologi kiadások utólagos fedezetére:             56 eFt 
- Banki kezelési költség, nyomtatvány költség 
2003. évre: 88 eFt (ebből – Banki kezelési költség, nyomtatvány költség 50 eFt 

Adminisztrációs, könyvelési 
feladatok ellátásához fedezetbiztosítás:      38 eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetése 
 
 
418/2003./VI.27./sz. határozat: 
 A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2003. évi költségvetése: 
- A 2.cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Ellátottak juttatása  
kiadási előirányzatát / 2002. évben a közoktatásban gyermek étkeztetésben 
részesülők támogatásából 230-19/2003 ikt sz. elszámolása alapján /       2 eFt-tal 
csökkenti 
- A 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális szolgálat 
 - Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát     60 eFt-tal csökkenti 
 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 
 / 2002-2003 évben a közoktatásban         7 eFt-tal csökkenti 
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 gyermekétkeztetésben részesülők támogatásából 
 230-19/2003 ikt sz. elszámolása alapján / 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- A 7-4.cím: PH Igazgatási kiadás, dologi kiadási előirányzatát 
/A 2002-2003 évben a közoktatásban     69 eFt-tal 
gyermekétkeztetésben részesülők támogatásából a 230-19/2003 
ikt sz. elszámolása alapján, támogatás vissza fizetése/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetése 
 
 
419/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 

7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési célú pénzeszköz átadás 
(Nemzetközi kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok) csökkenti 538 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 

cím: 1. sz Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát                  149 eFt-tal 
III. Nemzetközi matematikai verseny 149 

2.cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát        200 eFt-tal 
Nemzetközi gyermek labdarúgó I. Marosvásárhely 100 
Nemzetközi labdarúgó torna (Székelyudvarhely) 100 

 cím: Petőfi Sándor Gimázium ellátottak juttatása, kiadási előirányzatát      189 eFt-tal 
Részvétel a Gronau-i gimn. 100. évford (189,5) 189 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
420/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 

7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát / működési célú pénzeszköz átadás 
(Városi rendezvények) csökkenti 1.123 Ft-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 

cím: 1. sz Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát                  100 eFt-tal 
IV. Nyílt Békés megyei utcai futóverseny 40 
Egészségvédelmi nap 60 

2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát                240 eFt-tal 
  Személyi juttatás: 47   
  Munkaadókat terh. jár.: 13  
  Dologi kiadások: 70  
  Ellátottak juttatásai: 110 

Vers és prózaíró pályázat 60 
Rajz pályázat 20 
Város ismereti vetélkedõ 20 
Berény napok nemzetközi gyermeklabdarúgó torna 70 
Csodálatos természet, pályázat és kiállítás 30 
Nyuszi-kupa fiú zsinórlabda torna 40 

3. cím: Petőfi Sándor Gimázium kiadási előirányzatát                    95 eFt-tal 
  Dologi kiadások: 60 
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  Ellátottak juttatásai: 35 
Petõfi napok gála mûsora 35 
Megyei kollégiumi kupa 60 

5-1. cím: Orlai Pertics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatát     135 eFt-tal 
  Személyi juttatás: 50   
  Munkaadókat terh. jár.: 13  
  Dologi kiadások: 72  

Népi gyermekjátékok 30 
Íjászati bemutató, íjak bemutatása, hagyományos étel készítés 
- kóstolás, ismeretterjesztõ elõadás 

25 

Numizmatikai magángyûjteményekben 20 
Rákóczi emlékkiállítás 30 
Az ásványok világa (Bcsabai ásványgyûjtõ kör) 30 

5-2. cím: Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát                  128 eFt-tal 
Kazinczy szép magyar beszéd verseny 8 
Költészet napja 20 
Könyvtári napok 100 

5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát      315 eFt-tal 
A magyar kultúra napja 2003.01.22 20 
Íjászati bemutató és kiállítás 15 
Városi gyereknap 100 
Idõsek napja 50 
Irodalmi kávéház sorozat (4 alkalom) 80 
Orgona hangverseny sorozat (4 alkalom) 50 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat dologi kiadási előirányzatát      40 eFt-tal 
Idõsek karácsonya 40 

8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát                50 eFt-tal 
Cigány majális 50 

10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát                20 eFt-tal 
Német nemzetiségi elsõ osztályosok tábora 20 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés 
 
 
421/2003./VI.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH int és folyó és egyéb bevételei – Pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                          23.527 eFt-tal 
megemeli 
7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény – Pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                            6.098 eFt-tal  
megemeli 
7-2. cím: Városi Zeneiskola – Pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                641 eFt-tal 
megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát               6.098 eFt-tal 
 ezen belül:  

Személyi juttatások:    1.439 eFt 
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Munkaadókat terhelő járulékok      461 eFt 
Dologi kiadások:    3.510 eFt  
Felújítási kiadások:       200 eFt  
Felhalmozási kiadások:      488 eFt   

a 7-2. cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatát                    641 eFt-tal 
 ezen belül: 

Személyi juttatások:      100 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok       32 eFt 
Dologi kiadások:      109 eFt 
Felhalmozási kiadások:     400 eFt 

       Hangszer és egyéb tárgyi 
                eszköz beszerzés  
a 7-4. cím: PH Igazg. kiadásai előirányzatát                 6.538 eFt-tal 
 ezen belül: 

Személyi juttatások:  3.000 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok    960 eFt 
Dologi kiadások  2.578 eFt 

 ebből 987 eFt (2002. évi Központosított előirányzatból  
 visszafizetés – Közcélú foglalkoztatás támogatása 
a 7-3. cím: PH Felhalm és egyéb kiad, kiadási előirányzatát:        16.989 eFt-tal 
 ezen belül: 

Felhalmozási kiadások,               
(PH irodagép beszerzés):           1.000 eFt  

Pénzforgalom nélküli kiadások, 
       Általános tartalék állományok emelése:    15.989 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
422/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
részére a 3233/2003. ikt. sz. kérelmében foglaltaknak megfelelően 150 eFt pótelőirányzatot 
biztosít a kiállító helyiségekben linóleum lerakás költségeinek fedezetére a 2003. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
423/2003./VI.27./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be bérlakás 
állománya bővítésére -a Belügyminisztériumhoz költségalapon meghatározott lakbérű 
bérlakások létesítése- újonnan épített lakások megvásárlására, a 12/2001.(I.31.) Korm. számú 
rendelet 26. § /1/ bekezdés b./ pontja alapján. 
2.) A bérlakás állomány bővítése Mezőberény város belterületén 2003-ban induló 2005-re 
eladásra épülő és 2005. június 30-ig használatba vehető, összkomfortos, 1,5 szobás illetve 2 és 
2,5 szobás összesen 18 db, együttesen 1000 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás 
megvásárlásával történik, a pályázati projektben meghatározott részletezés szerint. 
3.) A megvásárlásra kerülő 18 db lakás vételára és járulékos költsége bruttó 169.450 eFt. 
4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába 
kerülő bérlakásokat 20 éven keresztül költségalapú lakbér alkalmazásával adja bérbe és nem 
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idegeníti el 20 évig. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 
megvásárolt lakások vételára meghaladja a bruttó 169.450 Ft/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 képviselő-testület saját erőként 2003. évi költségvetésében biztosítja a megvásárlásra 
kerülő lakások költségének összesen 30%-át készpénzben, azaz 50.835 eFt-ot, a fennmaradó 
70% 118.615 eFt vételárra vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
6.) A képviselő-testület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, 
bruttó 50.835 eFt-ot a 2003. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy jelen határozatot a szükséges 
mellékletekkel együtt nyújtsa be a Belügyminisztériumhoz, továbbá felhatalmazza a 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
424/2003./VI.27./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be bérlakás 
állománya bővítésére - a Belügyminisztériumhoz szociális elhelyezést biztosító bérlakások 
létesítése- újonnan épített lakások megvásárlására, a 12/2001.(I.31.) Korm. számú rendelet 26. 
§ /1/ bekezdés a./ pontja alapján. 
2.) A bérlakás állomány bővítése Mezőberény város belterületén 2003-ban induló 2005-re 
eladásra épülő és 2005. május 31-ig használatba vehető, 2 szobás, komfortos, összesen 12 db, 
együttesen 720 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás megvásárlásával történik, a pályázati 
projektben meghatározott részletezés szerint. 
3.) A megvásárlásra kerülő 12 db lakás vételára és járulékos költsége bruttó 124.000 eFt. 
4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába 
kerülő bérlakásokat 20 éven keresztül szociális elhelyezést biztosító bérlakásként adja bérbe, 
az önkormányzat rendeletében meghatározott rendelkezések szerint, és nem idegeníti el 20 
évig. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megvásárolt lakások 
vételára meghaladja a bruttó 124 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 képviselő-testület saját erőként 2003. évi költségvetésében biztosítja a megvásárlásra 
kerülő lakások költségének összesen 30%-át készpénzben, azaz 37.200 eFt-ot, a fennmaradó 
70% 86.800 eFt vételárra vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
6.) A képviselő-testület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, 
bruttó 37.200 eFt-ot a 2003. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy jelen határozatot a szükséges 
mellékletekkel együtt nyújtsa be a Belügyminisztériumhoz, továbbá felhatalmazza a 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
425/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat lakáskoncepcióját az 
előterjesztésben foglaltak szerint kiegészíti. /Mezőberény város lakás koncepciójának 
kiegészítése a határozat mellékletét képezi./ 
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426/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 2/A, B. sz alatti lakosok 
parkoló igényét jogosnak tartja. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt készítse elő a parkoló, 
illetve garázs építés lehetőségeit a már meglévő és a későbbiekben épülő bérlakások 
vonatkozásában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
427/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat üzemeltetésében lévő Barkas Tip. gépkocsi értékesítésével, minimum 100 
eFt összegért.  Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kábel Televízióban jelentesse meg a 
gépkocsi értékesítésére vonatkozó hirdetést. Az ajánlattevők zárt borítékban tehetik meg 
ajánlataikat 2003. július 14-ig és azt a jegyzői irodában adja el. A Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat az értékesítéséből befolyt összeget felhasználhatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
428/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Körös Volán Rt. 
kezdeményezésével, a honlapjukon Mezőberény idegenforgalmi nevezetességeinek 
megjelentetésével és felhatalmazza a polgármestert, ennek érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határozat: értelem szerint 
 
 
429/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a 
mezőberényi 3.sz, 4.sz, 5/a. sz, 6.sz. és 10/a. sz. szennyvíz öblözetben és szennyvíztisztító 
telepen folyó beruházás megvalósítására létrejött Mezőberényi Csatornamű Társulat által 
kiválasztott banktól legfeljebb 5 éves futamidőre felvett 170.000 eFt, azaz Egyszáz-
hetvenmillió forint kedvező kamatozású társulati hitel törvényes határidőn belüli 
visszafizetésére, és a hitel kamatának megfizetését vállalja, a 170.000 eFt hitel futamideje 
alatti években a költségvetésébe beállítja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármester urat a kezességi nyilatkozat aláírására. A 
Mezőberényi Csatornamű Társulat esetleges megszűnése esetén Mezőberény Város 
Önkormányzata a Társulat kötelezettségeire egyetemleges felelősséget vállal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
430/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a „Reise Info” 
pályázati felhívására - idegenforgalmi értékeink bemutatása vonatkozásában - vegye fel a 
kapcsolatot a cég vezetésével a részletek megtárgyalása érdekében. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
431/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 3859/3; 2631/11. és a 
0371/1., valamint az 1693. hrsz-ú bányatavak tájrendezésének kivitelezésére vonatkozó 
Környezetvédelmi Alap Célirányzatához benyújtandó pályázathoz, a pályázati terv 
elkészítésére a KÖVITE-nek ad megbízást, és a pályázati terv elkészítéséhez fedezetként 
bruttó 1 mill. Ft-ot (800.000 Ft + 200.000 Ft ÁFA) biztosít a 2003. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozat értelmében a KÖVITE-vel a szerződést 
megkösse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
432/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az augusztusi testületi 
ülésre meg kell vizsgálni számlavezető pénzintézet váltásának lehetőségét, az önkormányzat 
számlavezetését más pénzintézet jobb kondíciókkal tudná-e vállalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. augusztusi testületi ülés. 
 
 
433/2003./VI.27.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a város fásítási tervének elkészítése érdekében tárgyaljon Szelekovszki 
Lászlóval, a megyei önkormányzat környezetvédelmi szakemberével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
434/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület Hoffmann Dániel indítványát nem támogatta, úgy döntött, hogy a zárt 
ülésre elfogadott napirendeket nem veszi le napirendről, megtárgyalja azokat 
 
 
 
435/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Dirar Hamed Mezőberény, 
Gyomai u. 1/A. sz. alatti lakos részére közös megegyezéssel 200 eFt kártérítést fizet az 
ingatlan (Mezőberény, Gyomai 1. alatti orvosi rendelő) értékesítése során felmerült 
késedelmes ügymenet okozta hátrányok enyhítésére. Dr. Dirar Hamed 2003. január 1-től 
fennálló lakbér tartozásának megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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436/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
átköltözési és elhelyezési költségeihez 80 eFt támogatást biztosít a 2003. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
437/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a mátraszentlászlói üdülő 
(belterület: 1640/18 hrsz-ú 1933 m2 és külterület 0232/23 hrsz-ú 1 ha 4030 m2) értékesítésével 
legalább 9 millió Ft-ért. Felkéri a polgármestert, folytasson további egyeztető tárgyalásokat az 
ajánlattevővel.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
438/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi Istvánt az Oktatási 
és Kulturális Bizottság elnökét, egyeztessen mezőberényi kulturális csoportokkal, kik 
vállalják Mezőberényt képviselni Csákberény Berényi-napok programján /2003. július 12/. Az 
elutazó csoport részére az ebéd térítési díjat és az utazási költségének megtérítését vállalja az 
önkormányzat utólagos elszámolás mellett, valamint 10eFt (ajándék vásárlásra) összeget is 
biztosít, az önkormányzat 2003. évi költségvetése a Polgármesteri Hivatalnál tervezett 
„Hivatalos városi szintű kapcsolatok” finanszírozása előirányzat terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármesteri 
             Siklósi István biz. elnök 
Határidő: int. azonnal 
 
 
439/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 1761 hrsz-ú 
Mezőberény, Erkel F. u. 29. sz. alatti lakóházas ingatlant terhelő önkormányzat felé fennálló 
tartozás vonatkozásában az ingatlanra kezdeményezett végrehajtási eljárásban részt vesz, a 
38.006 Ft végrehajtási költség-előleg megfizetésével egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
440/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mészáros Mihály és neje Mezőberény 
Erkel u. 40. sz. alatti lakos ingatlancsere kérelmét /önkormányzati bérlakásra cserélné 
ingatlanát/ nem támogatja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
441/2003.VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Petőfi Sándor 
Művelődési Központ „FORTUNA” és „SZIVÁRVÁNY” Majorette Csoportjának a 2003. 
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szeptember 6-7. között Pozsonyban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon való 
részvételhez 300 eFt támogatást biztosít a 2003. évi költségvetése terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
442/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a NOEL-DEKOR Bt. Gyöngyös által 
tett, Városháza kontúrozására - épület élvilágítása - vonatkozó ajánlatáról pontosabb 
vizsgálatot tart szükségesnek, valamint több ajánlat ismeretében kíván döntést hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: következő testületi ülés. 
 
 
443/2003./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonában lévő mezőberényi 
1011hrsz alatt felvett Mezőberény, Széchenyi u. 1. sz. alatt lévő ingatlanból nem kíván 
területet értékesíteni, Dr. Csicsely Ilona ilyen igényű kérelmét nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
444/2003./VI.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület játszótér építés pályázati lehetőségéről a központi döntés ismeretében 
kíván majd tárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2003.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló a 22/2001.(XI.30.) MÖK sz., és a 
33/2000.(XII.4.) MÖK sz. rendelettel módosított 23/1999.(VIII.30.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2003.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
többször módosított 14/1994.(V.2.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
445/2003./VI.30./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Körösök-völgye Kht. ügye. 
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446/2003./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök-völgye Kht. 2003. június 
10-én tartott taggyűlésén, a Kht. tagjai által itt kinyilvánított, valamint Békés Megye 
Önkormányzata és Köröstarcsa Önkormányzata későbbiekben tett vételi ajánlatát, ami az 
üzletrész megvásárlására vonatkozik, 1 Ft-os vételáron 2003. június 30-i ülésén elfogadta.  
A képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a Békés 
Megyei Önkormányzattal, Bélmegyer Önkormányzatával, Kamut Önkormányzatával, 
Kétsoprony Önkormányzatával és Köröstarcsa Önkormányzatával az üzletrész eladására 
vonatkozó adás-vételi szerződést kösse meg. E határozatról az érintetteket azonnal értesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
447/2003./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösök-völgye Kht. 
ügyében mind az összeférhetetlenséget, mind a vagyonvesztés okát ki kívánja vizsgáltatni 
hozzáértő szakértővel, könyvvizsgálóval -30 napon belül-, illetve a vizsgálat után megfelelő 
jogi tanácsot kér hozzáértő, gazdasági jogban jártas jogásztól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
448/2003./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök-völgye Kht. ügye 
rendezésének lebonyolítására ad-hoc bizottságot hoz létre. Tagjai: Harmati László, Hoffmann 
Dániel /elnök/, Siklósi István. A Képviselő-testület megbízza az ad-hoc bizottságot, hogy az 
általuk kiválasztott könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg és írja alá. 
Felelős: Hoffmann Dániel ad-hoc biz. elnöke  
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
449/2003./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Mezőtúri Contur-Iroda 
Kft-t a Körösök-völgye Kht. 2001., 2002. évre vonatkozó könyvelési anyagának 
elkészítésével, és a Kft. az elkészített mérlegeket terjessze a képviselő-testület elé.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
450/2003./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felszólítja a Körösök-völgye Kht. 
ügyvezetőjét, Babinszki Jánost, a teljességi nyilatkozat megadására és az összes rendelkezésre 
álló okirat és okmány átadására az önkormányzat részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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451/2003./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, kössön 
szerződést Dr. Ollé Tibor ügyvéddel arról, hogy a Körösök-völgye Kht. üzletrész eladásának 
lebonyolítását végezze el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
 
 
452/2003./VII.15./sz. határozat: 
A képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme /pályázati összeg és egyéb üdültetési kiadások 

megelőlegezése az állami támogatás megérkezéséig/. 
2./ A Molnár Miklós Városi Sportcsarnok külső homlokzat felújítása. 
3./ A Szabó Árpádról szobor megvalósításához fedezet kiegészítés. 
4./ A Békési u. 5. sz. alatti - volt Közszolgáltató Intézmény - épület további sorsa. 
5./ Jogorvoslati ügyekben döntés. 
6./ Bejelentések. 
 
 
453/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat részére cigány gyermekek üdültetésére elnyert pályázathoz saját 
forrás kiegészítésére az önkormányzat 2003. évi költségvetéséből megelőlegezésre kerüljön 
140.000 Ft, amit a CKÖ az állami támogatásból fizet vissza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. augusztus hó. 
 
 
454/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Molnár Miklós Városi Sportcsarnok 
homlokzat felújításának késedelme miatt a Károlyi és Társa Kft Mezőberény által tett 
felajánlást - miszerint az 1. Sz. Általános Iskolának a külső homlokzat javítási és festési 
munkálatait is elvégzi 2003. augusztus 31-ig - elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
455/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 247/2003./V.23./sz. határozatát 
kiegészíti, Szabó Árpádról Udvardi Anikó szobrász-művész által tervezett mellszoborral 
kapcsolatban, sajátforrás kiegészítésként 300 eFt-ot biztosít a 2003. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
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456/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, kösse meg a felhasználási szerződést Udvardi Anikó művésszel, mely feltétele 
a Szabó Árpád mellszobor létrehozásához nyert pályázati támogatás kifizetésének. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
457/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Békési u. 5. sz. alatti ingatlan - volt 
Közszolgáltató Intézmény - sorsáról jelen ülésen nem kíván dönteni, hozzáértő szakember 
megbízásával az augusztusi testületi ülésére készüljön minimum három változatban beépítési 
vázrajz  a Városházától a Békési út 11. számú ingatlannal bezárólag, a Juhász Gy. u. Szociális 
Otthont is érintő teljes terület beépíthetőségéről, park, parkolók kialakításának lehetőségéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. augusztusi testületi ülés. 
 
