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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2004. év 
 
 
1/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Napirendek tárgyalása előtt Választási Bizottság bejelentése, új képviselőnek megbízólevél 
átadása 
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

2/1. Beszámoló tudomásulvételt igénylő 389/2002./XII.13./, 58/2003./II.28./, 
555/2003./IX.19./, 454/2003./VII.15./, 469/2003./VII.15./, 511/2003./IX.5./, 
524/2003./IX.5./, 548/2003./IX.19./, 559/2003./IX.19./, 565/2003./IX.19./, 
566/2003./IX.19./, 567/2003./IX.19./, 572/2003./IX.19./, 574/2003./IX.19./, 
577/2003./IX.19./, 605/2003./X.17./, 606/003./X.17./, 615/2003./X.17./, 
616/2003./X.17./, 643/2003./XI.21./, 647/2003./XI.21./, 669/2003./XI.21./, 
670/2003./XI.21./, 671/2003./XI.21./, 677/2003./XI.21./, 678/2003./XI.21./, 
717/2003./XII.19./, 733/2003./XII.19./, 734/2003./XII.19./, 735/2003./XII.19./, 
738/2003./XII.19./, 742/2003./XII.19./, 743/2003./XII.19./, 744/2003./XII.19./, 
748/2003./XII.19./, 749/2003./XII.19./, 752/2003./XII.19./, 133/2003./IV.24./, 
309/2003./V.23./, 310/2003./V.23./, 618/2003./X.17./, 687/2003.XI.21./, 
690/2003./XI.21./, 552/2003./IX.19./, 553/2003./IX.19./, 746/2003./XII.19./, 
567/2003./IX.19./, 708/2003./XI.21./ számú határozatokról végrehajtásáról. 

2/2. A Petőfi Sándor Gimnázium kollégiumának óraszáma /8/2003./I.31./ sz. határozat/ 
2/3. Egészségügyi közszolgáltatókkal kötött szerződések, megállapodások felülvizsgálata 

/102/2003./III.21./ sz. határozat/ 
2/4. Közszolgáltató Intézmény átalakítása gazdasági társasággá /598/2003./X.17./ sz. 

határozat/ 
2/5. Petőfi Sándor Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás/ 

406/2003./VI.27./, 594/2003./X.17. sz. határozat/ 
2/6. Mezőberényi Hírmondó kiadásának költségei /781/2003./XII.19./ sz. határozat/ 
2/7. Mezőberényi Hírmondó kiadásának Könyvtárhoz történt átadásával kapcsolatos 

határozatok végrehajtása /776/2003./XII.19./, 778-779/2003./XII.19./ sz. 
határozatok/ 

2/8. Petőfi Sándor Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 
/779/2003./XII.19./ sz. határozat/ 

2/9. A Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása /779/2003./XII.19./ sz. határozat  
2/10. Cigány Közösségi Ház  rendbetételéhez támogatás kérés /737/2003./XII.19./ sz. 

határozat/ 
2/11. Tanuszoda terveinek megrendelése /kiegészítő az 572/2003./IX.19./ sz. határozat 

végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 
3. Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének tárgyalása 
4. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata 
5. Önkormányzati minőségirányítási rendszer bevezetése 
6. Bejelentések 

6/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
6/2. Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének módosítása 
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6/3. A 3., 4., 5a., 6., 10a sz. öblözetben megépítésre kerülő szennyvízcsatorna-hálózat, 
valamint a bővített szennyvíztelep bérbeadása üzemeltetés céljára a BM Vízművek 
Rt. részére 

6/4. A Petőfi Sándor Gimnázium kollégiumi házirendjének módosítási kérelme 
6/5. A Petőfi Sándor Gimnázium házirend módosítási kérelme 
6/6. Pedagógiai felügyelői munkakörben foglalkoztatás a Petőfi Sándor Gimnázium 

kollégiumában 
6/7. Infinity Pénzügyi és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlata 
6/8. Környezetterhelési díj áthárítása 
6/9. A Panoráma Film Kft. ajánlata 
6/10. A nemzetközi kapcsolatokról szóló koncepció kiegészítése 
6/11. A 2003. évi MÖK pályázattal támogatott nemzetközi kapcsolatok elszámolása 
6/12. A 2003. évi MÖK pályázattal támogatott városi rendezvények elszámolása 
6/13. Lakásfenntartási támogatási szabályok felülvizsgálata, újraszabályozása 
6/14. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2004. évre szóló teljesítmény-