 
458/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Földhivatal 
határozatát - fellebbezés elutasítása a 0100 hrsz. út ügyében - tudomásul veszi, bírósági 
jogorvoslat lehetőségével nem kíván élni. 
 
 
459/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dr. Bacsó Lajos 
által, az önkormányzat ellen indított kártérítési perben hozott ítélet - ügyvéd által - 
megfellebbezésre kerüljön. Megbízza a polgármestert, hogy megfelelő ügyvéd képviseletről 
gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
460/2003./VII.15./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 köret 979 mezőberényi és 90 fő 
csárdaszállási gyermeket, iskola egészségügyi ellátást foglal magába. 
Pályázati feltételek: a 4/2000.(II.25.) EÜ M 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. 
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A feladat ellátás 2003. szeptember 1 napjától kezdhető meg. A pályázatokat a hirdetés 
megjelenésétől számított 15 napig lehet benyújtani, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., 
Cservenák Pál Miklós polgármesterhez. 
A pályázattal kapcsolatos részletkérdésekről Cservenák Pál Miklós polgármester ad 
tájékoztatást, a fenti címen, illetve a 66/352-725 telefonon. 
A Képviselő-testület elrendeli a pályázati kiírás közzétételét az Egészségügyi Közlönyben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Hirdetmény feladási ideje: 2003. július 16. 
Beszámoló: 2003. augusztusi rendkívüli testületi ülés. 
 
 
461/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az eladásra meghirdetett BARKAS 
típusú gépkocsit /rendszáma: APJ-129) a legmagasabb ajánlatot tevő - Schaffer Márton 
Mezőberény, Petőfi u. 46. - részére 110.000 Ft-ért értékesíti. Felhatalmazza a polgármestert az 
adás-vételi szerződés megkötésére  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
462/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 388/2003./VI.27./sz. lejárt határidejű 
határozat végrehajtásaként, a Petőfi Sándor Gimnázium tanterem bővítése céljából, az 
iskolával közös udvarban lévő Petőfi u. 11. sz. alatti lakást - a beérkezett kivitelezői ajánlatok 
ismeretében -  nem kívánja tanteremmé  átalakíttatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint.  
 
 
463/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor 
Gimnázium igazgatójának bejelentését, hogy az általa kért önkormányzati lakás átalakítását 
nem kívánja megvalósítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
464/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 424/2003.(VI. 27.) számú 
határozatát- az abban lévő számítási hiba miatt visszavonja, és a tárggyal kapcsolatosan új 
határozatot hoz. 
 
 
465/2003./VII.15./sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be bérlakás 
állománya bővítésére-a Belügyminisztériumhoz szociális elhelyezést biztosító bérlakások 
létesítésére – újonnan épített lakások megvásárlására, a 12/2001. (I. 31.) Korm. számú 
rendelet 26. §. /1/ bekezdés a./ pontja alapján. 
2.) A bérlakás állomány bővítése Mezőberény Város belterületén 2003-ban induló 2005-re 
eladásra épülő és 2005. május 31-ig használatba vehető, 2 szobás, komfortos, összesen 12 db, 
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együttesen 720 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás megvásárlásával történik - a pályázati 
projektben meghatározott részletezés szerint, és a támogatással létrejövő lakások egy részében 
mozgáskorlátozottak, vakok, siketek, egyéb fogyatékos személyek kerülnek elhelyezésre. 
3.) A megvásárlásra kerülő 12 db lakás vételára és járulékos költsége bruttó 90.310.000 Ft.  
4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárlásra kerülő, tulajdonába 
kerülő bérlakásokat 20 éven keresztül szociális elhelyezést biztosító bérlakásként adja bérbe, 
az önkormányzat rendeletében meghatározott rendelkezések szerint, és nem idegeníti el 20 
évig. 
5.) A képviselő-testület saját erőként 2003. költségvetésében biztosítja a megvásárlásra kerülő 
lakások költségének összesen 30 %-át készpénzben, azaz 27.093.000 Ft-ot, a fennmaradó 70 
% 63.217.000 Ft vételárra vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
6.) A képviselő-testület a pályázat nyerése esetén a készpénzben vállalt saját erő összegét, 
bruttó 27.093.000 Ft-ot a 2003. évi költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy jelen határozatot a szükséges 
mellékletekkel együtt nyújtsa be a Belügyminisztériumhoz, továbbá felhatalmazza a 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
466/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
PRIMAVILL Hálózatszerelő Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 119. szám kérelmező részére a 
Mezőberény, 5667 hrsz. közúti ingatlanra a kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kb. 296 m 
hosszban kisfeszültségű új nyomvonalára.  A Képviselő-testület a kártérítésre nem tart igényt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
467/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
DEBMUT Rt. Debrecen, Barna u. 15. sz. alatti kérelmező részére, hogy a Mezőberény 
külterület közúti ingatlanra (0376 hrsz.) a kV-os kábel + BHTR állomás létesítésére. A 
Képviselő-testület a kártérítésre nem tart igényt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
468/2003./VII.15./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 a szennyvízcsatorna hálózatépítés és a városi 
szennyvíztisztító telep bővítéséhez szükséges saját erő biztosítása érdekében az érdekeltségi 
területen fekvő és a Csatornamű Társulatba belépett lakossági ingatlan tulajdonosoktól az 
OTP Lakástakarékpénztár számlanyitási díját, azaz lakosonként 1850 Ft-ot magára vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
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469/2003./VII.15./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete meghatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. sz., 10/a. sz. szennyvíz öblözetekben lezajló 
szennyvízhálózat bővítés érdekeltségi területére eső 42 db önkormányzati ingatlan 
tekintetében a Mezőberényi Csatornamű Társulatba való belépési nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében aláírja és a közműfejlesztési hozzájárulást rendezze. Ennek 
értelmében a Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy egységenként 185.000 Ft-ot, 
összesen 7.770.000 Ft-ot a társulat alapszabályában foglalt fizetési feltételek szerint utaltasson 
át a Mezőberényi Csatornamű Társulat számlájára. 
A képviselő-testület ezt az összeget a 2003. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére 
biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
470/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városháza 
megvilágításánál a kontúrvilágítás megvalósításra kerüljön. 
 
 
471/2003./VII.15./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 470/2003./VII.15./sz. határozata 
értelmében megbízza a SOUL LIGHT Kft-ét /Mezőberény, Zrínyi u. 4. sz./, hogy a városháza 
díszvilágítása érdekében a kontúrozást 286 eFt + ÁFA összegért végezze el augusztus 20-áig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
                munka elvégzése augusztus 20. 
 
 

*** 
 
 
472/2003./VIII.29./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
1./ Valentinyi Károly képviselői jogállásának tisztázása 
     Előadó: Hoffmann Dániel az Ügyrendi Bizottság elnöke 
2./ Gyermekorvosi állásra érkezett pályázatok elbírálása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3. Egyéb bejelentések 
 
 
473/2003./VIII.29./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 1. számú házi-
gyermekorvosi körzet feladatellátására kiírt pályázatot eredményesnek minősíti és Dr. Salai 
Ildikó Kengyel, Petőfi u. 1/b szám alatti lakos vállalkozó gyermekorvos pályázatát elfogadja, 
miután a pályázó, megfelel a házi-gyermekorvosi ellátás működtetésére vonatkozó szakmai és 
jogi követelményeknek, és vállalta az önkormányzat által meghatározott pályázati feltétel 
teljesítését, nevezetesen azt, hogy Mezőberénybe költözik, és itt letelepedik. 
A Képviselő-testület Dr. Salai Ildikó vállalakozó házi gyermekorvossal 2003. október 1-től a 
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mezőberényi 1. sz. gyermekorvosi körzet ellátására feladatellátási szerződést kíván kötni és 
kéri Kengyel Község Önkormányzatát, hogy ezen időponttól bocsássa el.  
A praxis területét, a háziorvosi körzetekről szóló 19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza azzal, hogy ide tartozik Csárdaszállás községben a 
gyermekorvosi feladatok ellátása is. 
A rendeléshez Mezőberény Város Önkormányzata az állás elfoglalásakor a tulajdonában álló 
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. 
Ezen határozatot Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásra 
megküldi.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Dr. Salai Ildikó vállalkozó házi-
gyermekorvossal a feladatellátási szerződést kösse meg úgy, hogy 2003. október 1 napjától 
megkezdhesse házi-gyermekorvosi tevékenységét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, szerződéskötés 2003. október 1. 
 
 
474/2003./VIII.29./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Lupău Brebán 
Katalin gyermekorvos állás utáni érdeklődése nem minősíthető pályázatnak. Megbízza a 
polgármestert, hogy a gyermekorvos érdeklődésére írjon tájékoztató válaszlevelet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármesteri 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
475/2003./IX.5./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Beszámoló a Tappe Kft. szerződésben vállalt önkormányzati feladatainak ellátásról /a 

napirend tárgyalásának előre vétele a szolgáltató kérésére történt/ 
2./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

3/1. A Petőfi Sándor Művelődési Központ által készített beszámoló, a Münsingen-
Mezőberény testvérvárosi kapcsolatának 10 éves évfordulójára szervezett 
rendezvény költségeinek elszámolása, fedezet biztosítása /368/2003./VI.10./ sz. hat. 

3/2. Mezőberény város utca-fásítási programja tervezési költségeire fedezet biztosítása 
/433/2003./VI.27./ sz. hat. 

3/3. A Bölcsőde 30 adagos főzőkonyhájának felújítására fedezet biztosítás 
/128/2003.IV.24./sz. hat.  

3/4. Orvosi ügyeleti alapellátás rendszerének fejlesztésére pályázati támogatás 
/214/2003/V.16./sz. hat. 

3/5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására pályázati támogatás 
/218/2003./V.16./sz. hat.  

3/6. A Városi Informatikai hálózat üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása 
/367/2003./VI.10./ sz.hat. 

3/7. Petőfi Sándor Művelődési Központ belső terének átalakítására érkezett ajánlatok 
értékelése 387/32003./VI.27./ sz. hat. 
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3/8. Hivatásos önkormányzati zenekar létrehozása /435/2002./XII.28./ sz. hat. 
3/9. A Gimnázium konyhai ételmaradékának hasznosítása /282/2003./V.23./ sz. hat.  
3/10. A Városi Sporttelepen gázvezeték bekötése /305/2003./V.23./ sz. hat. 
3/11. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a /290/2003./V.23./, 291/2003./V.23./, 

386/2003./VI.27./, 392/2003./VI.27./, 403/2003./VI.27./, 407/2003./VI.27./, 
431/2003./VI.27./, 453/2003./VII.15./, 247/2003./V.23./, 455/2003./VII.15./, 
456/2003./VII.15./, 459/2003./VII.15./, 427/2003./VI.27./, 461/2003./VII.15./, 
466/2003./VII.15./, 467/2003./VII.15./, 471/2003./VII.15./ sz. határozatok 
végrehajtásáról 

4. Mezőberény Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003./III.03./ 
MÖK sz. rendeletének módosítása 

5. Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámoló 

6. Bejelentések 
6/1. M5-ös Autópályát Használók Érdekvédelmi Szövetsége megalakult: belépési, 

támogatási lehetőség  
6/2. ”M5-ös Autópálya„ Alapítványtól kérelem: Csatlakozási és támogatási felkérés 
6/3. Levél Gyula város polgármesterétől – Felhívás az M44-es Klub megalapítására 
6/4. Kérelem a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részéről, ideiglenesen a 

mezőberényi fizio- és mozgásterápia a Békési Rendelőintézet telephelyeként 
működjön tovább 

6/5. Kisokos Békéscsabai Szerkesztőség tájékoztatója, ajánlata 
6/6. Tappe Kft.-től: ÖKO-PANNON Kht. - Mezőberény Város Önkormányzata közötti 

szándéknyilatkozatról döntés 
6/7. Gyulai Pándy Kálmán Kórháztól kérelem: Kongresszus megrendezéséhez anyagi 

támogatás kérés 
6/8. Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme pályázati sajátforrás biztosításához: 343 eFt 
6/9. Mezőberényi Wenckheim-Fejérváry kastély műemléki jegyzékből történő törlési 

kérelem ügye 
6/10. Közlekedésbiztonsági Nap megrendezéséhez támogatás, illetve ingyenes 

területhasználat iránti kérelem a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságtól 
6/11. Átcsoportosítások – fedezet biztosítások 

˗ Barkas gk. értékesítéséből bevétel - Csákberény Berény Napok programján 
részvétel 

˗ 2003. I. félévében az Ált. és Fejl. céltartalék terhére pályázatokhoz saját 
forrásként, ill. pályázati támogatás megelőlegezéseként biztosított összegek 
tartalékba helyezése 

˗ Szociális elhelyezést biztosító bérlakások létesítése: sajátforrás összegének 
változása 

˗ Társ. és Szoc. pol. juttatások előirányzatán belüli átcsoportosítások 
6/12. A Mezőberényi Cigányokért Egyesület, ill. a CKÖ, PHARE pályázathoz 

partnereket és főpályázót keres 
6/13. A Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázata benyújtásához 

támogatás kérése 
6/14. Petőfi Sándor Művelődési Központ kérelme alapján pótelőirányzat biztosítása 
6/15. Kalász Gazdaszövetkezet hóeltakarítási költségeinek megtérítési ügye  
6/16. Petőfi Sándor Gimnázium könyvtárosi státusza 
6/17. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló többször 

módosított 31/1994./X.31./ MÖK sz. rendelet módosítása 
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6/18. Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 15/2000./VI.16./ MÖK sz. rendelet módosítása  

6/19. Mezőberényben a Hősök útja és a Kölcsey utca sarkán új játszótér kialakítása 
6/20. A 7., 8., 9. sz. szennyvíz-öblözetben a lakossági házi bekötések meggyorsítása 
6/21. Felsőoktatási hallgatók részére Bursa Hungarica ösztöndíj ügye  
6/22. A polgármester illetményének, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának 

felülvizsgálata /rendeletmódosítás/  
6/23. A városi utak útkorszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez fedezet biztosítás  
6/24. Jeney István nyugdíjas rajztanár felajánlása 
6/25. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetéséhez 

hozzájárulás kérése 
6/26. Egyéb bejelentések 

7. Interpelláció 
8. Zárt ülés 

8/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 366/2003./VI.10./, 369/2003./VI.10./, 
370/2003./VI.10./, 371/2003./VI.10./, 372/2003./VI.10./, 373/2003./VI.10./, 
374/2003./VI.10./, 375/2003./VI.10./, 435/2003./VI.27./, 436/2003./VI.27./, 
438/2003./VI.27./, 440/2003./VI.27./, 441/2003./VI.27./, 443/2003./VI.27./ sz. zárt 
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. 

8/2. Fekete Zsoltné lakóház cserére irányuló kérelme  
8/3. Telek vásárlási kérelem /téglagyári lakások mögött lévő garázsok melletti nádassal 

benőtt terület/  
8/4. Mezőberény, Luther u. 1. sz. alatti társasházi ingatlan tetőfelújításából a tulajdonosra 

eső hányad megfizetéséről nyilatkoztatás 
8/5. Marti Sándor építési telek vételár csökkentésére vonatkozó kérelme 
8/6. Az „Alföld turizmusáért” díjra javaslattétel 
8/7. A Mezőberény-Bélmegyer összekötő út földterület biztosításával kapcsolatos 

szerződések 
8/8. „Mezőberényért” kitüntetés adományozása 
8/9. DM Kft. bérleti ajánlata 
8/10. Számlavezető pénzintézet váltása lehetőségének megvizsgálása  
8/11. Egyéb bejelentések 
8/12. Körösök-völgye Kht. ügyének rendezése / 448/2003./VI.30./ sz. hat. végrehajtása 
8/13. A Körösök-völgye Kht. ügye rendezésének lebonyolítása /könyvvizsgálói, 

könyvszakértői munka elvégzése: Dr. Orosz Tivadar munkadíja  
8/14. Körösök-völgye Kht. 2001-2002. évi beszámolója elkészítésére fedezet biztosítás az 

ELIT IRODA Könyvelő és Tanácsadó Kft. részére 
8/15. A Ligeti Pavilon bérleti szerződésének megszüntetése iránti kérelem  

 
 
476/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tappe Kft. szerződésben vállalt 
önkormányzati feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját, a szóbeli kiegészítéssel együtt 
elfogadja. 
 
 
477/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete megbízza a polgármestert, folytasson 
tárgyalásokat a Református Egyházzal annak érdekében, hogy a mezőberényi 45 apartmanos 
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Református Idősek Otthona avató ünnepségével kapcsolatban, milyen formában és módon 
kívánják, hogy a város vezetése a rendezvényben részt vállaljon.. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
478/2003./IX.5./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
479/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításról, 
fedezetbiztosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
-A 7 – 5. cím PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
                      /működési célú pénzeszköz  átadás/Hivatalos/ 
                      Városi szintű kapcsolatok finanszírozása tám.:                  1765 eFt-tal csökkenti 
               és ezzel egyidejűleg megemeli : 
-Az -5 - . cím Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatát: 
   / személyi juttatás 26 eFt Munkaadókat terhelő járulékok 7 eFt 
     Dologi kiadások 715 eFt/                                                                    748 eFt-tal 
                  -A Münsingennel  történt testvérvárosi kapcsolatfelvétel 10 évfordulójára  
                   megrendezett ünnepségsorozat hivatalos vendéglátási kiadásainak fedezetére. 
- A 7 – 4. cím igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát :              1017 eFt-tal 
- A Münsingennel történt testvérvárosi kapcsolatfelvétel 10 évfordulójára 
  megrendezett ünnepségsorozat hivatalos, vendéglátási kiadásainak fedezetére  
  /szállás és étkezési kiadások/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés    
 
 
480/2003./IX.5./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város utca-fásítási 
programjának megvalósításához, felméréséhez tervezési költségként 750 eFt-ot biztosít 
Szelekovszky László Úr részére, a 2003. évi költségvetése, általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
481/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat részére – a 30 férőhelyes Bölcsődei főzőkonyha felújítási munkálatainak fedezetére 
4.023 eFt-ot biztosít felújítási előirányzatként a 2003. évi költségvetés általános tartalék 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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482/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
tájékoztatóját az alapellátás ügyeleti rendszerének fejlesztésére benyújtott pályázaton nyert 
támogatásról és a beszámolót elfogadja. 
 
 
483/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
(jelzőrendszer házi segítségnyújtás kialakítására és működtetésére) nyertes pályázatról szóló 
beszámolóját elfogadja és felkéri az intézmény igazgatóját a településekkel a szerződést kösse 
meg abban a tudatban, hogy 2005, 2006 és 2007-évben ezzel működési kiadások merülnek fel 
és ezeket a kiadásokat a települések vállalják. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
484/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi informatikai rendszer 
üzemeltetésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
A pályázat nyertesévé, mint egyetlen ajánlattevőt a POLÁRNET Kft.-t, (Mezőberény, Árpád 
u.48. sz.) hirdeti ki. 
Megbízza a polgármester urat, hogy a POLÁRNET Kft-vel az üzemeltetési szerződést 2003. 
szeptember 1-től, 5 éves időtartamra havi 500 eFt. +ÁFA (625eFt) szolgáltatási díjjal az 
ajánlatában rögzített szolgáltatási tartalommal kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. szeptember 15. 
 
 
485/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ belső terének átalakítására jelenleg 3.850 eFt-ot biztosítsanak.  
 
 
486/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Petőfi Sándor 
Művelődési Központ belső terének átalakítására 1.500 eFt + Áfa összeget biztosít a 
költségvetés általános tartaléka terhére a – igazgatóval egyeztetett - legsürgősebb munkák 
/információs pult és földszinti térelválasztó/ elvégzésre, Petneházi Bálint Mezőberény, 
Martinovics u. 7. szám alatti vállalkozó árajánlatát elfogadva. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
487/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 435/2002./XII.28./ sz. határozata 
végrehajtásáról, a hivatásos önkormányzati zenekar létrehozásával kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi és elfogadja annak összegző megállapítását, mely szerint a profi 
fúvószenekarban való gondolkodás nem célszerű és nem kivitelezhető. 
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488/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 282/2003. /V.23./ sz. határozata 
végrehajtásáról, a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatójának tájékoztatóját az intézmény 
konyháján keletkező élelmiszer hulladék hasznosításával és kezelésével kapcsolatban 
tudomásul veszi és elfogadja. 
 
 
489/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 305/2003./V.23./ sz. határozata 
végrehajtásáról, a Városi Sporttelepen elvégzett gázbekötési munka elvégzésről szóló 
beszámolót elfogadja 
 
 
490/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a /290/2003./V.23./, 291/2003./V.23./, 
386/2003./VI.27./, 392/2003./VI.27./, 403/2003./VI.27./, 407/2003./VI.27./, 
431/2003./VI.27./, 453/2003./VII.15./, 247/2003./V.23./, 455/2003./VII.15./, 
456/2003./VII.15./, 459/2003./VII.15./, 427/2003./VI.27./, 461/2003./VII.15./, 
466/2003./VII.15./, 467/2003./VII.15./, 471/2003./VII.15./ sz. határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja 
 
 
491/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a 2003. évi költségvetésben 
         bevételeit   2731193 eFt előirányzattal 
                          1306354 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -113292 eFt) 
         kiadásait    2731193 eFt előirányzattal 
                          1311610 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy.,függő átfutó kiadás:    -32111 eFt) 
az egyenleget -5256 eFt-tal jóváhagyja, és a 2003. évi költségvetés alapján a 2003. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
492/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy az M5-ös 
Autópálya kerüljön be a matricás rendszerbe, és használatának feltételei egyezzenek meg a 
többi Magyarországon működő autópálya használatának feltételeivel. A szövetséghez 
azonban nem kíván csatlakozni és anyagi támogatást sem kíván nyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
493/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az M5 Autópálya Alapítványhoz nem 
kíván csatlakozni és anyagi források hiányában támogatást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
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494/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az M44-es Klub 
megalapításával és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a település 
nevében írja alá az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
495/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat 3489/2003. ikt. sz. kérelmének, javaslatának megfelelően: Kérelemmel fordul a 
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez, hozzájárulását kérve ahhoz, hogy a 
Mezőberényi Fizio- és Mozgásterápia a Békési Rendelőintézet telephelyeként működhessen 
oly módon, hogy a személyi és tárgyi feltételeket a Mezőberény Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat biztosítja, a szakmai felügyeletet a Békési Rendelőintézet látná el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
496/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kisokos Békéscsabai 
Szerkesztősége ajánlata alapján nem kívánja a felajánlott szolgáltatásokat megrendelni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre értelem szerint 
 
 
497/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TAPPE Kft. megkeresésében 
foglaltakat és az ülésen nyújtott információt nem tartja elegendőnek ahhoz, hogy az ÖKO-
PANNON Kht.-nak együttműködési szándéknyilatkozatot tegyen. Kielégítő információ 
birtokában a képviselő-testület következő ülésén kíván érdemi döntést hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre értelem szerint 
 
 
 
498/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gyulai Pándy Kálmán Megyei 
Kórház kérését támogatni nem tudja, a Hematológiai és Transzfúziológiai Szakdolgozók 
Országos Kongresszusa megrendezéséhez anyagi forrás hiányában támogatást nem tud 
biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre értelem szerint 
 
 
499/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére 3487/2003. ikt. sz. kérelmének megfelelően a Tűzoltó laktanya külső 
homlokzat felújítási munkálataira benyújtott pályázat saját forrásának biztosításához 343 eFt 
támogatást biztosít a 2003. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
500/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
tájékoztatását, a Wenckheim-Fejérváry kastély műemléki jegyzékből törlése ügyében 
tudomásul veszi és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert ez ügyben egyeztetés 
lefolytatására Széphegyi László úrral. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
501/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Megyei Rendőr-
főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága által 2003. szeptember 27-én 
megrendezésre kerülő Közlekedésbiztonsági Napra 80eFt támogatást nyújt a 175/2000. 
(V.19.) sz. határozattal létrehozott közérdekű kötelezettségvállalási közbiztonsági számláról, 
valamint ingyenes közterület használatot biztosít a Mezőberény piaci csarnok, valamint az 
Kossuth tér, Fortuna tér területére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
502/2003./IX.5./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad; Felhalmozási kiadási előirányzatát – Intelligens 
Város informatikai pályázathoz saját forrás....   2300eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli. 
A 7-4.cím: PH Igazg. kiadásai, dologi kiadásai előirányzatát (A Városi informatikai rendszer 
működtetése szolg. díj változása).                                         2300eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
503/2003./IX.5./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
 Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
- - 7-3cím: PH int folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatát: Felhalmozási és tőke 

jellegű bevételek (461/2003.VII.15. MÖK hat alapján APJ-129 Frsz. BARKAS 
értékesítéséből befolyt bev)  110 eFt-tal megemeli 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-4cím: PH igazg kiadásai, dologi kiadásai előirányzatát 22 eFt-tal 
  - Kiszámlázott, befizetendő áfa kiadás 
- 6cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Felhalmozási  
célú kiadási előirányzatát – az intézmény által megjelölt célra:  
(utánfutó vásárlás)- 88 eFt-tal 
- - 7-5cím: PH egyéb működési kiadása Működési célú pénzeszközátadás; 
Hivatalos Városi szintű kapcsolatok finanszírozása kiadási  
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előirányzatát (Csákberény – Berény Napok programján részvétel) 121 eFt-tal 
csökkenti 

  és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-4cím PH igazgatás kiadásai, dologi kiadási előirányzatát 
- Csákberény – Berény Napok programján részvétel - 121 eFt-tal 
 - Ajándék           5eFt 
 - Étkezési tér   25 eFt 
 - Utazási ktgek 91eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
504/2003./IX.5./sz. határozat 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
-- 7-3. cím PH felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatán belül: 
                  - a Felújítási kiadások előirányzatát: 2.828 eFt-tal 
csökkenti 
                  BMTT céljellegű decentralizált támogatás igénybevételéhez 
                  - A város oktatási és nevelési intézményiben vizesblokk  
                  kialakításához, felújításához saját forrás biztosítása (311/2003.V.23.) 
                  és 409/2003.VI.27. /MÖK hat 
                  és ezzel egyidejűleg megemeli: 
                 A Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát: 2.828 eFt-tal 
                  - Általános tartalék előirányzatát 2.328 eFt-tal 
                  - Fejlesztési céltartalék előirányzatát 500 eFt-tal 
-- 6. cím  Városui Humánsegítő és Szociális Szolgálat felújítási kiadási  
                előirányzatának csökkentése 9.000 eFt-tal 
                ESZCSM-hez az alapellátás központi ügyeleti rendszerének tárgyi 
                feltételei felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása (ill. pály. támogatás 
                megelőlegezése) 
                és ezzel egyidejűleg megemeli: 
                - 7-3. cím PH felhalmozás és egyéb kiadásai, Pénzforgalom  
                nélküli kiadások: Általános tartalék – előirányzatát 9.000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
505/2003./IX.5./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
- 7-3. cím PH felhalmozási és egyéb kiadásai, Felhalmozási kiadások: 
                  - Bérlakás állomány  növ. pály. saját forrás bizt. 
                  - Szociális elhelyezést biztosító bérlakások 
                    előirányzatát 10.107 eFt-tal 
csökkenti 
                    és ezzel egyidejűleg csökkenti 
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- 7-3. cím PH Int folyó és egyéb bevételei, Felhalmozás és tőke jellegű bevételek: 
Önkormányzati 
                bérlakások 
                értékesítése előirányzatát: 10.107 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
506/2003./IX.5./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
7-5. cím PH egyéb működési kiadása, Pénzeszközök átadása működési célra: Társ. szoc. pol. 
juttatások – kiadási előirányzatán belül: 

- Lakásfenntartási támogatás előirányzatát 1.800 eFt-tal 
csökkenti 
  és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát 500 eFt-tal 
  (Ingyenes tankönyv biztosítása) 
- Közgyógy igazolvány, gyógyszertámogatás előirányzatát 300 eFt-tal 
- Átmeneti segélyek és szociális kölcsön előirányzatát 800 eFt-tal 
- Temetési segély, kölcsön előirányzatát 200 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
507/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Küzdelem a munka 
világából való kirekesztődés ellen” címmel az Európai Unió Phare programja és a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közös finanszírozásában hirdetett 
pályázati kiírás 2. komponensére Mezőberény Város Önkormányzata pályázati társulásban 
főpályázóként kíván közreműködni azzal, hogy a következő ülésén, a kidolgozott pályázat 
ismeretében kíván a pályázat benyújtásáról döntést hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 2003. szept. 24. 
 
 
508/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése  
- A 7-4. cím : PH Igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatát: 
  Dologi kiadások:                                                                          40,0 eFt-tal csökkenti 
  és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az 5-3.cím Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi  
  kiadási előirányzatát:                                                                   40,0 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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509/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a Kalász 
Gazdaszövetkezet által késedelmesen benyújtott hóeltakarítási számla kifizetésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
510/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Petőfi Sándor 
Gimnázium  részére 1 fő könyvtáros-tanár alkalmazásához 2003. IX. 01.-től, fedezetként 455 
eFt-ot biztosít, az alábbiak szerint: 
- Személyi juttatás:                               345 eFt 
- Munkaadókat terhelő járulékok:        110 eFt 
a 2003. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
511/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7., 8., 9. sz. szennyvíz-öblözetben 
azok részére, akik a szennyvízelvezető rendszerre való rákötést anyagi okok miatt nem tudják 
vállalni, 700eFt alapot hoz létre. A Képviselő-testület az átmeneti segélyek, szociális kölcsön 
előirányzatát, 700eFt-tal megemeli, a lakásfenntartási támogatás előirányzata terhére. A 
visszatérítendő támogatás, lehetőség szerint 12 havi részletfizetéssel kerül biztosításra. 
Megbízza a polgármester urat, hogy a Szociális Iroda előterjesztése alapján az ide vonatkozó 
rendelkezések alapján, az ide vonatkozó kérelmeket bírálja el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
512/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tekintettel az önkormányzat 
korlátozott költségvetési lehetőségeire – a 2004. évi lehetőségek nem ismertek -, nem kíván 
csatlakozni a felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő /itt állandó 
lakóhellyel rendelkező fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. szeptember 30.  
 
 
 
513/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét 2003. július 1-től - visszamenőlegesen – a köztisztviselői illetményalap /33.000.-
Ft/ 13-szoros szorzatában, havi bruttó 429.000.-Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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514/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
kérelmére költségtérítését, költségátalányban állapítja meg 2003. július 1-től - 
visszamenőlegesen – az illetménye /429.000.-Ft/hó/ 20 %-nak megfelelő mértékben, havi 
bruttó 85.800.-Ft-ban. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
515/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület nem ért egyet azzal, hogy Wagner 
Márton alpolgármester tiszteletdíjának mértéke ne változzon. 
 
 
516/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2003. július 1-től - visszamenőlegesen - a 
polgármester illetményének /429.000.-Ft/hó/ 40 %-ában, havi bruttó171.600.-Ft-ban állapítja 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
517/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a képviselői tiszteletdíj 
/alapdíj/ mértéke ne változzon.  
 
 
518/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíj (alapdíj) 
mértékét 2003. július 1-től – visszamenőlegesen - a polgármester részére megállapított 
illetmény /429.000.-Ft/hó/ 10 %-ban, havi bruttó 42.900.-Ft-ban állapítja meg. 
 
 
519/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt az alábbi útkorszerűsítési munkálatok elvégzésével - elvégeztetésével – Könyök 
utca, Madár utca, Thököly utca – és fedezetként a Városi Közszolgáltató Intézmény részére 
felújítási előirányzatként 9263 eFt-ot biztosít, a 7-3.cím PH felhalm. és egyéb kiad. – 
Útépítések – előirányzata terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Magyar Pál int. vezető 
Határidő: intézkedésre azonnal, illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
520/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nagy tisztelettel megköszöni és 
elfogadja Jeney István nyugalmazott rajztanár (Mezőberény, Teleki u. 10. sz. alatti lakos) 
rajzpedagógiai- módszertani gyűjteményét, valamint életművéből – térítésmentesen – 
felajánlott alkotásait. Intézkedik a felajánlott anyag lajstromba vételéről és e lajstrom alapján 
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az átvételről, valamint az adománynak az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjteménynél történő 
leltárba vételéről. Az önkormányzat a tulajdonába került módszertani anyag, valamint 
képzőművészeti alkotások megőrzéséről, kezeléséről jó gazda módjára gondoskodik. A 
rendelkezésre bocsátott alkotásokból – 2004. évben – az alkotó életpályáját bemutató kiállítást 
rendez.  A lajstromozás és az átvétel határideje: 2003. október 7. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester és 
                 Csete Gyula, az OPS Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Határidő:  A lajstromozás és az átvétel határideje: 2003. október 7. 
 
 
521/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a „Békéscsaba és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány” megszüntetéséhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
522/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete önálló napirendként kívánja tárgyalni 
a 2003. évi Berényi Napok rendezvénysorozat értékelését, annak tapasztalatait és a jövő évi 
rendezvény megszervezéséhez iránymutatás megfogalmazását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestert 
Határidő: értelem szerint  
 
 
523/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által meghirdetett játszótér építési program támogatására pályázat 
benyújtásával. 
A képviselő-testület az új játszóteret a mezőberényi 3555/6 hrsz-ú közterületen ( a Hősök útja, 
Kölcsey utca sarkán ) kívánja megvalósítani. A választható tervcsomagok közül az IFJ-JK-9 
azonosítójú, „KOMPAN játszótér 794 m2-es területen” tervdokumentációt tartja 
legmegfelelőbbnek, és kívánja megpályáztatni. 
A kiválasztott tervdokumentáció teljes /bruttó/ kivitelezési költsége:  19.150.798.-Ft 
                                       Ebből GYISM támogatás ( 50% )             :    9.575.399.-Ft 
                                                                 Saját erő ( 50% )             :    9.575.399.-Ft  
A Képviselő-testület a saját erőt a 2003. évi költségvetésében erre a célra külön soron 
megnevezett keret terhére biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. szeptember 15.  
 
 
524/2003./IX.5./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a polgármester illetményének, 
alpolgármester tiszteletdíjának, illetve a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok 
tiszteletdíjának 2003. július 1. napjától visszamenőleges emelésének fedezeteként 2994eFt-ot 
biztosít (személyi juttatás 2321,0eFt, Munkaadókat terhelő járulékok 673,0eFt) a 2003. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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525/2003./IX.5./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Finompékáru Gyártó és 
Forgalmazó Kft. új telephelyének avatására Mezőberény városba érkező Dr. Habsburg Ottót a 
város vendégeként fogadja. Az illusztris vendég fogadásának előkészítésével megbízza az 
Oktatási és Kulturális Bizottságot, valamint az Ügyrendi Bizottságot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István az Okt. Kult. Biz. elnöke 
             Hoffmann Dániel az Ügyr. Biz elnöke 
Határidő: 2003. szeptember 19-i testületi ülés 
 
 
526/2003./IX.5./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 366/2003./VI.10./, 
369/2003./VI.10./, 370/2003./VI.10./, 371/2003./VI.10./, 372/2003./VI.10./, 
373/2003./VI.10./, 374/2003./VI.10./, 375/2003./VI.10./, 435/2003./VI.27./, 436/2003./VI.27./ 
438/2003./VI.27./, 440/2003./VI.27./, 441/2003./VI.27./, 443/2003./VI.27./ sz., zárt ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról. szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
527/2003./IX.5./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Fekete Zsoltné Mezőberény, Erkel u. 
44.. szám alatti lakos lakóházcsere kérelmére úgy dönt, hogy az önkormányzat nem kíván sem 
lakóházat vásárolni, sem cserélni. Ingatlana eladását, vagy cseréjét magán-forgalomban oldja 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
528/2003./IX.5./ sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete a téglagyári lakások mögött lévő 
garázssor melletti, nádassal benőtt területet – tekintettel arra, hogy ezen a területen a várost 
ellátó ivóvíz- nyomóvezeték van elhelyezve, ezáltal erre a területre építési engedély nem 
adható – nem kívánja értékesíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
529/2003./IX.5./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület, az Mb. Luther u. 1. sz. alatti társasházi 
ingatlan tető felújításából a Mezőberényi Város Önkormányzatára jutó költséghányad 
megfizetését vállalja, (5033/10.000 tulajdoni hányad, 2435297Ft)~ 2500eFt-ot biztosít a 
2003. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Adamik Jánosné megbízott 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
530/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a Marti 
Sándor és felesége Mezőberény Jókai u.53. sz. alatti lakosok az önkormányzat által 



128 

értékesített Mezőberény, Kereki u. 83. sz. 3773/22 hrsz-ú ingatlan vételárából 60.000 Ft 
vételár csökkentésben részesüljenek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
531/2003./IX.5./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és kulturális bizottság 
kezdeményezéséhez csatlakozva az „Alföld turizmusáért” díjra eddigi munkája alapján Váradi 
Lászlót, az Alföld Turista Egyesület elnökét javasolja és megbízza a kezdeményezőt az 
felterjesztés elkészítésével. biztosítva annak a képviselő-testület általi támogatását. A 
javaslatot 2003. szeptember 15-ig kell megküldeni a Dél-alföldi Marketing Igazgatósághoz 
(5700 Gyula, Erkel tér 1.). A képviselő-testület az „Alföld turizmusáért” díjat kiíró Da-RIB 
által megjelölt többi kategóriában nem kíván élni a felajánlott javaslattételi joggal. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester és 
                 Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: 2003. szeptember 15. 
 
 
532/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény-Bélmegyer között 
megépítendő pormentes közút céljára megvásárolandó 7 területrész (Az Adás-vételi 
Szerződések mellékelten csatolva) megvásárolásához fedezetként 1621950Ft ~ 1622eFt-ot 
biztosít a 2003 évi költségvetése fejlesztési céltartalékának terhére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, az Adás-vételi Szerződések megkötésével, aláírásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
533/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény-Bélmegyer 
összekötőút földterület biztosításával kapcsolatos Szerződések (előszerződések) ügyvédi 
előkészítésével, elkészítésével kapcsolatos munkálatok fedezetére Dr. Baukó Márton részére 
ügyvédi munkadíjként 72 500.-Ft ~ 73eFt-ot biztosít a 2003. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
534/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberényért” 
kitüntetés adományozásáról szóló, a 41/1997./XI.24./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe 
foglalt, módosított 25/l997./VI.23./ MÖK sz. rendelet 4. § /1/ bekezdése alapján tartandó 
titkos szavazáshoz a szavazólapra egy név, Szűcs Lajos jelölt neve kerüljön fel. 
 
 
535/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7. sz., 8. sz. és 9. sz. 
öblözetekben lévő Kinizsi u. 13. sz., Kodály Z. u. 8. sz. , Báthory u. 60. sz., Szénáskert u. 98. 
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sz., Zrínyi sugárút 20. sz., Táncsics u. 26. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok szennyvíz csatornahálózatra történő rákötését elvégezteti. 
Megbízza a polgármestert urat a megfelelő vállalkozó kiválasztására és a rákötés 
elvégeztetésére. A rákötés anyagi fedezetéül 300 eFt-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. szeptember 30. 
 
 
536/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium részére a 
GYISM által, „Sportlétesítmények korszerűsítésének, bővítésének és felújításának 
támogatására” kiírt pályázatára – kézilabda  pálya korszerűsítésére – pályázat benyújtásához, 
pályázati saját forrásként 750 eFt-ot biztosít a 2003. évi költségvetés általános tartalékának a 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
537/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényért” kitüntetés 
adományozásáról szóló, a 41/1997./XI.24./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított 25/l997./VI.23./ MÖK sz. rendelet 4. § /1/ bekezdése értelmében megtartott titkos 
szavazás alapján Szűcs Lajost „Mezőberényért” kitüntetésben részesíti. 
 
 
538/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. évben a „Mezőberényért” 
kitüntetést Szűcs Lajosnak adományozza. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kitüntetés adományozásával kapcsolatos teendőket végezze 
el.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. október 23. 
 