követelmény alapjául szolgáló célok meghatározása 
6/15. Irányított betegellátási modell programban való részvétel 
6/16. A háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosítása  
6/17. Békési Kistérségi Területfejlesztési Társulás megállapodása felülvizsgálata 
6/18. Petőfi Sándor Gimnázium adminisztrációs létszám bővítése iránti kérelme 
6/19. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Békés 

céltámogatás iránti kérelme 
6/20. Német Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme 
6/21. Holocaust emlékmű áthelyezésére pályázat  
6/22. Mezőberény fásítási terve 
6/23. OPS Ált. Iskola és a PS Gimnázium Phare pályázata akadálymentesítésre 
6/24. Egyéb bejelentések 

7. Zárt ülés 
7/1. Beszámoló tudomásulvételt igénylő 533/2003./IX.5./, 539/2003./IX.5./, 

634/2003./XI.12./, 698/2003./XI.21./, 699/2003./XI.21./, 700/2003./XI.21./, 
701/2003./XI.21./, 703/2003./XI.21./, 704/2003./XI.21./, 760/2003./XII.19./, 
762/2003./XII.19./, 764/2003./XII.19./, 765/2003./XII.19./, 766/2003./XII.19./, 
768/2003./XII.19./, 769/2003./XII.19./, 770/2003./XII.19./, 771/2003./XII.19./, 
782/2003./XII.19./, 687/2003./XI.21./, 688/2003./XI.21./, 758/2003./XII.19./, 
767/2003./XII.19./, 772/2003./XII.19./, 774/2003./XII.19./ számú zárt ülési 
határozatokról végrehajtásáról. 

7/2. Részvétel a Szovátai téli játékokon /775/2003./XII.19./ sz. határozat/ 
7/3. Ingatlanárverésen való részvétel 
7/4. Ingatlanvásárlásra ajánlat 
7/5. Dr. Salai Ildikó részvétele az orvosi privatizációban 
7/6. Telefon díjak csökkentésére ajánlatok 
7/7. Közmunka programra pályázat 
7/8. Használt önkormányzati lakások értékesítése 
7/9. Egyéb bejelentések 

 
 
2/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság új 
tagjának megválasztásáról nyílt szavazással kíván döntést hozni. 
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3/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Papp Zoltán képviselőt,- nyílt 
szavazással – az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
 
4/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
5/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 389/2002./XII.13./, 58/2003./II.28./, 
555/2003./IX.19./, 454/2003./VII.15./, 469/2003./VII.15./, 511/2003./IX.5./, 524/2003./IX.5./, 
548/2003./IX.19./, 559/2003./IX.19./, 565/2003./IX.19./, 566/2003./IX.19./, 
567/2003./IX.19./, 572/2003./IX.19./, 574/2003./IX.19./, 577/2003./IX.19./, 605/2003./X.17./, 
606/003./X.17./, 615/2003./X.17./, 616/2003./X.17./, 643/2003./XI.21./, 647/2003./XI.21./, 
669/2003./XI.21./, 670/2003./XI.21./, 671/2003./XI.21./, 677/2003./XI.21./, 
678/2003./XI.21./, 717/2003./XII.19./, 733/2003./XII.19./, 734/2003./XII.19./, 
735/2003./XII.19./, 738/2003./XII.19./, 742/2003./XII.19./, 743/2003./XII.19./, 
744/2003./XII.19./, 748/2003./XII.19./, 749/2003./XII.19./, 752/2003./XII.19./, 
133/2003./IV.24./, 309/2003./V.23./, 310/2003./V.23./, 618/2003./X.17./, 687/2003.XI.21./, 
690/2003./XI.21./, 552/2003./IX.19./, 553/2003./IX.19./, 746/2003./XII.19./, 
567/2003./IX.19./, 708/2003./XI.21./  számú határozatokról végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
6/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
kollégiumában a 2003/2004-es tanévben a közoktatási törvényben kötelezően előírt és 
számszerűsített óraszámokkal együtt a hétközi feladatokra 306 órát biztosít. A 2004/2005-ös 
tanévre vonatkozóan a kollégiumi óraszámok biztosításának a lehetőségét a 2004. júliusi 
ülésén ismét tárgyalja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: 2004. júliusi testületi ülés 
 