 
539/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bányavállalkozókra át nem hárítható 
bányászati tájrendezési feladatok ellátásának igénybejelentésére benyújtandó pályázat 
kapcsán felmerülő többletköltséget, 335.000 Ft-ot Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének 2003. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
540/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városháza, Békési úti új 
lakótömbök, Juhász Gy. utcai Idősek Otthona  által határolt, önkormányzati tulajdonban lévő 
belső terület - a Városi Közszolgáltató Intézmény  régi székhelyének belső udvara – 
rendezésére bemutatott vázrajz alapján, a tervezett lakóépület megépítésének kivételével, a 
rendezési tervvel egyet ért. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
541/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény Békési úti volt székházának félig lebontott épületét irodaház 
céljára, teljes kész állapotra meg kell építeni, amelyre a fedezetet biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
542/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgáló, 
könyvszakértő részére, a Körösök-Völgye Kht., könyvvizsgálói, könyvszakértői munkái 
fedezetéül, 250eFt-ot biztosít, a 2003. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
543/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az ELIT IRODA Könyvelő és 
Tanácsadó Kft. részére a Körösök-Völgye Kht. 2001-2002 évi beszámolója elkészítésének 
fedezetéül, 82500Ft ~ 83 eFt-ot biztosít a 2003. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
544/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Ligeti Pavilon bérleti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a bérlő által benyújtott 
kérelem alapján hozzájárul. A bérleti jogviszony megszüntetésének nem látja akadályát azzal, 
hogy a fennálló tartozások rendezése tartalmazza a megállapodás részét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
545/2003./IX.5./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ligeti Pavilon bérleti 
úton történő hasznosítását a Kábel TV-ben meg kell hirdetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2003.(IX.08.) önkormányzati 
rendelete a 4/2003.(III.03.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város Önkormányzata 2003. 
évi költségvetéséről” módosítására 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2003.(IX.08.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 
módosított 31/1994.(X.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2003.(IX.08.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 15/2000.(VI.26.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2003.(IX.08.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló többször módosított 20/1998.(XI.17.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
546/2003./IX.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 végrehajtásáról 

2/1. Közoktatási intézményvezetők továbbképzése (390/2002./XII.13./ sz. hat.) 
2/2. 1. Sz. Általános Iskola költségvetési előirányzata rendezése, mivel 2003. IX. 1-től a 

tervezettnél 1 első osztállyal kevesebb indult (172/2003./IV.24./ sz. hat.) 
2/3. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény előirányzat maradvány felhasználása iránti kérelme 

(422/2003./VI.27./ sz. hat.) 
2/4. Reumatológiai Szakrendelés beindítására pályázat benyújtása (141/2003./IV.24./ sz. 

hat.) 
2/5. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat gépkocsi vásárlási kérelmének újra 

tárgyalása (126/2003./IV.24./ sz. hat.) 
3. Beszámoló a közművelődési és közgyűjteményi intézményekben lefolytatott szakmai 

vizsgálatokról 
4. Intézményvezetői pályáztatás a közművelődési intézményeknél 
5. A művészeti alapoktatást ellátó zeneiskola beszámolója 
6. A képviselő-testület gazdasági ciklus -programja 
7. Bejelentések 

7/1. Az óvodai gondnokság gázfűtésének leválasztása a bölcsődei rendszerről 
7/2. Az Európai Uniós Pályázati Szakértők Szövetségébe pártoló tagként történő 

belépés (Mártély Község Önkormányzatának megkeresése) 
7/3. Pályázati lehetőség városi tanuszoda megépítésére  
7/4. Légifotózási szolgáltatás felajánlása (Zajdó Lajosné ajánlata) 
7/5. Napenergia hasznosítás Isó-Solár Kft. ismertetője, Énekes Zoltán ajánlata) 
7/6. „Mezőberény Város Díszpolgára” cím adományozásáról rendeletalkotás 
7/7. Berényi Kábel TV Szövetkezet telephely létesítéssel kapcsolatos kérelme 
7/8. A jelzőrendszeres házi-gondozási rendszer működéséhez szükséges átjátszó 

állomás telepítéséhez való hozzájárulás kérése (Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat kérelme) 

7/9. 1. Sz. Általános Iskola pótelőirányzat biztosítás iránti kérelme (rokkantsági 
nyugdíjazás miatt a felmentési időre eső illetmény biztosítása) 

7/10. 1. Sz. Általános Iskola pályázatának elvi támogatása 
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7/11. Egyéb bejelentések 
8. Interpelláció -”HOVÁ VEZETNEK ÚTJAINK” címmel Siklósi István képviselő 

interpellációja 
9. Zárt ülésre 

9/1. Csikós János Mezőberény, Gyomai u. 83. sz. alatti lakos ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos kérelme 

9/2. A Ligeti pavilon bérbeadásának meghirdetése 
9/3. Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert u. 41. sz. alatti lakos segítségkérő levele 
9/4. Egyéb bejelentések 

 
 
547/2003./IX.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
548/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pedagógus 
továbbképzésekre felhasználható normatív támogatást – mivel az intézményvezetők az idei 
évben nem kívánnak az OM által akkreditált továbbképzésen részt venni – létszám arányosan, 
teljes egészében felhasználhassák az érintett intézmények.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              nevelési-oktatási intézmények vezetői 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
549/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1.Sz. Általános Iskola költségvetési 
előirányzatát – mivel a költségvetéskor tervezett három helyett csak kettő első osztályt 
indított- 2003 szeptemberétől az egy első osztályra eső résszel csökkenti: 468 eFt-ot zárol 
(Személyi juttatás: -348 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: -120 eFt). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István igazgató 
Határidő: a MÖK költségvetési rendeletének következő módosítása 
 
 
550/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
előirányzat maradvány felhasználási javaslatának megfelelően, hozzájárul a 20 eFt 
csillárvásárlásra történő felhasználásához. 
Felelős: Csete Gyula gyűjtemény igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
551/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti a 141/2003./IV.24./sz. 
határozatát, mely szerint a város lakosságának színvonalasabb egészségügyi ellátása 
érdekében 2004. január 1-jével reumatológiai szakrendelés beindításához ismételten 
pályázatot kíván benyújtani a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé. A szakrendeléshez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: pályázat benyújtása 2003. október 10. 
 
 
552/2003./IX.19./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 126/2003./IV.24./sz. határozatát visszavonja, a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat részéről történő Lada Níva gépkocsi értékesítésével egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
553/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat gépkocsi vásárlását a Lada Niva értékesítéséből származó bevétel illetve az 
intézmény esetleges pénzmaradványa terhére engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: int. azonnal 
 
 
554/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési, közgyűjteményi 
intézményekben (Petőfi Sándor Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Orlai Petrics Soma 
Gyűjtemény) végzett szakmai vizsgálatokról szóló beszámolókat tudomásul veszi. 
 
 
555/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
létszámkeretét 2004. január 1-jei hatállyal megemeli egy fő felsőfokú végzettségű, 
városmarketing ügyekkel foglalkozó alkalmazottal, akinek feladatai között szerepeljen  
˗ a külkapcsolatok ápolásához tartozó teendők ellátása, 
˗ szóvivői teendők, kapcsolattartás a médiákkal, 
˗ protokoll feladatok, 
˗ városi ünnepségek szervezése. 
A meghirdetett álláshely betöltésére alkalmazott köztisztviselővel szemben követelmény 
angol és német nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsga. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: a meghirdetésre int. azonnal 
               2003. december 31. 
 
 
556/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
melletti Közművelődési Tanács létrehozásával nem ért egyet. 
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557/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Napok kulturális 
rendezvényei megrendezéséhez a város költségvetésében meghatározott pénzügyi keretet 
2004. évtől a Művelődési Központ költségvetésébe építi be, s ezzel a szervezéssel kapcsolatos 
kérdéseket az intézmény hatáskörébe utalja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint a 2004 évi költségvetés tárgyalása. 
 
 
558/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Hírmondó kiadásával 
kapcsolatos teendőket 2004. január 1-jétől a városi honlapot is gondozó Városi Könyvtárra 
bízza. A megnövekedett feladatok ellátásához a képviselő-testület biztosítja a feltételeket, 
felmérés, kimunkálás után a 2004 évi költségvetésbe beépítésre kerül költségvetési vonzata. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A feltételek felmérésének előterjesztése 2003. novemberi testületi ülés. 
 
 
559/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár beszerzési keretét 
2004. évtől, a 2003-as évben a képviselő-testület által meghatározott 1.400.000,- Ft beszerzési 
keretet alapul véve, a következő években a mindenkori infláció mértékével emelve állapítja 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
560/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tárgyalásokat kezdeményez a Békés 
Megyei Önkormányzattal annak érdekében, hogy a Békés megyei német nemzetiségről a 
gyűjtőmunkát Mezőberény lássa el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. november 30. 
 
 
561/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mezőberényi 
Orlai Petrics Soma Helytörténeti Gyűjtemény alapító okirat módosítása olyan irányban 
történjen meg 2003. december végéig, hogy a helytörténeti gyűjtemény munkája kimondottan 
Mezőberény  városára vonatkozzon.  Amennyiben a Békés Megyei Önkormányzattal való 
tárgyalások eredményesek lesznek, akkor kerül kiegészítésre a helytörténeti gyűjtemény 
alapító okirata azzal, hogy a Békés megyében lévő német nemzetiségnek a gyűjtőmunkáját is 
elvégzi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint. 
 
 
562/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgáltatja a mezőberényi Orlai 
Petrics Soma Helytörténeti Gyűjtemény anyagának digitalizálási lehetőségét, az ehhez 
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szükséges technikai eszközök infrastrukturális feltételek kialakításának költség 
meghatározásával. 
Felelős: Oktatási és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
563/2003/IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete mindhárom kulturális intézményét 
2004. január 1-jétől is (szakmailag) önálló intézményként működteti, ezért a vezetői teendők 
ellátására az alábbi pályázatot írja ki és kéri annak sürgősséggel való megjelentetését a 
Kulturális Közlönyben. 
Mezőberény Város Önkormányzata képviselő-testületének pályázati kiírása a városi 3 
kulturális 
intézmény igazgatói (vezetői) állására: 
1. A pályázatot meghirdető szerv (Pc): 
    Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahelyek (3 db): 
    Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény  Mezőberény, Fő út 1-3.  -   intézményvezető 
    Petőfi Sándor Művelődési Központ    Mezőberény, Fő út 6.            -    igazgató 
    Városi Könyvtár   Mezőberény. Fő út 4-6.                                       -    igazgató 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
    szakirányú felsőfokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 22.§ (1)g) 
    szerint (szefv)  
    legalább 5 éves szakmai  gyakorlat (szgy)  
    kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység, büntetlen előélet (be), magyar  
    állampolgárság (má) 
    előnyt jelent mindhárom állásnál: szakvizsga,  nyelvvizsga 
    előnyt jelent az OPS Muzeális Gyűjteménynél a néprajz szakon szerzett egyetemi  
végzettség 
4. Juttatások (Ft), illetmény (ill.), pótlék (p), egyéb 
    A pályázat beadásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30    
    nap. 
    A pályázat elbírálásának határideje (Pehi):2003. december 19-i képviselő-testületi ülés. 
   Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): 2004. január 1. 
   A megbízás 5 évre, 2008. december 31-ig szól. 
   A pályázathoz mellékelni kell: 

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

− szakképzettséget (om), esetleg idegennyelv-tudást tanúsító okiratot 
       - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (b). 
  Illetmény (ill.): a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve megegyezés szerint.     
  vezetői pótlék (vp) és egyéb pótlékok: a Kjt., illetve a vonatkozó jogszabályok szerint:  
  magasabb vezetői pótlék 225 %, vezetői pótlék az OPS Muzeális Gyűjteménynél 100 %,  
  muzeológusi végzettségnél muzeológusi pótlék: 50 %. 
  Bővebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/352-725. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályáztatás lebonyolítására a 2003. december 19-i képviselő-testületi ülés 
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564/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Zene- és Művészeti Iskola 
2002-2003 tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
565/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 30/2003/I.31/.sz. MÖK határozatát 
(a városi fúvószenekar vezetőjének megbízása) kiterjeszti és meghosszabbítja 2004-2006. 
évekre, vagyis a jelenlegi képviselő-testület mandátumának lejártáig. A határozat azzal a 
megkötéssel marad érvényben, hogy a határozatban szereplő 42.000,- Ft megbízási díj 2004. 
január 1-jétől minden évben a mindenkori infláció mértékével növelt összeg legyen.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
566/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 392/2002/XII.30/.sz. MÖK 
határozatát (I. kerületi Evangélikus Egyház fúvószenekarának támogatása) kiterjeszti és 
meghosszabbítja a 2004-2006. évekre, vagyis a jelenlegi képviselő-testület mandátumának 
lejártáig. A határozat azzal a megkötéssel marad érvényben, hogy a határozatban szereplő 
összeg 2004-ben 80.000,- Ft legyen, a következő években pedig a mindenkori infláció 
mértékével növelt összege.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
567/2003./XI.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Zeneiskola részére 600.000 
Ft pótelőirányzatot biztosít a képzőművészeti tanszak minimális eszköz és felszerelési 
jegyzékében szereplő feltételeinek megteremtéséhez. A pótelőirányzat forrása a város 
költségvetésében erre a célra elkülönített keret, melyet eredetileg pályázati önerő biztosítására 
különített el a képviselő-testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
568/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Zeneiskola 
által, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattól átvett, Tessedik tér 1. sz. alatt található 
épületrész használható állapotba hozataláról készüljön helyzetfelmérés, költségvetés. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmérés ismeretében saját keretéből biztosíthatja a 
költséget, ha olyan összegről van szó. 
Ezt követően a képzőművészeti tanszak foglalkozásai – az előző év gyakorlatától eltérően – itt 
kerüljenek megtartásra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
569/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete leveszi napirendről „A képviselő-
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testület gazdasági ciklus program”-ját átdolgozás, pontosítás érdekében. Megbízza a 
polgármester úr és a négy bizottság elnökeiből alakított munkacsoportot, hogy átdolgozás után 
egy következő testületi ülésre az anyagot terjesszék elő. 
Felelősök: Munkacsoport -Cservenák Pál Miklós polgármester, Siklósi István Okt. és Kult. 

Biz., Harmati László Pénzü.-Gazd. Biz., Dr. Andor László Szoc. Biz., Hoffmann 
Dániel Ügyr. Biz. elnökei 

Határidő: határozat szerint. 
 
 
570/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák részére 
felhalmozási előirányzatként 400 eFt-ot biztosít (a legkedvezőbb árajánlatnak megfelelően) az 
Óvodai Gondnokság gázfűtésének a Bölcsődei rendszerről történő leválasztási munkálatainak 
fedezetére, a 2003. évi költségvetése fejlesztési céltartalékának a terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
571/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Uniós Pályázati Szakértők 
Szövetségébe pártoló tagként be kíván lépni. Felhatalmazza a polgármestert a Belépési 
Nyilatkozat aláírására. A képviselő-testület 2 eFt/hó tagdíj megfizetését vállalja, 
költségvetéseiből biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
572/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városban egy 
tanuszoda épüljön. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tervek elkészíttetésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
573/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - Zajdó Lajosné ajánlata alapján - nem 
kívánja a felajánlott légifotózási szolgáltatást megrendelni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
574/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
kérjen részletes információt a napenergia hasznosításáról az Iso-Solár Kft-től /Szentendre/, 
valamint további hasonló vállalkozásoktól is, és azt terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: int. azonnal 
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575/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Kábel TV. Szövetkezet 
tetőtér beépítéséhez. Valamint a beruházás költségeinek kompenzálásaként a szóban forgó 
épületrész használati jogát 20 év időtartamra biztosítja a Szövetkezet részére. Ezen időtartam 
alatt a Kábel TV. Szövetkezet által felajánlott szolgáltatásokra a Képviselő-testület igényt tart. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
576/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi-gondozási 
rendszer működése érdekében hozzájárul az átjátszó állomás Víztoronyra történő 
telepítéséhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
577/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola részére 
rokkantsági nyugdíjba vonulás miatt, a felmentési idő felére eső felmentési illetmény 
biztosítására 441 eFt-ot (Személyi juttatás: 334 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: 107 eFt) 
biztosít, a 2003. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
578/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvileg támogatja az 1. Sz. Általános 
Iskola pályázati részvételét a következő programban: INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 
AZÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN (a „21. század iskolája” programcsomag keretében) Phare-
program HU-2002/000-315.05 és HU-2003-004-347-000-05-04./ 
A pályázatot az 1. Sz. Általános Iskola Mezőberény Város Önkormányzatával, és a Békés 
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvánnyal konzorciumban kívánja 
benyújtani. 
A pályázat részletes tervezése a képviselő-testület elvi támogató határozat után kezdődhet, 
azzal, hogy a pályázat beadásához szükséges önerő maximális mértéke legfeljebb a pályázati 
projekten belül az 1. és a 2. alprogramban maximálisan elnyerhető támogatás (250.000 euro, 
illetve 50.000 euro) 10%-a lehet.  
A részletes előterjesztés elkészítésének határideje az októberi testületi ülés. 
Felelős: Siklósi István igazgató 
Határidő: a részletes pályázati anyag beterjesztésére: 2003. október 17-i MÖK ülésre 
 
 
579/2003./IX.19./ sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény Város Díszpolgára” 
cím adományozásáról szóló, 21/2003./IX.19./ MÖK sz. rendelet 2. § /2/ bekezdése értelmében 
megtartott titkos szavazás alapján Dr. Habsburg Ottót kitüntető díjban részesíti. 
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580/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csikós János Mezőberény, Gyomai u. 
83. sz. alatti lakos, ingatlan eladásra, hasznosításra vonatkozó kérelmét nem támogatja. Nem 
kíván az önkormányzat ingatlant, lakást vásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
581/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Ligeti Pavilon bérleti úton történő 
hasznosítása érdekében, a jelenlegi bérletet felmondó Berényi Liget Bt. kérelme -a fennálló 
tartozásának csökkenthetősége- alapján, felkéri Bálint Anna, Borgula Györgyné, Szekeres 
Józsefné képviselőket, hogy Bába Sándorral a Polgármesteri Hivatal Beruházási 
Főtanácsosával vizsgálják meg, hogy a pavilonban lévő berendezésből mire lehet szüksége az 
önkormányzatnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Bálint Anna, Borgula Györgyné, Szekeres Józsefné képviselők 
             Bába Sándorral a Polgármesteri Hivatal Beruházási Főtanácsosa 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
582/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zsibrita Pál Mezőberény, Szénáskert 
u. 41. sz. alatti lakos 2003. szeptember 18-án benyújtott kérelmét megtárgyalta, javasolja, 
hogy kérelmező az egészségkárosodás ügyében szíveskedjék bírósághoz fordulni, ez nem a 
képviselő-testület hatásköre. Az anyagi támogatás kérdésében pedig konkrét kérelmet 
nyújtson be az érintett a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájába. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
583/2003./IX.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érdeklődést tanúsít Kria Vrissi görög 
várossal történő „testvérvárosi” kapcsolatfelvétel iránt, erről tájékoztatót, anyagot küld a 
Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztálya részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2003.(IX.19.) önkormányzati 
rendelete „Mezőberény Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
 
 

*** 
 
 
584/2003./X.7./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ünnepi testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
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„Mezőberény Város Díszpolgára” cím adományozása, átadása.  
 
 
585/2003./X.7./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az ünnepi ülésnek a továbbiakban Siklósi István 
képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke legyen a levezető elnöke.  
 
 
586/2003./X.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 

2/1 Tudomásul vételt igényló jelentések az 56/2003./II.28./, 123/2003./IV.24./, 
163/2003./IV.24./, 181/2003./IV.24./, 459/2003./VII.15./, 462-463/2003./VII.15./, 
473/2003./VIII.29./, 492-493-494-495-496/2003./IX.5./, 498/2003./IX.5./, 
501/2003./IX.5./, 507/2003./IX.5./, 509/2003./IX.5./, 513-514/2003./IX.5./, 
516/2003./IX.5./ 521/2003./IX.5./, 527-528/2003./IX.5/, 530/2003./IX.5./, 
550/2003./IX.19./, 571/2003./IX.19./, 573/2003./IX.19./, 579-580/2003./IX.19./, 
582-583/2003./IX.19./ sz. határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Jeney István nyugdíjas rajztanár felajánlása 520/2003./IX.5./ sz. hat.  
2/3. Mezőberény története (tervezett 3. kötete) 248/2003. /V.23./ sz. hat. 
2/4. Intézményvezetői pályáztatás a 3 kulturális intézménynél 563/2003./IX.19./ sz. hat. 
2/5. Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ-ének módosítása 406/2003./VI.27./ sz. hat. 
2/6. Az 1. Sz. Általános Iskola Phare - pályázata 578/2003./IX.19./ sz. hat. 
2/7. A Berényi Napok pénzügyi elszámolása 408/2002./XII.13./, 157-159/2003./IV.24./ 

sz. hat. 
2/8. A Városi Közszolgáltató Intézmény feladatainak ellátására gazdasági társaság 

alapítása 242/2003./V.16./ sz. hat.  
2/9. Petőfi Sándor gimnáziumot érintő lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
2/10. A képviselő-testület 2003-2006 évekre szóló gazdasági programja 

569/2003./IX.19./ hat. 
3./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a gyámhivatal és a gyermekvédelmi 

szolgálat munkájáról 
4./ Beszámoló a Városi Közszolgáltató Intézmény munkájáról 
5./ Bejelentések 

5/1. Csatlakozási szándéknyilatkozat pedagógiai szakmai szolgáltatási 
együttműködéshez  

5/2. Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola speciális tagozatán csoportszám emelés 
5/3. A Pedagógiai Szakszolgálat létszámának bővítése 
5/4. Nyelvi előkészítő évfolyam bevezetése 
5/5. Közbeszerzési eljárás elrendelése, bérlakás pályázatok elnyerése kapcsán 
5/6. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme MTZ alapgép és adapter vásárlására 
5/7. Patkánymentesítési akció és a Közszolgáltató Intézmény tájékoztatója 
5/8. Szívbeteg gyermekek részére gyűjtési akció 
5/9. A Mezőberényi Önkormányzat beruházásában Mezőberény város belterületén a 3, 

4, 5a, 6, 10a, sz. öblözetekben megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat és a 
szennyvíztisztító telep bővítés építési munkáihoz kapcsolódó egyéb fejlesztések 
egyeztetése 

5/10. Cigány Kisebbségi Önkormányzat közösségi ház biztosítása iránti kérelme 
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5/11. A Petőfi Sándor Gimnázium kérelme a Münsingenből érkező iskolai kórus 
fogadásának támogatására  

5/12. Szemészeti szakrendelés óraszám emelése 
5/13. Egyéb bejelentések 

6./ Válaszadás interpellációkra,  
˗ interpellációk 

7./ Zárt ülés 
7/1. Hoffmann Mihály mezőberényi lakos termőföld vásárlási ügye 
7/2. Valentinyi Károly képviselő úr jegyzőkönyv kiigazítása iránti kérelme 
7/3. Könyvvizsgálói jelentés a „Körösök-völgye” Önkormányzati Területfejlesztési és 

Területrendezési Közhasznú Társaság vizsgálatáról  
7/4. Zárt ülésen hozott határozatokról jelentések /529/2003./IX.5./, 535/2003./IX.5./ sz. 

határozatok/ 
7/5. A Ligeti Pavilon bérbe adása, az 544-545/2003./IX.5./ és 581/2003./IX.19./sz. 

határozatok végrehajtása 
7/6. Vésztői úti telkek értékesítési árának megállapítása 
7/7. A Kereki utcai, Sport utcai, Tó utcai és József A. utcai építési telkek korábban 

megállapított árainak felülvizsgálata 
7/8. Telkek kijelölése a pályázati támogatással épülő önkormányzati lakások részére 
7/9. Antenna Távközlési Rt. kérelme, távközlési berendezés víztoronyra történő 

elhelyezésére  
7/10. Egyéb bejelentések 

 
 
587/2003./X.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
588/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Cservenák Pál Miklós 
polgármester két testületi ülés között aláírt nyilatkozatát, melyet a Békés Megyei Orvosi 
Kamara részére adott ki, igazolva, hogy tartósan betöltetlen gyermek-háziorvosi körzetben 
ellátandó gyermekorvosi alapellátásra (Mezőberény, 1. sz. házi gyermekorvosi körzet) köt 
feladatellátási szerződést Dr. Salai Ildikó gyermek-háziorvossal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestere 
Határidő: értelem szerint 
 
 
589/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete jóváhagyja Cservenák Pál Miklós 
polgármester két ülés között hozott azon döntését mely szerint a Mezőberényi Lovas Barátok 
Egyesülete 2003. október 4-én megtartott versenyen 3 x 24.000,-  Ft-ot biztosított serleg 
vásárlásra a díjazottaknak a 4/2003. (III.3.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről” 7 §. (1) bekezdésében biztosított saját kerete 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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590/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 56/2003./II.28./, 123/2003./IV.24./, 
163/2003./IV.24./, 181/2003./IV.24./, 459/2003./VII.15./, 462-463/2003./VII.15./, 
473/2003./VIII.29./, 492-493-494-495-496/2003./IX.5./, 498/2003./IX.5./, 501/2003./IX.5./, 
507/2003./IX.5./, 509/2003./IX.5./, 513-514/2003./IX.5./, 516/2003./IX.5./ 521/2003./IX.5./, 
527-528/2003./IX.5/, 530/2003./IX.5./, 550/2003./IX.19./, 571/2003./IX.19./, 
573/2003./IX.19./, 579-580/2003./IX.19./, 582-583/2003./IX.19./sz. határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
591/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és Kulturális 
Bizottság beszámolóját a Jeney István nyugalmazott rajztanár (Mezőberény, Teleki u. 10. sz. 
alatti lakos) életművének lajstromozásáról (520/2003./IX.5./sz. határozat), az adományt tevő 
által felajánlott teljes anyag áttekintése érdekében további határidőt biztosít.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Csete Gyula az OPS Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Határidő: a lajstromba vétel befejezése után beszámolás. 
 
 
592/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény története (tervezett 3. 
kötete) kiadvány megjelentetéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. Megbízza az Oktatási 
és Kulturális Bizottságot, az előkészítő munkákról terjesszen be újólag egy ütemezést a 
képviselő-testület 2003. decemberi ülésére, a forrás hozzárendeléséről ezek ismeretében dönt 
a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Oktatási és Kult.Biz. elnöke 
Határidő: a Képviselő-testület 2003. december havi ülése. 
 
 
593/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 563/2003./IX.19./sz. 
(intézményvezetői pályáztatás a 3 kulturális intézménynél) lejárt határidejű határozat 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
594/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület hozzájárul a Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatójának azon kéréséhez, hogy az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának határidejéül későbbi időpontot állapítson meg. A jóváhagyásra benyújtandó 
intézményi SZMSZ vegye figyelembe a 406/2003./VI.27./MÖK. határozatot is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2004. január 31. 
 
 
595/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete konzorciumi tagként részt kíván venni 
az „Esély a XXI. századra” című, mezőberényi 1. Sz. Általános Iskola által benyújtandó 
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pályázati projektben. A projekt a „21. század iskolája” című PHARE-program a 2002/000-
315.01.05-01 számú, az Oktatási épületek felújítása, rekonstrukciója, bővítése, valamint a 
2003/004-347-000-05-04-01 számú, Információs és Kommunikációs Technológiai 
berendezések és eszközök beszerzése elnevezésű pályázati felhívásra készült, s az 
önkormányzatnak, mint konzorciumi tagnak a feladatait a mellékelt konzorciumi szerződés 
tartalmazza. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt megvalósítása során vállalja 
a mellékelt projektköltségvetésében megjelölt önerő finanszírozását az alábbi részletezés 
szerint: 
2004. évben: 2 670 EUR 
2005. évben: 7 343 EUR 
összesen:    10 013 EUR. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a konzorciumi szerződést írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
596/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 408/2002./XII.13/sz., 
157/2003./IV.24/sz., 158/2003././IV.24./sz., 159/2003/IV.24./sz. (Berényi Napok 
rendezvénysorozattal kapcsolatos) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
 
597/2003./X.17./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
- A 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
                   /működési célú pénzeszköz átadás / Hivatalos Városi 
                   szintű kapcsolatok finanszírozása tám. 326 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát 
                   A Berény Napok 2003. rendezvényen felmerült 
                   hivatalos, vendéglátási kiadások 326 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
598/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 242/2003./V.16./sz. határozat 
(Városi Közszolgáltató Intézmény feladatainak ellátásra gazdasági társaság alapítása) 
végrehajtásának határidejét legkésőbb 2003. decemberi testületi ülésre módosítja. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
             Hoffmann Dániel az Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidő: határozat szerint. 
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599/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 510/2003/IX.5./sz. (gimnáziumban 
könyvtárosi tanári állás betöltése) és a 536/2003./IX.5./sz. (pályázat beadása Gyermek, 
Ifjúsági és Sportminisztérium kiírására sportpálya bővítésre) lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
600/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 569/2003./IX.19./sz. lejárt 
határidejű határozat (MÖK 2003-2006. évekre szóló gazdasági programja) végrehajtása 
előterjesztett anyag tárgyalását következő testületi ülésre elnapolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: határozat szerint 
 
 
601/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Gyermekvédelem helyzetéről, a 
gyámhivatal és gyermekvédelmi szolgálat munkájáról” szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
602/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat munkájának könnyítése érdekében a 
helybővítés lehetőségének (pl. a felajánlott adományok tárolásának megoldása) vizsgálatát 
készítse elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző Polg. Hiv. 
Határidő: int. azonnal 
 
 
603/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

604/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslatára hozzájárul - igény esetén mindkét általános iskolánál - a szándéknyilatkozat 
aláíráshoz egy közép-békési kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatási együttműködéshez 
való csatlakozáshoz. 
A társulással járó pénzügyi vonzatokról a társulásba belépő iskolák a képviselő-testület felé 
beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István az 1. Sz. Ált. Isk. igazgatója 
             Öreg István az OPS Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 

605/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete indokoltnak tartja és elfogadja az 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola azon kérését, hogy az intézményben 2004. szeptember 1-
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jétől a speciális évfolyamon a jelenleginél eggyel több, azaz 6 csoportba szervezhessék a 
tanulókat, és az intézmény 2004. évi költségvetését ennek figyelembevételével készítheti el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István az OPS Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
606/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete indokoltnak tartja és elfogadja az 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola azon kérelmét, mely a pedagógiai szakszolgálat 2004. 
szeptember 1-jétől történő fejlesztő pedagógus létszámának emelésére irányul, és az 
intézmény 2004. évi költségvetését ennek figyelembe vételével készítheti el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Öreg István az OPS Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
607/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete indokoltnak tartja és elfogadja a Petőfi 
Sándor Gimnázium azon kérését, hogy az intézményben 2004. szeptember 1-jétől nyelvi 
előkészítő évfolyam induljon, mely a négy évfolyamos normál képzés előkészítő évfolyama 
lesz és az intézmény 2004. évi költségvetését ennek figyelembe vételével készítheti el. A 
gimnázium alapító okirat módosítása legkésőbb a 2003. decemberi testületi ülésre kerüljön 
előterjesztésre.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor PSG. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
608/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002-2006 önkormányzati választási 
ciklus végéig működően közbeszerzési eljárások lefolytatására 7 tagú közbeszerzési 
bizottságot hoz létre, melynek elnöke T. Wagner Márton képviselő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
609/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002-2006 önkormányzati választási 
ciklus végéig működően közbeszerzési eljárások lefolytatására 7 tagú (elnök + 6 tag) 
közbeszerzési bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr. Andor László, Harmati László, 
Hoffmann Dániel, Siklósi István bizottsági elnökök, Halász József képviselő és Dr. Baukó 
Márton az Ügyrendi Bizottság szakember tagja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

610/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény 1db 820 2 típusú MTZ alapgépet és adaptert vásároljon bruttó 
5.288 eFt-ért, költségvetésének dologi kiadási előirányzatának terhére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
611/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hívja fel a lakosság 
figyelmét az egészségügyi kártevők elleni védekezésre. (patkánymentesítés). 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
612/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete átfogó árajánlatot kér Mezőberény 
város belterületének patkánymentesítéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
613/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, jelentesse meg a 
Kábel Tv-ben azon felhívását, hogy sem ügynöknek, sem alapítványnak a jegyző a város 
területén gyűjtésre semmilyen engedélyt nem ad ki, a lakosság jelezze a rendőrség vagy a 
jegyző felé az ilyen szándékkal történő akciókat. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
614/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
szennyvíztisztító telep próbaüzemeltetése alatt, a Békés Megyei Vízművek Vállalat számlázza 
a szennyvízdíjat a lakosság részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
615/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármester 
Úr folytasson további tárgyalásokat a Békés Megyei Vízművek Vállalattal a négy meglévő 
szennyvízátemelő automatizálása /1, 2, 3, 4-es/ és a 4-es sz. átemelő bővítése kapcsán, 
figyelembe véve a 9,75 millió forint összeget, melyről a Képviselő-testület egy korábbi 
határozatában döntött. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
616/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére a Mezőberény, Kérhalom u. 10. sz. alatti ingatlant, Közösségi Ház működtetésére 10 
év tartós használatba adja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
617/2003./X.17./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
- A 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
                   /működési célú pénzeszközátadás/ Hivatalos Városi 
                   szintű kapcsolatok finanszírozása tám. 274 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az 5-3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát 
                   A Münsingeni iskolai kórus fogadása során felmerült 
                   hivatalos, vendéglátási kiadások /étkeztetési kiadások fedezetére/ 274 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
618/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberényi Szemészeti 
Szakrendelő, - Dr. Burján és Társa Bt. egészségügyi szolgáltató - heti + 5 órára vonatkozó, 
kapacitásmódosítási kérelmét. 
Képviselő-testület kezdeményezi és kéri, hogy járóbeteg szemészeti szakrendelés norma 
feletti többletkapacitás finanszírozását 2003. november 30. napját követően is biztosítsa a 
Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a betegellátás folyamatossága érdekében. 
Megbízza a polgármestert, hogy a többletkapacitás iránti kérelmet, együttesen nyújtsa be az 
egészségügyi szolgáltatóval. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. november 30. 
 
 
619/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
egy újabb levéllel keressék fel a Békéscsabai Közútkezelő Kht. illetékeseit, mert 
tűrhetetlennek tartják, hogy nem válaszoltak a megkeresésre. (Gyalogos átkelőhely 
biztosítása, felfestése - Kodály Z. u. Kinizsi u., Köröstarcsai út kereszteződésében. A 47-es és 
46-os főközlekedési utak csomópontja előtti nyomvályú megszüntetése. A város központjában 
lévő körforgalom állapota.) 
 
 
620/2003./X.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a Szociális Bizottság nyílt ülésen, tett észrevételét a városi gyámhivatal 
munkájával kapcsolatban, a zárt ülés első napirendjeként megtárgyalja. 
 
 
621/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, vizsgáltassa meg 
az aljegyzővel a városi Gyámhivatal munkáját annak érdekében, hogy a gyámhivatal a 



148 

továbbiakban nagyobb hatékonysággal, határozottsággal és a hivatali tekintély megőrzésével 
végezze munkáját. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
622/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a mezőberényi 
0404/25 hrsz-ú 110 m2 területű, 0,48 Ak. értékű szántó ingatlan értékesítésre kerüljön 
Hoffmann Mihály Mezőberény, Szarvasi út 40/a. szám alatti lakos részére, 4.800 Ft-os 
vételáron. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
623/2003./X.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt Valentinyi Károly képviselő jegyzőkönyv 
kiigazítás iránti kérelméről. 
 
 
624/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. június 27-i zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben - Valentinyi Károly képviselő 3733-8/2003. ikt. sz. beiktatott levele alapján - 
kezdeményezett kiigazítást nem támogatja, annak tartalmát nem változtatja meg. Tájékoztatja 
egyidejűleg Valentinyi Károly képviselőt, hogy külön véleményét jogosult a kifogásolt 
jegyzőkönyvhöz csatolni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
625/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, Valentinyi Károly, Hoffmann Dániel, Harmati László és Siklósi István 
képviselőket és Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálót a Körösök-völgye Kht. vizsgálatáról 
készített könyvvizsgálói jelentés egyeztetésével, melyről a következő testületi ülésre 
terjesszenek elő javaslatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: novemberi testületi ülés 
 
 
626/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 529/2003./IX.5./sz., és az 
535/2003./IX.5./sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
627/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 544/2003/IX.5./sz., az 
581/2003./IX.19./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtását azzal fogadta el, hogy a 
következő testületi ülésre elő kell készíteni pénzügyi számításokkal alátámasztva, hogy 
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milyen tárgyak megvásárlásával, milyen értékkel legyen elfogadva a pavilon visszavétele, a 
bérleti jogviszony megszüntetése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: novemberi ülés 
 
 
628/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Ligeti Pavilont meghirdeti bérletre 
vagy eladásra. Megbízza a polgármestert, hogy a hirdetés kerüljön megjelentetésre, és a 
következő testületi ülésen számoljon be annak eredményéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali, ill. novemberi testületi ülés. 
 
 
629/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2003. évben benyújtott és nyertes lakásvásárlási 
pályázat alapján 18 db új építésű, költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakás megépítéséhez, 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertes pályázó nem rendelkezik - az 
önkormányzatnak megfelelő helyen, és a lakások megépítésére alkalmas méretű - építési 
telekkel, szükség esetén az önkormányzat igény szerint építési telket biztosít a Sport utcán 
550 Ft/m2 áron a költség alapú bérbe adható lakások megépítése céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
6302003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2003. évben benyújtott és nyertes lakásvásárlási 
pályázat alapján 12 db új építésű, szociális bérlakás megépítéséhez, amennyiben a 
közbeszerzési eljárásban nyertes pályázó nem rendelkezik - az önkormányzatnak megfelelő 
helyen,  és a lakások megépítésére alkalmas méretű - építési telekkel, szükség esetén az 
önkormányzat igény szerint építési telket biztosít a Vésztői úton 7 db telek 2,6 millió Ft 
vételáron és a Kereki utcában 5 telek, 1,5 millió Ft vételáron. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
631/2003./X.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
város karácsonyi díszkivilágítása érdekében 400 eFt + ÁFA összegért vásároljon karácsonyi 
ünnepi díszeket, felszereléseket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
632/2003./X.23./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg az ülésen: 
 - "Mezőberényért" kitüntetés adományozása. 
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*** 

 
 
633/2003./XI.12./sz. határozat: 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Számlavezető pénzintézet választása.  
2./ Közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásainak elfogadása. 
3./ Egyéb bejelentések. 

- önkormányzati ingatlan /Belentai u. 15./ értékesítése 
- CKÖ közösségi házzal kapcsolatos lakossági észrevétel. 
- ligeti pavilon bérleti ügye. 

 
 
634/2003./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván változtatni 
számlavezető pénzintézetet, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatát nem fogadta 
el.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
635/2003./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
keretében 18 db új építésű költség alapú lakbérrel bérbe adható 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 2003. december 1., 14 óra. 
 
 
636/2003./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
keretében 12 db új építésű szociális elhelyezést nyújtó 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 2003. december 1., 14 óra. 
 
 
637/2003./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 1995. évi XL. 
tv. 31. § /6/ bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2003. évben elnyert pályázati 
támogatás segítségével 12 db szociális bérlakás vásárlására, valamint 18 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható bérlakás vásárlása tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás 
során, a határozat mellékletét képező, közbeszerzési eljárás belső felelősségi rend 
meghatározásával egyetért, azt elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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638/2003./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Mezőberény, 
Belentai u. 15. sz. alatti önkormányzati ingatlanát 5 millió Ft értékben. Megbízza a 
polgármestert az értékesítés lebonyolításával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: int. azonnal 
 
 
639/2003./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete korábbi döntését nem kívánja 
megváltoztatni - a Kérhalom u. 10. sz. alatti önkormányzati ingatlant a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére, közösségi ház céljára, tartós használatba adja -, felkéri a CKÖ-t, hogy 
a használatba adási szerződés megkötése előtt a közösségi ház használatáról készítsen házi 
rendet, működési rendet, amit tájékoztatás céljából terjesszen elő a képviselő-testület 
következő ülésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. november 21-i testületi ülés. 
 
 
640/2003./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Ligeti Pavilon bérleti szerződésének 
közös megegyezéssel történő megszüntetése során az elszámolást támogatja azzal, hogy 
miután a bérlő kiegyenlíti a bérleti díj és a közüzemi számláit és a késedelmi kamatot, a 
jogosan felmerült értéknövelő beruházás költsége 606.058 Ft (484.846 Ft + ÁFA) számla 
ellenében megfizetésre kerüljön a Liget Bt. részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 

*** 
 
 
641/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Közmeghallgatás Mezőberény város bűnmegelőzési programjáról és a Képviselőtestület 

valamint a Polgármesteri Hivatal működéséről 
2./ Közbiztonsági koncepció elfogadása 
3./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

4/1. Tudomásul vételt igénylő jelentések a 611/2003./X.17./, 613/2003./X.17./, 
614/2003./X.17./, 619/2003./X.17./, 220-239/2003./V.16./, 167-170/2003./IV.24./, 
403/2003./VI.27./, 610/2003./X.17./, 570/2003./IX.19./, 215-216/2003./V.16./, 
219/2003./V.16./, 481/2003./IX.5./, 551/2003./IX.19./ számú határozatok 
végrehajtásáról. 