 
7/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
egészségügyi közszolgáltatókkal kötött és felülvizsgált szerződések tervezeti 2004. február 
hónapban kerüljenek megtárgyalásra. 
Felelős: Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: 2004. februári testületi ülés 
 
 
8/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Közszolgáltató Intézmény esetleges gazdasági társaság 
formájában történő működtetésének pénzügyi, gazdasági hátterét és a gazdasági elemzéssel 
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alátámasztott javaslatot a Képviselő-testület 2004. júliusi ülésére terjessze elő. Felkéri a 
jegyzőt, hogy az előterjesztés előkészítéséhez a jogi hátteret biztosítsa. 
Felelős: Harmati László a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. júliusi testületi ülés   
 
 
9/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium az SZMSZ-ének módosítási kérelmét a jogszabályoknak való megfeleléssel 
kapcsolatos további egyeztetés után legkésőbb az oktatási intézmények SZMSZ-ének 
felülvizsgálatáig (2004. november havi testületi ülés) terjessze be. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: 2004. november havi testületi ülés  
 
 
10/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó kiadási 
feladataira a Városi Könyvtár részére 5 hónapra vonatkozóan 200.000.- Ft-ot /40.000.-Ft/hó/ 
megelőlegez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Várfalvi Erzsébet a Városi Könyvtár igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
11/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ feladat átadás miatt, az újságszerkesztő – Quark – programot adja át a 
feladatot ellátó Városi Könyvtárnak. 
Felelős: Szűcsné Sziklai Éva Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
12/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
részére - a Quark program pótlására - irodai szoftver vásárlására 100.000.- Ft-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
13/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi Berényi Napokon az ipari-
kereskedelmi vásár megrendezése feladatainak ellátásáról a 2004. februári ülésén egyedi 
határozattal hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. februári testületi ülés 
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14/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Közösségi Ház fenntartására forráshiány miatt nem tud keretet biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
15/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanuszoda építésének előkészítéséről 
a 2004. évi költségvetés elfogadását követő márciusi képviselőtestületi ülésen kíván döntést 
hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés 
 
 
16/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi 
költségvetését, az intézményvezetőkkel és a bizottsági elnökökkel történt egyeztetés után, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatának ismeretében, a februári ülésen kívánja elfogadni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László a Pénzügyi-, Gazdasági bizottság elnöke 
Határidő: 2004. februári testületi ülés 
 
 
17/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Képviselőtestület Szervezeti és 
Működési Szabályzatát – a képviselői pontosító javaslatok ismeretében – a februári ülésén 
kívánja elfogadni. 
Felelős: Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke 
             Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. februári testületi ülés 
 
 
18/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzati Minőségirányítási Program az Oktatási Intézmények Fejlesztési Intézkedési 
Tervével egyidejűleg 2004. február havi testületi ülésen kerüljön napirendként 
megtárgyalásra. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: 2004. februári testületi ülés 
 
 
19/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
    a 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai – Pénzforgalom nélküli 
    kiadások – Általános tartalék – előirányzatát             388 eFt-tal csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 



6 

    7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai: Felújítási kiadások 
    Mb. Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlan – Orvosi Centrum átalakítási 
    munkálatai + komplex tervezési munkálatok előirányzatát               295 eFt-tal 
    7-5.cím: PH egyéb működési kiad.: Város és Községgazdálkodási 
    szakfeladat: Karácsonyi ünnepi díszek vásárlása – Dologi kiadási előirányzatát 13 eFt-tal 
    7-5.cím: PH egyéb műk. kiad.: Fejl. célú pénzeszköz átadás: 
    Mb. 3., 4., 5.a., 6., 10.a. szennyvízöblözetekben a szennyvízcsatorna- 
    hálózat építésével kapcs.: a Csatornamű Társulatba belépett lakossági 
    ingatlantulajdonosok helyett az OTP LTP-számla nyitási díj átvállalása 
    előirányzatát                                                       80 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
20/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
˗ 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát                               6062 eFt-tal 