4/2. BEM javaslata a Berényi Napok rendezvénysorozatra /522/2003./IX.5./ sz. határozat 
végrehajtásához./ 

4/3. Kulturális intézmények nyitva tartása / 120/2003./IV.24./ sz. hat. 
4/4. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003-2006 évekre szóló 

gazdasági programja /569/2003./IX.19./sz. hat./ 
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4/5. Kulturális intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 
/563/2003./IX.19./sz. hat./ 

5. Költségvetési előirányzat átcsoportosításokról és fedezetbiztosításokról döntéshozatal 
6. Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003./III.3./ MÖK 

sz. rendelet módosítása 
7. Beszámoló az Önkormányzat 2003. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
8. Az Önkormányzat 2004. évi költségvetési koncepciója 
9. Az épített örökség helyi védelmének szabályozása 
10. Bejelentések 

10/1. Kórházi Felügyelő Tanácsba delegálás 
10/2. Városi falinaptárra árajánlat 
10/3. A szakmai fejlesztésekre rendelkezésre álló pénzügyi keret felhasználása 
10/4. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet felülvizsgálata 
10/5. Önkormányzatok közös tulajdonában lévő, a Békés Megyei Vízművek Vállalat 

használatába adott ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás 
10/6. A helyi járatú autóbusz viteldíja 2004. évi mértékének megállapítása 
10/7. Habsburg Ottó Önkormányzati Díszpolgári Baráti Körbe belépés 
10/8. A Széchenyi u. 1. sz. alatti orvosi centrum építési munkái 
10/9. II. Kerületi Evangélikus Egyház kérelme 
10/10. Közalkalmazottak 13-ik havi illetménye 2003. évi kifizetésének lehetősége /Bálint 

Anna képviselői kérdése/ 
10/11. Egyéb bejelentések 

11./ Válaszadás interpellációkra /Siklósi István, Tóth Sándor és Bátovszky Gábor képviselők 
interpellációi/ 

12./ Zárt ülés 
12/1. Beszámoló zárt ülésen hozott 327-365/2003./VI.10./, 545/2003./IX.5./ és 

628/2003./X.17./, valamint a 624/2003./X.17./ számú határozatok végrehajtásáról 
12/2. Informatikai pályázati lehetőségek 
12/3. Geoview ajánlata a Városi honlap további üzemeltetésére, valamint további 

szolgáltatásokra 
12/4. Szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi vállalkozással kötendő szerződések 
12/5. Boldisháti ingatlan visszavásárlásának, illetve a telek ár visszafizetésének kérése 
12/6. Tó utcai telkek árának felülvizsgálata 
12/7. Szénáskert utcai önkormányzati tulajdonú, földhasználati joggal terhelt telek árának 

megállapítása 
12/8. Helyi tömegközlekedés biztosítására ajánlat 
12/9. Hozzájárulás kérés, a víztorony elektromos csatlakozó kábele átépítéséhez 
12/10. Völgyesi Jánosné Mezőberény, Vásártér u. 5. szám alatti lakos kérelme elektromos 

légvezeték építéséhez hozzájárulás iránt 
12/11. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pótelőirányzat kérelme Bölcsőde 

felújításához 
12/12. Mezőberény, Gyomai úton kerékpárút építésére pályázat benyújtása 
12/13. Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkező tanulók elvi támogatása 
12/14. Cigány Közösségi Ház működési rendje /639/2003./XI.12./ sz. hat. 
12/15. Wagner Sándor ingatlancsere felajánlása 
12/16. Körösök – völgye Kht. ügyének rendezése 
12/17. Egyéb bejelentések 

- Mezőberényi Hírmondó szerkesztése  
- Petőfi Sándor Gimnázium gépkocsi vásárlása  
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642/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Közbiztonsági 
Koncepciójáról szóló előterjesztésben a III. rész 1.) pontjában a 9. oldal 1. mondatát a 
következők szerint pontosítja: „Városunkban a lakosság gyakran kifogásolta, a 
szórakozóhelyek nyitva tartásával kapcsolatos rendzavarásokat, a szórakozó helyekről 
távozók rendzavarását.” 
 
 
643/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 115/2003.(X.28.) OGY számú 
határozattal megalkotott társadalmi Bűnmegelőzési nemzeti stratégiához csatlakozva, 
Mezőberény Város Közbiztonsági Koncepcióját a 642/2003./XI.21./ sz. határozattal 
elfogadott pontosítással együtt elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
644/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
645/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 611/2003./X.17./, 613/2003./X.17./, 
614/2003./X.17./, 619/2003./X.17./, 220-239/2003./V.16./, 167-170/2003./IV.24./, 
403/2003./VI.27./, 610/2003./X.17./, 570/2003./IX.19./, 215-216/2003./V.16./, 
219/2003./V.16./, 481/2003./IX.5./, 551/2003./IX.19./ számú határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
646/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 522/2003./IX.5./ sz. határozata 
végrehajtása kapcsán figyelembe veszi a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület javaslatát a 
Berényi Napok rendezvényeinek felülvizsgálata során. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
647/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a három kulturális intézmény jelenlegi 
nyitvatartási rendjén nem változtat. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester és az érintett három intézmény vezetője 
Határidő: azonnali 
 
 
648/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003-2006 évekre szóló gazdasági 
programja előterjesztés II. fejezetében a „Kultúra, sport, szabadidő” címszó alatti célokat 
kiegészíti a következőkkel: „Sportpálya és létesítményei felújítása, rekonstrukciója”. 
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649/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003-2006 évekre szóló gazdasági 
programját a 648/2003./XI.21./ sz. határozattal elfogadott kiegészítéssel együtt elfogadja. 
A Képviselő-testület a 2004. évi munkatervében határozza meg a  
1. Európai Uniós pályázatokon való részvétel stratégiai programja 
2. Gazdaság élénkítési-fejlesztési stratégiai program 
3. Oktatási – nevelési - kultúra fejlesztési stratégiai program 
4. Környezet – egészségvédelmi stratégiai terv 
5. Infrastruktúra fejlesztési, közlekedési stratégiai terv 
6. Közigazgatási, informatikai fejlesztési terv, elfogadásának időpontját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 31-ig értelem szerint 
 
 
650/2003./XI.21./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 7-3cím: PH felhalmozási és 
egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
  -- Felújítási kiadások előirányzatát        630eFt-tal csökkenti 
   A Városháza informatikai és egyéb felújítása.     
   és ezzel egyidejűleg megemeli: 
  - Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát     630eFt-tal 
  PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése felúj terhére 
  (szőnyeg beszerzés: 100eFt , keverőpult: 530eFt) 
  -- 7-5cím:PH egyéb műk kiad Dologi kiadási előirányzatát      99eFt-tal 
csökkenti 
  701015-5 szakf. Önkormányzati bérlakás fent (33 lak költségalapú lakbérű) 
  és ezzel egyidejűleg  megemeli: 
  7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadás előirányzatát    99eFt-tal 
 Felhalmozási kiadások 
 Bérlakás állomány növ, Költségalapon meghatározott 
 lakbérű bérlakások (33 lakás) Kulcsmásolás, emléktábla 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
651/2003./XI.21./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH int folyó és egyéb bevételei 
Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok értékesítésének, 
kibocsátásának bevétele (Rövid lejáratú értékpapír bev)  
bevételi előirányzatát                     271139 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3.cím:PH felhalmozási és egyéb kiadásai 
Hitelek, értékpapírok kiadásai (Rövid lejáratú értékpapír kiad) 
kiadási előirányzatát                       271139 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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652/2003./XI.21./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
  -- 7-5cím:PH egyéb kiad kiadási előirányzatán belül: 
  901016 szakf „Belvíz pályázat” dologi kiadási előirányzatát     477eFt-tal 
csökkenti 
  és ezzel egyidejűleg megemeli: 
 751845 szakf Közhasznú fogl tám kiadási előirányzatát    477eFt-tal 
 Személyi juttatás: 343eFt, Munkaadókat terhelő járulékok:134eFt 
 -- 7-5.cím: PH egyéb műk kiad 
 - Működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát    300eFt-tal csökkenti 
 - A Szivárvány és Fortuna Mazsorett 
 Együtteseknek a Mazsorett Európa Bajnokságon 
 való részvételhez tám 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
5-3.cím: PS Műv Központ dologi kiadási előirányzatát    300eFt-tal 
 - A Szivárvány és Fortuna 
 Mazsorett Együtteseknek a Mazsorett Európa 
 Bajnokságon való részvételhez tám 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
653/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetés 
       bevételeit  3251541 eFt előirányzattal 
                        2244640 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: - 113796 eFt) 
       kiadásait   3251541 eFt előirányzattal 
                        2259569 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: - 28442 eFt) 
az egyenleget -14929 eFt-tal jóváhagyja, és a 2003. évi költségvetés alapján a 2003. I.-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
654/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. évben a költségvetési 
koncepcióba beépített és a helyben befizetett gépjárműadó Mezőberény Város 
önkormányzatát megillető összegét teljes egészében a városi önkormányzat tulajdonában lévő 
utak építésére, felújítására, valamint járdák felújítására fordítja. 
 
 
655/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. évben a mezőberényi családok 
lakásgondjának megoldása érdekében a központi költségvetésből a város önkormányzatát 
megillető lakáshoz jutás feltételei könnyítésére biztosított összeget az önkormányzat bérlakás 
állománya növelésére használja fel. A képviselőtestület 2004. évben a magánszemélyek 
lakáshoz jutása elősegítésére – egyéb támogatást nem nyújt. 
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656/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a létszámot és bért érintő 
korábban hozott e tárgyú döntései felülvizsgálatát az intézmények vonatkozásában. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésében biztosítja 
az intézmények működéséhez szükséges feltételeket azzal, hogy az intézménynek a belső 
tartalékokat feltárva, átszervezések saját hatáskörű végrehajtásával kell takarékosabban 
gazdálkodniuk. 
 
 
657/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a 2004. évi költségvetési 
egyensúly megteremtése érdekében a helyi díjak felülvizsgálatát, és legalább a tervezett 
inflációval történő megemelését. 
 
 
658/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés bevételei 
növelése érdekében elrendeli a helyi adórendeletek felülvizsgálatát, a magánszemélyek 
kommunális adója, az építményadó tekintetében a lehetséges emelés előterjesztését a 
decemberi képviselőtestületi ülésre. 
 
 
659/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 654-
658/2003./XI.21./ sz. határozatokban foglaltak szerint készítse el a jegyző és a polgármester a 
Képviselő-testület 2004. évi költségvetési rendelet tervezetét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. decemberi testületi ülés 
 
 
660/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 

661/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Az épített örökség helyi védelmének 
szabályozása” című napirend tárgyalását elnapolja azzal, hogy az Ügyrendi és a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság a képviselőtestület 2003. decemberi ülésére „Az épített örökség helyi 
értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló” 
rendelet-tervezetet mellékletével együtt terjessze elő. 
Felelős: Hoffmann Dániel Ügyr. Biz elnöke 
             Harmati László Pénzügyi-, Gazd. Biz elnöke 
Határidő: 2003. decemberi testületi ülés  
 
 
662/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a három kulturális intézménye (Orlai 
Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény, Petőfi Sándor Művelődési Központ és a Városi 
Könyvtár) vezetőjének (igazgatójának) megválasztásáról titkos szavazással dönt. 
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663/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ igazgató jelöltjeként, Szűcsné Sziklai Éva pályázó neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
664/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Könyvtár igazgató jelöltjeként, Várfalvi Erzsébet pályázó neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
665/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Orlai Petrics 
Soma Muzeális Gyűjtemény vezető jelöltjeként, Csete Gyula pályázó neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
 
 
666/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, Szűcsné Sziklai 
Évát a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatójának megválasztotta. 
 
 
667/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, Csete Gyulát az 
Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény vezetőjének megválasztotta. 
 
 
668/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, Várfalvi Erzsébetet 
a Városi Könyvtár igazgatójának megválasztotta. 
 
 
669/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szűcsné Sziklai Éva – Mezőberény, 
Jókai u. 42-44. szám alatti lakost – kinevezi a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
igazgatójának. Az igazgatói megbízatás 2004. január 1-jétől kezdődően 2008. december 31. 
szól. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szűcsné Sziklai Éva igazgatói 
illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi bruttó 207 225.-Ft-ban állapítja meg.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói 
kinevezési okmány elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
670/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várfalvi Erzsébet – Mezőberény, Fő 
u. 2/A. III/34. szám alatti lakost – kinevezi a Városi Könyvtár igazgatójának. Az igazgatói 
megbízatás 2004. január 1-jétől kezdődően 2008. december 31. szól. 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várfalvi Erzsébet igazgatói 
illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi bruttó 211 575.-Ft-ban állapítja meg.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói 
kinevezési okmány elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
671/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csete Gyula – Mezőberény, Kereszt u. 
1. szám alatti lakost – kinevezi az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény vezetőjének. A 
vezetői megbízatás 2004. január 1-jétől kezdődően 2008. december 31. szól. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csete Gyula intézményvezető 
illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi bruttó 191 250.-Ft-ban állapítja meg.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében a vezetői kinevezési 
okmány elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
672/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megye Képviselőtestülete 
Pándy Kálmán Kórháza kórházi felügyelő tanácsába küldöttként delegálja Fekete József 
Mezőberény, Békési u. 19/A. szám alatti lakost. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
673/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete békéscsabai Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet kórházi felügyelő tanácsába küldöttként delegálja Fekete József Mezőberény, 
Békési u. 19/A. szám alatti lakost. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
674/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megye Képviselőtestülete 
Tüdőkórháza kórházi felügyelő tanácsába küldöttként delegálja Csávás István Mezőberény, 
Deák F. u. 8/A. szám alatti lakost. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
675/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a Grafikai 
Művek Bt. által ajánlott  városi falinaptárra felkerüljön  Mezőberény  város  vállalkozói közül, 
a legtöbb adót fizetők névsora. 
 
 



159 

676/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete bruttó 300 eFt értékben falinaptárt 
rendel a Grafikai Művek Bt.-től és ennek megfelelően 300 eFt fedezetet biztosít a 2003. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére. Felkéri a polgármestert, folytasson további 
tárgyalásokat a darabszámot illetően.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
677/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetésében szakmai 
fejlesztésekre rendelkezésre álló összeget (8.sz. Melléklet 7/I.7) a következő elosztásban 
bocsátja a nevelési-oktatási intézmények rendelkezésére az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslata alapján: 

- Összevont Óvodák: 300 000.- Ft 
- Városi Zeneiskola: 0.-Ft (korábban biztosított a képviselőtestület 600 000.- Ft-ot) 
- 1.Sz. Általános Iskola: 1 477 000.- Ft 
- Orlai Petrics Soma Általános Iskola: 1 762 000.- Ft 
- Petőfi Sándor Gimnázium: 2 384 000.- Ft 

A kapott összeg felhasználásáról 2003. december 31-ig kötelesek az intézmények tételesen 
elszámolni. Az elszámolásban csak olyan beszerzések, fejlesztések, építési és felújítási 
költségek szerepelhetnek, amelyeket az intézmények az önkormányzat 2000. évi 
„intézkedési” tervéhez jeleztek. (Oktatási és Kulturális Bizottság 11/2000. (II.24.) sz. 
határozatához). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              az érintett 5 intézmény vezetője 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
678/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Közép Békési Regionális 
Vízműrendszerhez tartozó, a Magyar Állam tulajdonában (18 település közös tulajdonába 
kerülő) lévő víziközmű ingatlant: (Békéscsaba Makkosháti vízműtelepen lévő 12621 m2 
földterület) értékesíteni kívánja, és legalább a 10b-1102/1/2003 levélben jelzett vételáron: 
400eFt és az adásvétel lebonyolításával a Békés Megyei Vízművek Vállalatot megbízza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
679/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete be kíván lépni a Habsburg Ottó 
Önkormányzati Díszpolgári Baráti Körbe. Felkéri a polgármestert, tegye meg a szükséges 
lépéseket a belépéshez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
680/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul véve a 
Békés Megyei ÁNTSZ előírásait, a Széchenyi u. 1. sz. alatti orvosi centrum kialakítására 1 
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102 063.- Ft-ot biztosít a többlet költségekre. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
munkálatok elvégzésére az intézkedést tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a HSzSz igazgatója 
Határidő: 2003. december 15. 
 
 
681/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 300,-eFt. támogatást biztosít a II. ker. 
Evangélikus Egyház működéshez szükséges költségek fedezetére a 4250/2003.ikt.sz.  
kérelmükben feltüntetett célra (tűzcsap elhelyezésére) 2003. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
682/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - amennyiben az önkormányzat 
költségvetésének helyzete lehetővé teszi - egyetért azzal, hogy a közalkalmazottak 13. havi 
illetménye 2003. december hónapban kifizetésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
683/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem fogadja el a Békés Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. válaszát, amelyet Siklósi István képviselő „HOVÁ VEZETNEK 
ÚTJAINK” című interpellációjára adott. 
 
 
684/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem fogadja el a Békés Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. válaszát, amelyet Tóth Sándor képviselő a Kodály és Kinizsi utcák 
kereszteződésének forgalombiztonságát növelő, gyalogos átkelőhely kialakítására tett 
interpellációjára adott.  
 

685/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht.-t a képviselői interpellációkra adott válaszok 
elutasításáról a 683-684/2003./XI.21./sz. határozatok megküldésével tájékoztassa, egyidejűleg 
az interpellációk újbóli tárgyalásához a képviselőtestület decemberi ülésére hívja meg Vantara 
Gyulát a Közútkezelő Kht. ügyvezető igazgatóját. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

686/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 327-365/2003./VI.10./, 
545/2003./IX.5./ és 628/2003./X.17./, valamint a 624/2003./X.17./ számú határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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687/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Informatikai 
és Hírközlési Minisztérium által kiírt IHM-ITP-15 pályázati programra a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, az Idősek Klubja, valamint az Orlai Petrics Soma 
Muzeális Gyűjtemény pályázatot nyújtson be. 
Felelős: Szűcsné Sziklai Éva PS Műv. Központ igazgatója 
              Várfalvi Erzsébet Könyvtár igazgató 
              Csete Gyula OPS Gyűjtemény vezetője 
              Kovács Edina a HSzSz igazgatója  
Határidő: a pályázati kiírás szerint 
 
 
688/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium által kiírt IHM-ITP-17 pályázati programra pályázatot kíván benyújtani 20 mill. 
Ft támogatásra, amelyhez a 10 mill. Ft saját erőt biztosítja. Felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a 
pályázat beadásáról. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: a pályázati kiírás szerint 
 
 
689/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a GEOVIEW SYSTEMS Kft. városi 
honlap további működtetésére és egyéb informatikai fejlesztésekre adott ajánlatát 
megköszöni, de jelenleg más formában kívánja a működtetést megoldani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
690/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat szemészeti szakrendeléssel kötendő szerződés rendelőhasználatra vonatkozó 
peremfeltételét az alábbiak szerint határozza meg. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőt a szakorvos használatába adja. A szakorvos a 
rendelő használatáért maximum bruttó 20 eFt/hó használati díjat fizetni köteles. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
691/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelenleg Nagy Ferenc Mezőberény 
Bonyhai u. 14. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja, azzal hogy a Városi Rendezési terv 
elkészítése során kíván foglalkozni a Boldisháti telkek jövőbeni helyzetével, és ennek 
megfelelően 2004. december 31-ét követően visszatér a kérelem újbóli megtárgyalására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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692/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 2963/12,/15-21 hrsz-ú 
beépítetlen terület művelési ágú, Mezőberény, Tó utcai önkormányzati tulajdonú telkek 
vételárát 100 Ft/m2 + 6 875 Ft/db megosztási költség összegében állapítja meg, valamint a 
vevőt terheli a szennyvízcsatorna bekötésének díja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére 
fizetőképes vevővel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolás az értékesítést követő testületi ülésen. 
 