megemeli 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra:              197 eFt-tal 
          - Murony Községi Önkormányzattól (családsegítés):             197 eFt 
           - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra              150 eFt-tal 
          - Murony Községi Önkormányzattól (Orvosi ügyelet felsz.): 150 eFt 
    - Tám: Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított 
    előirányzatok                                        5715 eFt-tal 
          - Helyi Önk. Köztisztviselők esetében alapilletmény minimálbérre 
             történő emeléséhez tám.        58 eFt 
          - Köztisztviselői előmeneteli és illetményrendszer 2003.07.01-i 
             módosításával összefüggő többletkiadások tám.      2473 eFt 
          - Földgáz áremelés ellentételezésére                   3184 eFt  
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatát       6062 eFt-tal 
    (Pénzforgalom nélküli kiadások: általános tartalék)  
- 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei előirányzatát             192 eFt-tal csökkenti 
    Tám: Önkormányzatok költségvetési támogatása 2003. évi normatív 
    módon elosztott kötött felh. központi tám. (Lemondás téves figyelembe 
    vétele: Tankönyv: - 43,2 helyett tévesen az óvodai ingyenes étkeztetéshez 
    tám-t szerepeltette a MÁK) 
    8.m. I.3. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: A rászorultsági 
    alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez tám: - 192 eFt  
    és ezzel egyidejűleg csökkenti 
    A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatát – Pénzforgalom 
    nélküli kiadások – Általános tartalék                                       192 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
21/2004./I.23./ sz. határozat: 
Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 



7 

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                                                      468394 eFt-tal 
megemeli 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai (Rövid lejáratú értékpapír kiad.) 
    kiadási előirányzatát                                          468394 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
22/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
- 1.cím: 1. Sz. Általános Iskola: Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát           40 eFt-tal 

csökkenti 
    (2002-2003. évi gyermekétkeztetési támogatás második ütemű 
    elszámolása 230-96/2003. alapján) 
    2.cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola: Ellátottak juttatása kiadási 
    előirányzatát                  63 eFt-tal csökkenti 
    (2002-2003. évi gyermekétkeztetési támogatás második ütemű 
    elszámolása 230-96/2003. alapján) 
    3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium: Dologi kiadási előirányzatát                          1 eFt-tal 
csökkenti 
    (2002-2003. évi gyermekétkeztetési támogatás második ütemű 
    elszámolása 230-96/2003. alapján) 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a 7-4.cím: PH igazgatási kiad. (Gyermekétkeztetési tám. visszafizetés) 
    dologi kiadási előirányzatát                                   104 eFt-tal 
� A 7-4.cím: PH igazgatási kiadás, kiadási előirányzatát                                2472 eFt-tal 