 
693/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3321 hrsz-ú 793 m2 
területű, telek művelési ágú Mezőberény, Szénáskert u. 63. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlant 20 Ft/m2 vételáron (15.860 Ft) értékesíteni kívánja Budai Istvánné / Mezőberény, 
Szénáskert u. 63. szám alatti lakos részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolás az értékesítést követően 
 
 
694/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KVB. Üzleti Tanácsadó Kft. helyi 
járatú autóbusz közlekedtetésére tett ajánlatának újbóli tárgyalására a 2004. évi 
költségvetésének elfogadása után kíván visszatérni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
695/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
SZRNKA ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI Tervező, Szervező Bt. (Békéscsaba, Május 1. u. 24. 
sz.) kérelmező részére a tervrajznak megfelelően a Mezőberény, Kölcsey F. u. 3555/6 hrsz-ú 
ingatlanon (játszótéren) lévő víztorony ellátó mért-áramú földkábel kiépítéséhez. A földkábel 
kiépítése után a szolgalmi jog bejegyzését a Békés Megyei Vízművek Vállalat köteles 
megkérni a Körzeti Földhivataltól.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kártalanításra nem tart igényt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
696/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
PRIMAVILL Hálózatszerelő Kft. által tervezett – Völgyesi Jánosné Mezőberény, Vásártér u. 
5. szám alatti lakos ingatlanját érintő kisfeszültségi hálózat bővítésére – Mezőberény, Vásártér 
utca (818 hrsz) közúti ingatlanon a kisfeszültségű hálózat átépítéséhez és a bővítéséhez azzal 
a kikötéssel, hogy a 8/1 számú új oszlopra kell a 42 mm-es kislámpákat és az AX1 
lámpatestet áthelyezni.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kártalanításra nem tart igényt. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
697/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálatnak a Bölcsőde felújítására pótelőirányzat iránti kérelmét a döntést megalapozó 
információk birtokában, a 2003. decemberi testületi ülésen kívánja érdemben tárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
698/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Kocsik Nikoletta nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Szőke Margit) 
Mezőberény város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Oktatási 
Minisztériumnak küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 15., hétfő 
 
 
699/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Nyéki Zoltán nyolcadik osztályos tanuló ( anyja neve : Pető Aranka ) 
Mezőberény város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Oktatási 
Minisztériumnak küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 15., hétfő 
 
 
700/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Tóth László nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Korcsok Mária) 
Mezőberény város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Oktatási 
Minisztériumnak küldje meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 15., hétfő 
 
 
701/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Hajdú Ildikó nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Tóth Ildikó) 
Mezőberény város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Oktatási 
Minisztériumnak küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 15., hétfő 
 
 
702/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata 
részt vesz a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, (GKM) Miniszterelnöki Hivatal 
Nemzeti Területfejlesztési Hivatalával (MeH NTH) és a Belügyminisztériummal (BM) 
egyetértésében az „Útfenntartási és -fejlesztési” célelőirányzatból az önkormányzati 
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pályázatot hirdetett az önkormányzati 
törzsvagyonba tartozó kerékpárutak és járdák építésének támogatására 2003. év II. félévének 
kiírt pályázaton. A pályázaton a Gyomai út mellett épülő kerékpárút építéséhez kér 
támogatást. 
A Gyomai út mellett épülő kerékpárút építésének teljes bruttó (ÁFA-val növelt) bekerülési 
költsége: 30 223 583,- Ft. 
A pályázaton igényelt összeg. 19 645 329,- Ft. 
A saját erő összege: 10 578 254,- Ft. 
 Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erő összegét, - azaz 
10 578 eFt-ot - a 2004. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
Megbízza továbbá a Polgármester urat, hogy a pályázatot készíttesse el és határidőre kerüljön 
benyújtásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 01. 
 

703/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Kérhalom u. 10. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanját nem kívánja elcserélni a Wagner Sándor által 
felajánlott, Mezőberény Szent János u. 2. szám alatti ingatlannal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal  
 

704/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök-völgye Kht. kivásárlásáról 
hozott 446/2003./VI.30./ sz. határozatát visszavonja azzal, hogy a korábbi döntésről értesítést 
kapott önkormányzatokat haladéktalanul értesíteni kell. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
705/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint többségi tulajdonos nevében 
kezdeményezze a Cégbíróságnál, hogy a Cégbíróság hívja össze a Körösök-völgye Kht. 
közgyűlését annak érdekében, hogy közgyűlés hozzon döntést a felszámolási eljárás 
megindításáról 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
706/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Hoffmann Dánielt, az Ad-
hoc Bizottság elnökét, hogy a rendelkezésre álló könyvvizsgálói jelentés alapján, a Körösök-
völgye Kht. veszteséges gazdálkodása felelősségének megállapítása érdekében - ügyvéd 
megbízásával - kérjen jogi szakértői javaslatot a további szükséges intézkedésre, amelyet 
terjesszen a képviselő-testület 2003. decemberi ülésére. 
Felelős: Hoffmann Dániel ÜB elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
707/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 210/2002./VI.21./ sz. határozatát 
visszavonja. 
 
 
708/2003./XI.21./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
3.cím: Petőfi Sándor gimnázium kiadási előirányzatán belül 

Arany János Tehetséggondozó Program szakfeladaton belül: 
                     - személyi juttatási előirányzatát                           1 600 000 Ft-tal csökkenti 
                     - a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát         700 000 Ft-tal csökkenti 
                     - a dologi kiadási előirányzatát                              5 200 000 Ft-tal csökkenti 

                         és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a felhalmozási célú kiadások előirányzatát            7 500 000 Ft-tal 
                         ( 9 személyes személyszállító mikrobusz vásárlásához) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor a Petőfi S. Gimnázium igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2003.(XI.24.) önkormányzati 
rendelete a módosított 4/2003.(III.03.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről” módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2003.(XI.24.) önkormányzati 
rendelete az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2003.(XI.24.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló módosított és a 
25/2001.(XII.29.) MÖK sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
15/1996.(VIII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
709/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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. Tudomásul vételt igénylő jelentések a 164/2003./IV.24./sz. határozat; a 
382/2002./XII.13./sz., 110/2003./III.21./sz., 134/2003./IV.24./sz., 
185/2003./IV.24./sz., 187/2003./IV.24./sz., 189/2003./IV.24./sz., 
262/2003./V.23./sz., 429/2003./VI.27./sz., 430/2003./VI.27./sz., 
468/2003./VII.15./sz., 480/2003./IX.5./sz., 484/2003./IX.5./sz., 
486/2003./IX.15./sz., 497/2003./IX.5./sz. 499/2003./IX.5./sz., 523/2003./IX.5./sz., 
539/2003./IX.5./sz., 557/2003./IX.19./sz. 575/2003./IX.19./sz., 
576/2003./IX.19./sz., 650/2003./IX.19./sz., 651/2003./XI.21./sz., 
652/2003./XI.21./sz., 654/2003./XI.21./sz., 655/2003./XI.21./sz., 
656/2003./XI.21./sz., 657/2003./XI.21./sz., 658/2003./XI.21./sz., 
659/2003./XI.21./sz., 672/2003./XI.21./sz., 673/2003./XI.21./sz., 
674/2003./XI.21./sz., 676/2003./XI.21./sz., 679/2003./XI.21./sz.,  
680/2003./XI.21./sz., 681/2003./XI.21./sz. hat., 604/2003./X.17./sz., 
96/2003./III.21./sz., 404/2003./VI.27./sz., 97/2003./II.21./sz., 258/2003./V.23./sz. 
622/2003./X.17./sz. határozatok végrehajtásáról 

2/2. Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. válaszadása (685/2003./XI.21./sz. 
határozat) /szóbeli/ 

2/3. Rágcsálóirtás ügyében tett intézkedés (612/2003./X.17./sz. határozat) 
2/4. Hordozható számítógép használatának felmérése (283/2003./V.23./sz. határozat) 
2/5. A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszerelésről 

(172/2000./V.19./sz. határozat) 
2/6. Polgári szolgálatos alkalmazása a Városi Könyvtárban (268/2003./V.23./sz. 

határozat) 
2/7. Az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény tevékenységi körének rendezése, 

anyagának digitalizálása (560/2003./IX.19.sz., 561/2003./IX.19.sz., 
562/2003./IX.19.sz. határozatok) 

2/8. Rendelet-tervezet az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő 
szabályokról és önkormányzati támogatásokról (661/2003./XI.21./ sz. határozat) 
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3./ A 2004. évi költségvetés megállapításához szükséges helyi rendeletek módosítása. 
3/1. Rendelet-tervezet a magánszemélyek kommunális adójáról  
3/2. A gépjárműadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  
3/3. Rendelet-tervezet az idegenforgalmi adóról  
3/4. A vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet módosítása  
3/5. Az építményadóról szóló rendelet módosítása 
3/6. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása  
3/7. Rendelet-tervezet a telek adóról 
3/8. A helyi díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása - új rendelet megalkotása 
3/9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

rendelet módosítása 
3/10. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása. 
3/11. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló rendelet módosítása 
3/12. Az önkormányzati lakások lakbéréről és lakbértámogatásról szóló rendelet 

módosítása 
3/13. Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okirata 

4./ Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása. 
5./ Beszámoló az okmányiroda működéséről, munkájáról. 
6./ A Képviselőtestület 2004. évi munkaterve. 
7./ Bejelentések 

7/1. Közalapítvány Alapító Okirata 
7/2. Csantavéri Helyi Közösség testvérvárosi kapcsolat tárgyában tett megkeresése 
7/3. A 2004. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi kapcs. támogatására 

pályázatok kiírása. 
7/4. Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programja. 
7/5. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmei 

- közösségi ház működéséhez támogatás kérés 
- 2004. évi munkatervhez javaslat 
- közösségi ház rendbehozatalához támogatás kérés 

7/6. Az ICT Európai Tanácsadó és Szolgáltató Kft ajánlata 
7/7. Helyi autóbusz-közlekedés intézményi többletkiadásaira fedezetbiztosítás 
7/8. Gyermekélelmezési intézményi többletkiadásokra fedezetbiztosítás, illetve a 

gyermekélelmezési kiadások intézményi elszámolása alapján előirányzat 
csökkentés 

7/9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételére előirányzott előirányzat biztosítása 
az intézmények részére 

7/10. Termőföldek végleges más célú hasznosítása 
A mezőgazdasági művelésből történő végleges más célú hasznosításáért 
földvédelmi járulék került kivetésre 

7/11. Mezőberényi Football Club kérelme 
7/12. MTESZ levele: Önkormányzati Energia-hatékonysági Projekt 
7/13. Mezőberény Vagyonvédelmi Egyesület gépkocsi átadás iránti kérelme 
7/14. Békés Megyei Vízművek Rt. részvényfelajánlás 
7/15. A County Press Rendezvényszervező Iroda ajánlata 
7/16. Az Országos Petőfi Sándor Társaság megkeresése (adatszolgáltatás) 
7/17. Támogatás kérés pályázaton való részvételhez (OPS Általános Iskola, PS. 

Gimnázium közös PHARE program pályázata) 
7/18. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítása 
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7/19. Egyéb bejelentés 
8./ Zárt ülés 

8/1. Beszámoló zárt ülésen hozott200/2003./IV.24./sz., 439/2003./VI.27./sz., 
541/2003./IX.5./sz., 542/2003./IX.5./sz., 543/2003./IX.5./sz., 
557/2003./IX.19./sz., 629/2003./X.17./sz., 630/2003./X.17./sz., 
631/2003./X.17./sz., 635/2003./X.17./sz., 636/2003./X.17./sz., 
637/2003./X.17./sz., 638/2003./X.17./sz., 640/2003./X.17./sz., 
689/2003./XI.21./sz., 691/2003./XI.21./sz., 692/2003./XI.21./sz., 
693/2003./XI.21./sz., 695/2003./XI.21./sz., 696/2003./XI.21./sz., 
702/2003./XI.21./sz., 698/2003./XI.21./sz., 699/2003./XI.21./sz., 
700/2003./XI.21./sz., 701/2003./XI.21./sz, és az 531/2003./IX.15./sz. határozatok 
végrehajtásáról (tudomásulvételt igénylő határozat) 

8/2. Polgármester jutalmának megállapítása. 
8/3. A Bölcsőde felújítására pótelőirányzat iránti kérelem felülvizsgálata 

(697/2003./XI.21./sz. határozat)  
8/4. a 253/1993./VIII.27./sz. határozat módosítása -Zöldfa utcai rendezetlen tulajdonú 

ingatlan értékesítése.  
8/5. Marti Sándor és felesége kérelme. /Kereki utcai építési telek kimérésével 

kapcsolatos észrevétel/  
8/6. Tárgyalásos közbeszerzési eljárásokról beszámoló. 
8/7. Orvosi rendelők bérleti díja /szóbeli/ 
8/8. A Mezőberény monográfia tervezett III. kötete (592/2003./X.17. sz. határozat 

végrehajtása) 
8/9. Körösök-völgye Kht. jövőbeni sora (705/2003./XI.21./ sz. határozat végrehajtása)  
8/10. Szovátai Téli Játékokra meghívás 
8/11. A Mezőberényi Hírmondó kiadásával kapcsolatos teendők, feltételek 

(558/2003./IX.19./sz. határozat)  
8/12. Egyéb bejelentés 

 
 
710/2003./XII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az I. napirend keretében hozzájárul ahhoz, hogy Szabó Endre a 
Református Egyház lelkésze bejelentéssel éljen Kábel TV. által közvetített ülésen. 
 
 
711/2003./XII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület az I. napirend keretében hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Burján Katalin 
szemész szakorvos bejelentéssel éljen Kábel TV. által közvetített ülésen. 
 
 
712/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
713/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 164/2003./IV.24./sz., 
382/2002./XII.13./sz., 110/2003./III.21./sz., 134/2003./IV.24./sz., 185/2003./IV.24./sz., 
187/2003./IV.24./sz., 189/2003./IV.24./sz., 262/2003./V.23./sz., 429/2003./VI.27./sz., 
430/2003./VI.27./sz., 468/2003./VII.15./sz., 480/2003./IX.5./sz., 484/2003./IX.5./sz., 
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486/2003./IX.15./sz., 497/2003./IX.5./sz. 499/2003./IX.5./sz., 523/2003./IX.5./sz., 
539/2003./IX.5./sz., 557/2003./IX.19./sz. 575/2003./IX.19./sz., 576/2003./IX.19./sz., 
650/2003./IX.19./sz., 651/2003./XI.21./sz., 652/2003./XI.21./sz., 654/2003./XI.21./sz., 
655/2003./XI.21./sz., 656/2003./XI.21./sz., 657/2003./XI.21./sz., 658/2003./XI.21./sz., 
659/2003./XI.21./sz., 672/2003./XI.21./sz., 673/2003./XI.21./sz., 674/2003./XI.21./sz., 
676/2003./XI.21./sz., 679/2003./XI.21./sz., 680/2003./XI.21./sz., 681/2003./XI.21./sz. hat. 
604/2003./X.17./sz. 96/2003./III.21./sz., 404/2003./VI.27./sz., 97/2003./II.21./sz., 
258/2003./V.23./sz., 622/2003./X.17./sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
714/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármester Hivatalt 
azzal, hogy a februári testületi ülésre mérje fel és készítse elő a Kinizsi utcai óvodánál 
kialakításra kerülő gyalogos átkelőhely /magasított megvilágítás, az átkelőhöz vezető utak 
biztosítása/ költségbecslését. A képviselőtestület az előterjesztés ismertében dönt a 
Közlekedésfelügyelethez történő továbbításról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Polgármesteri Hivatal érintett irodái 
Határidő: 2004. februári testületi ülés. 
 
 
715/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény belterületén történő 
patkánymentesítésre a tavaszi időszakban visszatér. (Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
612/2003./X.17./sz. határozat végrehajtásaként érkezett ROVÉRT Kft árajánlatát tegye közzé 
és mérje fel a közintézmények patkánymentesítési igényét.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. tavaszi Képviselő-testületi ülés 
 
 
716/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem javasolja a hordozható 
számítógép vásárlását (283/2003./V.23./sz. határozat) a képviselők részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
717/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be az 
OKÉV-hez, hogy a közoktatási intézményeiben a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési 
jegyzékben foglaltakat 2003. augusztus 31. után, legkésőbb 2008. augusztus 31-éig 
teljesíthesse. Az önkormányzat a nevelési-oktatási intézményeinek a 11/1994./VI.8./ MÖK. 
sz. rendelet 7 sz. mellékletében kötelező minimális eszköz és felszerelési jegyzékhez képest 
mutatkozó hiánypótlását a következők szerint ütemezi: az intézmények által kimutatott 
hiányok pótlására az idei árakon számolt 60.944.921-ból 2004-ben csak az állami 
költségvetésből e célra megjelölt összeget biztosítja.  A későbbiekben: 
2005-ben: 10 231 859,- Ft + a 2004-ről fennmaradó rész, 
2006-ban: 10 537 205,- Ft 
2007-ben: 15 512 651,- Ft 
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2008-ban: 16 380 580,- Ft. 
A fentiekben szereplő összegeket évente korrigálni kell a várható áremelkedések összegével. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy ilyen nagyságrendben fedezetet csak központi források 
igénybevételével lehet biztosítani, a város a saját erő mértékét előre meghatározni nem tudja. 
Az ütemterv mellékletét képezi az intézmények által beadott hiányosságról készült kimutatás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              az érintett 5 közoktatási intézmény vezetője 
Határidő: a kérelem benyújtására 2003. december 31.  
                a továbbiakban értelem szerint. 
 
 
718/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utólagos elszámolással 87.000,- Ft 
összeget biztosít a Városi Könyvtár számára az alkalmazásban lévő polgári szolgálatos 
kifizetésére. A költségvetés tárgyalása után a testület visszatér a Városi Könyvtár munkaügyi 
gondjainak megtárgyalására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
719/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
560/2003./IX.19./sz., 561/2003./IX.19./sz., 562/2003./IX.19./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását, a gyűjtemény anyagának digitalizálásáról szóló előterjesztést a 2004. évi 
költségvetés ismeretének hiányában nem támogatja, de a költségvetés elfogadása után 
/március/ újra tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. évi költségvetés elfogadása után /március hó/ 
 
 
720/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az építményadó rendelet-tervezetben a 
műhely, /üzemcsarnok/, raktár, garázs, gazd. épület adó mértékének 30 Ft/m2/év összegben 
történő megállapítását támogatja. 
 
 
721/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi iparűzési adó rendelet-
tervezetben az adó mértékének, az adóalap 1,6 %-ában történő megállapítását támogatja. 
 
 
722/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi iparűzési adó rendelet-
tervezetben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén 1000,- illetve 5000,- Ft/napi 
adó összeg megállapítását támogatja. 
 
 
723/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete új adónem, a telekadó 2004. július 1-
től történő bevezetésével egyetért. 
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724/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a telekadó 
rendelet-tervezetben az adómértéke 30 Ft/m2 legyen. 
 
 
725/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a telekadó 
rendelet-tervezet adómentességek körébe kerüljön be, hogy 2007. december 31-ig a 
mezőgazdasági művelési ágba tartozó területek adómentességet élveznek. 
 
 
726/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetben a szociális otthoni elhelyezés 
díját az előterjesztés „B” változata szerint határozza meg.  
 