csökkenti 
    (Személyi juttatások: - 1873 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - 599 eFt) 
    Köztisztviselői előmeneteli és illetményrendszer 2003.07.01-i módosításával 
    összefüggő többletkiadások tám. (III. negyedév: feladás tartalékba helyezése) 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. –  Pénzforgalom nélküli 
    kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát                               2472 eFt-tal 
� A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
    A Felújítási kiadások előirányzatát                                 2387 eFt-tal 
csökkenti 
    (A Városháza informatikai és egyéb felújítása) 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    A Felhalmozási kiadások előirányzatát: PH-ba számítástechnikai 
    eszközök beszerzése felúj. terhére                                 2387 eFt-tal 
� A 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadási előirányzatán belül: 
    A Felhalmozási kiadások – Útépítések – kiadási előirányzatát                   5876 eFt-tal 
csökkenti 
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    és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - a Felújítási kiadások – Városi utak felújítása kiadási előirányzatát           5056 eFt-tal 
     - a Felújítási kiadások – Járdák felújítása – kiadási előirányzatát         820 eFt-tal 
� A 7-5.cím: PH egyéb működési kiadás – Fejlesztési célú pénzeszköz 
    átadás (Mb. Luther u. 1. sz. alatti társasházi lakóközösség képviselője 
    részére: Mb. Luther u. 1. sz. alatti társasházi lakóingatlan tetőfelújításából 
    az MVÖK-re jutó költséghányad megfizetése) kiadási előirányzatát            2500 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. –  Felújítási kiadások kiadási 
    előirányzatát                                                         2500 eFt-tal 
    (Mb. Luther u. 1. sz. alatti társasházi lakóingatlan tetőfelújításából az 
    MVÖK-re jutó költséghányad megfizetése) 
� A 7-5.cím: PH egyéb kiadási előirányzatán belül: 901016. szakfeladat 
    „Belvízpályázat” dologi kiadási előirányzatát                       292 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    751845. szakfeladat Közhasznú fogl. tám. kiadási előirányzatát                    292 eFt-tal 
     - Személyi juttatás:      213 eFt 
     - Munkaadókat terhelő járulékok:     79 eFt 
� a 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei – Hirdetés, egyéb bev., 
    szociális kölcsön bev. –  bevételi előirányzatát                         36 eFt-tal 
megemeli 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a 7-5.cím: PH egyéb működési kiadás – Működési célú pénzeszköz 
    átadás – Társ. szoc. –  Köztisztv. szociális juttatások – kiadási előirányzatát  36 eFt-tal 
    (Éven belül visszafizetendő: Köztisztviselői szociális juttatások esetében 
    előirányzat módosítás, a bevételi teljesítésnek megfelelően 
    / 36 eFt biztosítva, és visszafizetve) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
23/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
    7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei intézményi működési 
    bevételek bevételi előirányzatát                                    981 eFt-tal 
megemeli 
     - Továbbszámlázás ÁHT-n belül:   751 eFt  
     - Kiszámlázott term. és szolgáltatások ÁFÁ-ja:  115 eFt  
     - ÁFA visszatérítés:                115 eFt  
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - a 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások dologi kiadási előirányzatát      866 eFt-tal 
    (Város és Községgazdálkodási szakfeladat) 
     - a 7-4.cím: PH igazgatási, dologi kiadási előirányzatát                   115 eFt-tal 
    (ÁFA befizetés) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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24/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
� A 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény: Intézményi működési 
    bevételei, bevételi előirányzatát                                             6816 eFt-tal 
megemeli 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    A 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát              6816 eFt-tal 
    az alábbiak szerint: 
     - 751845-01. szakfeladat (ÁFA befizetés) dologi kiadási előirányzatát          730 eFt  
     - Felújítási kiadási előirányzat – Városi utak, járdák felújítása                     3855 eFt  
     - Felújítási kiadási előirányzat – Strandfürdő felújítás                                1300 eFt  
     - Felhalmozási kiadási előirányzat – Fűnyíró és egyéb tárgyieszköz 
        beszerzése                                                             66 eFt  
     - Dologi kiadási előirányzat                                               865 eFt  
� A 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
    a Felújítási kiadások – Sportpálya öltöző felújítás – előirányzatát         200 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - a Felújítási kiadások – Mb. Békési út 17. műhely bádogos felújítási 
        munkái előirányzatát                                                155 eFt-tal 
     - a Felhalmozási kiadások – Fűnyíró és egyéb tárgyieszköz beszerzése 
        előirányzatát                                                   45 eFt-tal 
� A 7-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
     - A Személyi juttatási kiadási előirányzatát                                2200 eFt-tal 
csökkenti 
     - A Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát          630 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - A Dologi kiadások előirányzatát                                2697 eFt-tal 

− A Felújítási kiadások – Városi utak, járdák felújítása – előirányzatát      133 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
25/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik (A Kisebbségi Önkormányzatok átcsoportosítási határozati 
javaslatainak megfelelően a módosítások átvezetéséről): 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
� a 9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszegén belül: 
    - a Személyi juttatás előirányzatát                         110 eFt-tal 
csökkenti 
    - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          35 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a Pénzeszközátadások működési célra előirányzatát                       145 eFt-tal 
� a 10-6.cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszegén belül: 
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    a Dologi kiadások előirányzatát                                       30 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a Pénzeszközátadások működési célra előirányzatát                        30 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
26/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
    a 7-2.cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatán belül: 
    - a Személyi juttatás előirányzatát                         243 eFt-tal 
csökkenti 
    - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          78 eFt-tal 
csökkenti 
        és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - a Dologi kiadások előirányzatát                                    250 eFt-tal 
    - a Felújítási kiadások előirányzatát                                     29 eFt-tal 
    - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                     42 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
27/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése: 
� A 7-5.cím: PH egyéb működési kiad.: Város és Községgazdálkodási szakfeladat kiadási 