 
727/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzata 
2004. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt első fordulós tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 
 
 
728/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az okmányiroda működéséről, 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
729/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
2004. január: 
1.)Mezőberény Város Önkormányzata 2004 évi költségvetésének tárgyalása 
    Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.)A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata 
     Előadó: Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke 
3.) Önkormányzati minőségirányítási rendszer bevezetése. 
    Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
2004. február: 
1.)Mezőberény Város Önkormányzata 2004.évi költségvetésének elfogadása 
    Előadó: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
2.)Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata 
    Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
3.)Intézkedési terv felülvizsgálata az oktatási intézmények vonatkozásában 
     Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
2004. március: 
1.) Beszámoló a Városi Zene- és Művészeti Iskola munkájáról 
     Előadó: Matajsz János iskolaigazgató 
2.) A városi Zene- és Művészeti Iskola igazgatói állására pályázat kiírása 
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      Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
3.)Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója  
                és Ráczné Lakatos Erzsébet gyámhivatali munkatárs 
2004. április: 
1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2003 évi költségvetésének teljesítéséről  
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.) A város gazdasági programjához kapcsolódó 

- oktatási, 
- nemzetközi kapcsolatok, 
- sport és 
- kulturális koncepciók felülvizsgálata  

     Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
2004. május 
1.) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 
     Előadó: Halász József, az ÖTE Elnöke 
2.) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat beszámolója a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátás körébe tartozó feladatokról 
     Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója  
2004. június: 
1.) Oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának módosítása 
      Előadó: Siklósi István az Oktatási  és Kulturális Bizottság elnöke 
2) Szolgáltatás szervezési koncepció elfogadása, az önkormányzat által működtetett szociális 

szolgáltatások és intézmények vonatkozásában 
      Előadó: Dr. Andor László a Szociális Bizottság elnöke 
2004. augusztus: 
1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2004. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről 

Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.) Együttműködés a környékbeli településekkel (Kistérségi tanács megalakítása) 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3.) A Cigány, Német és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok tájékoztatója 

Előadó: Mezei Tibor CKÖ elnök, Wagner Márton NKÖ elnök, Zolnai János SZKÖ elnök 
2004. szeptember: 
közmeghallgatás és testületi ülés  
1.) Mezőberény Város Városrendezési Terve tervezetének véleményezése 
     Előadó: Kmetykó János építész, és Adamik Jánosné építéshatósági főtanácsos 
2.) A  város közlekedési koncepciójának  felülvizsgálata 
      Előadó: Harmati László a Pénzügyi-gazdasági Bizottság elnöke 
3.)A városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
     Előadó: Kádas László őrsparancsnok 
2004. október 

1.)A város hulladékgazdálkodási tervének és környezetvédelmi koncepciójának elfogadása 
    Előadó: Bába Sándor beruházási főtanácsos 

2.)Tájékoztatás a városban személyes gondoskodást nyújtó, szociális ellátást végző  egyházi 
és más szervezetek tevékenységéről 

     Előadó: Dr. Andor László a Szociális Bizottság elnöke 
2004. november  
1.)Beszámoló a Képviselő-testület 2004. évi költségvetése I-III évi teljesítéséről 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.)A Képviselő-testület 2005. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
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    Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3.)Oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak és házirendjeik elfogadása 
    Előadó: Gubis Andrásné, Szilágyi Tibor, Siklósi István, Öreg István, Matajsz János 

int.vezetők 
2004. december 
1.)A Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének tárgyalása 

Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2.)A Képviselő-testület 2005. évi munkatervének elfogadása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
A képviselő-testületi üléseken az 1. számú napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történt 
fontosabb intézkedésekről, eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
 
730/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közalapítvány alapításának további 
előkészítését javasolja azzal, hogy az alapítási és működési költségek kimutatása után a 2004. 
februári testületi ülésre kerüljön ismét előterjesztésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. februári testületi ülés. 
 
 
731/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szerbia-Montenegrói Csantavér 
magyar lakta településsel kötendő testvérvárosi kapcsolatokról további tárgyalásokat kíván 
folytatni, tisztázandó a település képviselőinek jogi státuszát. A további tárgyalásokkal a 
testület a nemzetközi kapcsolatokban is illetékes bizottsági elnökét, Siklósi István képviselőt 
bízza meg. 
Felelős: Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2004. április testületi ülés 
 
 
732/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási és 
Kulturális Bizottságát, hogy a 2004. évi városi rendezvények és a külkapcsolatok 
támogatására a pályázati előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg meghatározása 
nélkül elvégezze addig, amíg a testületi döntés meg nem születik, hogy a hatáskört továbbra is 
átruházza a bizottságra. 
Felelős: Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: int. azonnal 
 
 
733/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Közigazgatási Szolgáltatások 
Korszerűsítési Programja” belügyminiszteri megkereséssel kiadott nyilatkozathoz csatlakozik, 
a nyilatkozatban foglalt szándékokkal, cselekvési irányokkal egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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734/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kérését /Közösségi Ház működéséhez támogatás kérés - 271-12/2003. ikt. sz./ forráshiány 
miatt támogatni nem tudja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
735/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
javaslatát, a gázbekötést, útépítést támogatja ugyanazon feltételekkel, mint más utcákban, ők 
is hozzanak létre társulásokat, ezt követően a kérdés megtárgyalására visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
736/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány kisebbségi Önkormányzat 
szemétszállításra vonatkozó kérelmét a februári testületi ülésen tárgyalja érdemben, 
kidolgozva azt, hogy miként tudja az önkormányzat támogatni fuvarral a szemétszállítást, 
kimutatva a Tappe felajánlását is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. februári testületi ülés. 
 
 
737/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Közösségi Ház rendbehozataláról szóló kérelméről /271-13/2003. ikt. sz./ kellő információk 
birtokában, konkrét igény benyújtása után /mi legyen megcsinálva, mibe kerül/ a januári 
ülésén tárgyalja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Mezei Tibor CKÖ elnöke 
Határidő: 2004. januári testületi ülés 
 
 
738/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ICT Európa Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. ajánlatát /273-76/2003.ikt.sz./ anyagi fedezet hiányában nem támogatja. 
Amennyiben a későbbiekben az önkormányzatnak szüksége lesz tevékenységükre /pályázat 
figyelés, pályázat írás/, megkeresik az ajánlattevő céget. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
739/2003./XII.19./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2003. évi tanulói helyi autóbusz közlekedés intézményi 
többletkiadások fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás 
teljesítéséhez, a Petőfi Sándor Gimnázium részére 26 e Ft-ot biztosít: 
 Ellátottak juttatása:  23 e Ft. 
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 Dologi kiadási előirányzat: 3 e Ft, a 2003. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
740/2003./XII.19./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2003. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére (a 
tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes 
családok, illetve a kollégiumban elhelyezettek, nyersanyagnorma kiegészítésére a 
rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és a rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 133 e Ft-ot 
biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2003. évi költségvetése általános tartalékának terhére 
az alábbi szerint: 
 1. Sz. Általános Iskola 133 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
741/2003./XII.19./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2003. évi gyermekélelmezési intézményi elszámolások alapján a 
tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetét véglegesen 
zárolja: (a tervezett, biztosított előirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadásteljesítés: a 
három és többgyermekes családok, illetve kollégiumban elhelyezettek, nyersanyagnorma 
kiegészítésére a rezsiköltségek, illetve kedvezmények és a rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 
dologi kiadási előirányzat csökkentésként összesen: -1565 e Ft-ot az alábbi megbontás szerint: 
 Orlai Petrics Soma Általános Iskola -230 e Ft 
 Összevont Óvodák -215 e Ft 
 Petőfi Sándor Gimnázium -1120 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
742/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi normatív kötött 
felhasználású támogatásként rendelkezésre álló Pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított 
(Kvetési tv. 8. sz. melléklet 9. I.) 1481 e Ft összeget a 2003. évi költésvetése általános 
tartalékának terhére a következő megbontásban bocsátja a nevelési – oktatási intézmények 
rendelkezésére, dologi kiadási előirányzatként: 
 1. Sz. Általános Iskola  368 e Ft 
 Orlai Petrics Soma Általános Iskola  425 e Ft 
 Petőfi Sándor Gimnázium  396 e Ft 
 Összevont Óvodák  292 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester és az érintett 4 intézmény vezetője 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
743/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 3722/8 hrsz. legelő 1. 2,8545 ha 
(21,7 ak/h: 61,94 ak) földterületet (ipari terület) mezőgazdasági művelésből történő végleges 
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más célú hasznosítása következtében fizetendő földvédelmi járulék megfizetésének 
teljesítéséhez 1.610.440 Ft-ot biztosít a 2003. évi költségvetése fejlesztési tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 31. 
 
 
744/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club részére 
kiadásaik fedezetére, valamint az UEFA B. licenc tanfolyam elvégzésére (120eFt+85eFt) 
205.000,- Ft póttámogatást biztosít a 2004. évi sporttámogatási keretük terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
745/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati 
Energia-hatékonysági  Projektről szóló előterjesztést /3-313-/2003.ikt.sz./  és javasolja, hogy a 
polgármester úr vegye fel a kapcsolatot az ajánlattevő céggel a további együttműködés 
érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
746/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vagyonvédelmi Egyesület 
kérelméről, a LADA NIVA gépkocsi használatba adásáról januári testületi ülésén dönt, 
egyeztetve a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálattal, valamint a Városi Közszolgáltató 
Intézménnyel a gépjárművek kombinációs cserelehetőségéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2004. januári testületi ülés. 
 

747/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azt az indítványt, hogy 
a Békés Megyei Vízművek Rt. által kibocsátott, önkormányzati tulajdont, a 43.988.000 Ft 
összértékű egy részvénysorozatba tartozó részvényeket 43 db 1 mill. Ft, és 1 db 988 eFt 
címletű részvényben kérje. 
 

748/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. által 
kibocsátott, önkormányzati tulajdont, a 43.988.000 Ft összértékű egy részvénysorozatba 
tartozó részvényeket 1 db. összevont címletű részvényben kívánja megkapni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

749/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a County Press Rendezvényszervező 
Iroda (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/A. I. em.) ajánlatával (CD-ROM kiadványukban és 
internetes portáljukon való megjelenés) érdemben nem foglalkozik. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
750/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és Kulturális 
Bizottsága azon vállalását, hogy az Országos Petőfi Sándor Társaság megkeresésére a 
megadott határidőig elkészíti a kért tájékoztatást. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2004. január 30. 
 
 
751/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elviekben támogatja az Orlai Petrics 
Soma Általános Iskola és a Petőfi Sándor Gimnázium közös PHARE 2003 pályázaton való 
részvételét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
752/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a korábbi állásfoglalástól eltérően – 
521/2003./IX.5./ sz. határozatával megkeresésre hozzájárult a Közalapítvány 
megszüntetéséhez – tudomásul veszi, hogy a Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány tovább működik, a kérelemnek megfelelően hozzájárul az alapító okirat 
módosításához azzal, hogy Mezőberény Város Önkormányzata a továbbiakban anyagi 
támogatást nem kíván nyújtani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
753/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 
200/2003./IV.24./sz., 439/2003./VI.27./sz., 541/2003./IX.5./sz., 542/2003./IX.5./sz., 
543/2003./IX.5./sz., 557/2003./IX.19./sz., 629/2003./X.17./sz., 630/2003./X.17./sz., 
631/2003./X.17./sz., 635/2003./X.17./sz., 636/2003./X.17./sz., 637/2003./X.17./sz., 
638/2003./X.17./sz., 640/2003./X.17./sz., 689/2003./XI.21./sz., 691/2003./XI.21./sz., 
692/2003./XI.21./sz., 693/2003./XI.21./sz., 695/2003./XI.21./sz., 696/2003./XI.21./sz., 
702/2003./XI.21./sz., 698/2003./XI.21./sz., 699/2003./XI.21./sz., 700/2003./XI.21./sz., 
701/2003./XI.21./számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
754/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 
531/2003./IX.15./sz. határozat /az „Alföld turizmusáért” díjra történt felterjesztés/ 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
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755/2003./XII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a polgármester munkájának elismeréseként javasolt, 1 havi bérének 
megfelelő jutalom megállapításával nem értett egyet. 
 
 
756/2003./XII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a polgármester munkájának elismeréseként javasolt, 2 havi bérének 
megfelelő jutalom megállapításával nem értett egyet. 
 
 
757/2003./XII.19./sz. határozat: 
A képviselő-testület a polgármester munkájának elismeréseként javasolt, 3 havi bérének 
megfelelő jutalom megállapításával nem értett egyet. 
 
 
758/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2003. évben végzett munkája elismeréseként 2 havi illetményének 
megfelelő mértékű, 858.000 Ft /Nyolcszázötvennyolcezer forint/ jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
759/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező orvosi rendelők bérleti díjáról folytasson tárgyalásokat az 
érintett orvosokkal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. januári testületi ülés. 
 
 
760/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat részére a Bölcsőde felújításához a pótmunkák utólagos 
finanszírozásához szükséges 497.771 Ft-ot a 2003. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 28. 
 
 
 
761/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a márciusi testületi ülésén eljárási 
rendet határoz meg felújítási szerződés, műszaki ellenőr kérdésében, hogy az önkormányzati 
intézmények felújításra, beruházásra kötött szerződésekhez egy általános, egységes 
szerződéstervezet kerüljön kidolgozásra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés. 
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762/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3852 hrsz-ú 589 m2 
területű telek művelési ágú Mezőberény, Zöldfa u. 13. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlant 20 Ft/m2 vételáron (11.700 Ft) értékesíteni kívánja Malét Mihályné (Mezőberény, 
Zöldfa u. 13. sz. alatti lakos) részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolás az értékesítést követő képviselő-testületi ülés. 
 
 
763/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy szakember segítségével mérje fel a Kereki u. 83. sz. 3773/22 hrsz-ú ingatlan telek 
határát /Marti Sándor és felesége kérelme/, és amennyiben rosszul lenne kimérve, úgy az, 
értékarányában kerüljön visszafizetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
764/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 18 db költségalapú lakbérrel bérbe 
adható bérlakás vásárlására kiírt tárgyalásos közbeszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek minősíti. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. december 24. 
 
 
765/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az írásos értékelés, valamint a 
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Károlyi és Társa Építési 
Vállalkozó Kft 18 db önkormányzati bérlakás eladására vonatkozó ajánlata érvényes, az 
ajánlattevővel szemben kizárási ok nem áll fenn, és az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. december 24. 
 
 
766/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az írásos értékelés, valamint a 
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Politerm Plusz Kft 18 db 
önkormányzati bérlakás eladására vonatkozó ajánlata érvényes, az ajánlattevővel szemben 
kizárási ok nem áll fenn, és az ajánlattevő alkalmas a szerződés megkötésére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. december 24. 
 
 
767/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 18 db költségalapú lakbérrel bérbe 
adható önkormányzati bérlakás vásárlására lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
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alapján, a Polgármester által folytatott tárgyaláson kialakult végleges ajánlatokat megismerve 
a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft ajánlatát fogadja el, mivel az ajánlattevő tett az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot, azaz vállalja Mezőberényben, Mezőberény, Békési út 
7. szám alatti, vállalkozó tulajdonában lévő telken 12 db összkomfortos bérlakás, az 
önkormányzat Mezőberény, Sport utcában 3711/20,21,22,23,24. hrsz-ú telkek 1,5 mill. Ft 
vételáron történő megvásárlása után, vállalva annak közművesítését 6 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható önkormányzati bérlakás, összesen 18 db összkomfortos lakás eladását 
az önkormányzatnak 136 mill. Ft + 34 mill. Ft, összesen 170 millió Ft vételáron 2005. június 
30-ig. Az önkormányzat a saját erő összegét, a 170 millió Ft 30%-át akkor fizeti ki vételár 
előlegként, amikor a 12 db önkormányzati bérlakást az eladó birtokba adja. A lakásokra a 
garancia időtartama a birtokba adástól számított 3 év. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az adásvételi előszerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg legkésőbb 
2003. december 29-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 29. 
 
 
768/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 12 db szociális bérlakás vásárlására 
kiírt tárgyalásos eljárást érvényesnek és eredményesnek minősíti. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. december 24. 
 
 
769/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az írásos értékelés, valamint a 
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Gulyás Szaki Kft., 
Mezőberény, Békési u. 16/a. 12 db szociális önkormányzati bérlakás vásárlására benyújtott 
ajánlatát a Közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 52.§ /2/ bekezdése alapján 
érvénytelennek minősíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. december 24. 
 
 
770/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az írásos értékelés, valamint a 
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Berény Bt. és az F&O Kft. 12 
db szociális önkormányzati bérlakás vásárlásra vonatkozó közös ajánlata érvényes, vele 
szemben kizárási ok nem merült fel, a közös ajánlattevő alkalmas a szerződés megkötésére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. december 24. 
 

771/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az írásos értékelés, valamint a 
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az F&O Kft. 12 db szociális 
önkormányzati bérlakás vásárlásra vonatkozó ajánlata érvényes, vele szemben kizárási ok 
nem merült fel, a közös ajánlattevő alkalmas a szerződés megkötésére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2003. december 24. 
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772/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 12 db szociális önkormányzati 
bérlakás vásárlására lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás alapján, a polgármester által 
folytatott tárgyaláson kialakult végleges ajánlatokat megismerve a Berény Bt. és az F&O Kft. 
együttes ajánlatát fogadja el, mivel az ajánlattevő tette az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot, azaz vállalja Mezőberényben, az önkormányzat tulajdonát képező Mezőberény, 
Vésztői út 3901, 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895 hrsz-ú építési telkeken - amit összesen 
2,6 millió Ft vételáron vásárol meg - összesen 12 db lakás eladását az önkormányzatnak, 
összesen bruttó 89.610.000 Ft vételáron 2005. május 31-ig. Továbbá eladó vállalja a 
közművesítés költségeit. A lakásokra a garancia időtartama a birtokba adástól számított 3 év. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi előszerződést a nyertes 
ajánlattevővel kösse meg legkésőbb 2003. december 29-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2003. december 29. 
 
 
773/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István bizottsági 
elnököt, hogy folytasson tárgyalásokat Dr. Erdész Ádámmal a tervezett Mezőberény 
monográfia III. kötet főszerkesztői tisztének betöltéséről, valamint a kötet szerkezetének, 
fejezeteinek meghatározásáról. Megbízatásáról legkésőbb a 2004 februári testületi ülésen 
számoljon be.  
Felelős: Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2004. februári testületi ülés. 
 
 
 
774/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a 
Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a Körösök-völgye Kht.-val kapcsolatban minden 
törvényes eszközzel a kintlévőségét hajtsa be.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
             Magyar Pál Közszolg. Int. vez. 
Határidő: int. azonnal 
 
 
 
775/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István bizottsági 
elnököt, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság a januári testületi ülésre gondoskodjon 4 fős 
sportcsapatról, és 3 fő képviselő kiválasztásáról, akik Mezőberény várost képviseljék a 
Szovátai Téli Játékok 2004. rendezvényen 2004. január 30-február 1. időpontban. 
Felelős: Siklósi István biz. elnök 
Határidő: 2004. januári testületi ülés. 
 
 
776/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó kiadói 
feladataival a Városi Könyvtárat bízza meg. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva és Várfalvi Erzsébet igazgatók 
Határidő: 2004. januári testületi ülés. 
 
 
777/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó szerkesztési 
feladataihoz, amennyiben a Városi Könyvtár számítógépre benyújtott pályázatán nem nyer, az 
önkormányzat biztosít részére számítógépet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
778/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó kiadói 
feladatainak átadásával egyidejűleg a Művelődési Központtól egy státuszt elvon és azt 
áthelyezi a Városi Könyvtárhoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva és Várfalvi Erzsébet igazgatók 
Határidő: értelem szerint 
 
 
779/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Művelődési Központ 
igazgatóját, hogy a Mezőberényi Hírmondó kiadói feladatának megszűnése miatt a januári 
testületi ülésre terjessze elő alapító okiratának módosítását, amelyben szerepeljen a 
feladatcsökkentés a létszámelvonás miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: 2004. januári testületi ülés. 
 
 
780/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Művelődési 
Központtól az újság szerkesztéséhez szükséges költségek 1 hónappal csökkentett része 
elvonásra kerüljön és azt a Városi Könyvtár előirányzatként megkapja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
781/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városi Könyvtár 
igazgatóját, hogy a 2004. januári testület ülésre terjessze elő, intézményének mennyibe fog 
kerülni az újság szerkesztése, készítsen költségvetést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Várfalvi Erzsébet igazgató 
Határidő: 2004. januári testületi ülés. 
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782/2003./XII.19./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 73 hrsz-ú, 735 m2 
területű, beépítetlen terület művelési ágú, Mezőberény, Ady E. u. 19. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan vételárát 600 Ft/m2 (441.000 Ft) összegben állapítja meg, 
valamint a vevő köteles megfizetni a szennyvízcsatorna bekötésének díját. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére 
fizetőképes vevővel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, beszámolás az értékesítést követő képviselő-testületi ülésen.  
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és 
önkormányzati támogatásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete a gépjárműadóról szóló 34/2002.(XII.16.) MÖK sz. rendelettel módosított 
20/2001.(XI.30.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete az idegenforgalmi adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 33/2002.(XII.13.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete az építményadóról szóló 36/2002.(XII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 35/2002.(XII.30.) MÖK sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete a telek adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 
többször módosított, 8/1996.(IV.22.) MÖK sz. módosításáról 
 



184 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, többször módosított 9/1998.(VI.02.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló, többször módosított 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 
módosított 31/1994.(X.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról szóló 
20/2002.(VIII.29.) MÖK számú rendelete módosítására 
 