előirányzatán belül: 
     a Személyi juttatás előirányzatát                                       20 eFt-tal 
csökkenti 
     és ezzel egyidejűleg megemeli 
     a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát                         20 eFt-tal 
� A 7-4.cím: PH igazgatási kiadás, kiadási előirányzatán belül: 
    - a Személyi juttatás előirányzatát                       2954 eFt-tal 
csökkenti 
    - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                              989 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a Dologi kiadások előirányzatát                                   3943 eFt-tal 
• A 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei – Önkormányzatok sajátos 
    működési bevételei – Egyéb sajátos műk. Bev. –  Fecskelakások lakbére 
    előirányzatát                                                1058 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg csökkenti 
    a 7-5.cím: PH egyéb működési kiad.: Önkormányzati bérlakások 
    fenntartása: Fecskelakások szakfeladat – Dologi kiadási előirányzatát        1058 eFt-tal 
• A 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési 
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    bevétel: Kohósalak értékesítés előirányzatát                    10000 eFt-tal 
csökkenti 
    és ezzel egyidejűleg csökkenti 
    a 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai: Felhalmozási kiadások: 
    Bélmegyer-Mezőberény összekötő útép. előirányzatát                  10000 eFt-tal 
� A 7-3.cím PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési bevétel: 
    Bélmegyeri Önkormányzattól átut. előirányzatát                     9690 eFt-tal 
megemeli 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a 7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiad.: Pénzforgalom nélküli 
    kiadások : Fejlesztési tartalék előirányzatát                    9690 eFt-tal 
� A 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési bevétele: 
    - Továbbszámlázás ÁHT-n belül előirányzatát                      4600 eFt-tal 
megemeli 
    - Kamatbevételek előirányzatát                                11700 eFt-tal 
megemeli 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a 7-4.cím: PH igazgatási kiadás, dologi kiadási előirányzatát      16300 eFt-tal 
� A 7-3.cím PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési 
    bevételi előirányzatán belül: Hirdetés, egyéb bev. előirányzatát                    6017 eFt-tal 
megemeli 
    és ezzel egyidejűleg csökkenti 
    a Kohósalak értékesítés előirányzatát                                  6000 eFt-tal 
    és ezzel egyidejűleg megemeli 
    a 7-5.cím PH egyéb működési kiad.: Szoc. pol. Postaköltség előirányzatát      17 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
28/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Mezőberényi 3., 4., 5a., 6., 10a számú öblözetekben megépítésre kerülő szennyvízcsatorna-
hálózatot, valamint a bővített szennyvíztisztító telepet, mint tulajdonát képező közművet a 
Békés Megyei Vízművek Rt. részére határozatlan időre bérbe adja üzemeltetés céljára.  
Felhatalmazza a Képviselőtestület a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
29/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Gimnázium kollégiumi házirendjének módosítását a 2004. január 9-i kérelmében szereplő 7 
pontjának átdolgozott változata szerint (a házirend módosulásra kerülő részei: 
6. Általános szabályok 

6.1. Szobarend 
6.3. A tanulási, szilenciumi rend 
6.4. A kollégiumon belüli mozgás, és a kollégium elhagyása 

7. A károkozás felelősségének szabályai 
14. A házirend betartásának és megszegésének következményei 
15. fegyelmező intézkedések, mulasztások igazolása és a dolgozatírás rendje). 
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Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor, a PSG  igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
30/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Gimnázium házirendjének módosítását a 2004. január 9-i kérelemben szereplő 3 pontban 
(fegyelmező intézkedések, mulasztások igazolása és a dolgozatírás rendje). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
31/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, a Petőfi Sándor 
Gimnázium kollégiuma nevelőtestületének a 2003. október 14-én megtartott titkos 
szavazással hozott döntését, mely szerint a következő tanévtől nem kívánja bevezetni a 
pedagógiai felügyelői munkakörben történő foglalkoztatást.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: azonnali 
 
 
32/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni az Infinity Pénzügyi és 
Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ajánlatát, de a jelen helyzetben az ajánlat 
elfogadásával nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
33/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízművek Rt. vízterhelési díj meghatározása módszerével, valamint azzal, hogy 
2004. január 1. napjától a lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő 8,14 
Ft/m³+ÁFA, a hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő 12,21 Ft/m³+ÁFA, a szippantott 
(kihordásos) szennyvíz után 18,32 Ft/m³+ÁFA vízterhelési hozzájárulást fizessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: közlésre 2004. január 31. 
 
 
34/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a PANORÁMA Film kft. 
kérelmét az „Utazz velünk Magyarországon!” című sorozatukkal kapcsolatban és megbízza  
Cservenák Pál Miklós  polgármestert  a további tárgyalások folytatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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35/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a 213/2001.(VI. 22.) 
és a 446/2002.(XII. 28.) sz. MÖK határozatokkal elfogadott Nemzetközi kapcsolatok 
koncepció 1. sz. mellékletének a csatolt táblázat szerinti kiegészítését és módosítását, mely a 
városi regisztrált nemzetközi kapcsolatok, kezdeményezések 2004. január 1-jei állapotát 
mutatja. 
 
 
36/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és kulturális bizottság 
tájékoztatóját a 2003. évi MÖK pályázattal támogatott nemzetközi kapcsolatok 
elszámolásáról tudomásul veszi. 
 
 
37/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és kulturális bizottság 
kérésére a 2003. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló MÖK pályázati támogatás fel nem 
használt részét (45.000,- Ft) a 2004. évi ugyanilyen támogatási célú pályázati összeghez 
átcsoportosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a MÖK 2004. költségvetésének elfogadása 
 
 
38/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és kulturális bizottság 
tájékoztatóját a városi rendezvények 2003. évi támogatására kiírt pályázatok elszámolásáról 
tudomásul veszi. 
 
 
39/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára 2004 évre a teljesítménykövetelmény alapján meghatározó célokat a következők 
szerint határozza meg: 
- Az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben a képviselő-testület hatáskörébe 

tartozó helyi önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata, a 
jogharmonizációnak megfelelő rendelet tervezetek testületi ülésre történő előterjesztése 

- Az Európai Uniós parlamenti választás törvényes és sikeres lebonyolítása 
- A CAF rendszerű minőségbiztosítás bevezetése a Polgármesteri Hivatalban 
- A közigazgatási korszerűsítésnek megfelelő munkarend kialakítása, az elektronikus 

közigazgatás fokozatos kiépítése, a lakosság számára elektronikus úton történő ügyintézés 
alapjainak kiépítése 2004 év végéig 

- A költségvetési gazdálkodás területén az ellenőrzési rendszer hatékonyabbá tétele, a belső 
ellenőrzés rendszeres és folyamatos megvalósítása 

- A képviselő-testületi ülések eredményesebb és pontosabb előkészítése, a hozott 
határozatok végrehajtásának hatékonyabb ellenőrzése, beszámolók határidőre történő 
benyújtása 

- Költségtakarékosabb igazgatás megvalósítása, az önkormányzati bevételek 
eredményesebb hatékonyabb beszedése 

- Az önkormányzati fejlesztések, felújítások szakmailag magasabb szintű előkészítése és a 
hozott testületi döntések alapján azok eredményesebb figyelemmel kísérése 
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- A szakmai felkészültség folyamatos emelése, kiemelten az Európai Uniós ismeretekre, 
valamint pályázatok megismerésére, megírására 

- Az önkormányzati munkát segítő pályázatok fokozottabb figyelemmel kísérése, és azok 
előkészítése testületi döntésre 

- A kistérségi együttműködési lehetőségek jobb kihasználása 
- Az ügyirat-kezelési és irattárazási rendszer további korszerűsítése, az irattár kérdésének 

megoldása 
- Hatékonyabb, eredményesebb és ember-központúbb közigazgatás megvalósítása. 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a kitűzött célok alapján határozza meg a 
jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítményértékelési szempontokat, a jegyző pedig a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében tegye meg ugyanezt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. február 29., értékelés 2004. december 30. 
 
 
40/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településen 
működő  

- Dr. Dóczy és Társa Bt. (V. számú háziorvosi körzet) 
- Dr. Hegyesi Péter és Társa Bt. (IV. számú háziorvosi körzet) 
- Dr. Juhász és Társa Bt. (III. számú háziorvosi körzet) 
- Dr. Zuberecz és Társa Bt. (II. számú háziorvosi körzet) 

által működtetett háziorvosi praxis részt kíván venni a Dr. Garay Erzsébet vállalkozó 
háziorvos, mint szolgáltatásszervező által szervezett Irányított Betegellátási Modellben. 
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a finanszírozási modellkísérlet ideje alatt a területi 
ellátási kötelezettségből adódó feladatokat a szolgáltatásszervező és a fentnevezett praxisok 
együttesen végezze. 
Az önkormányzat a modellkísérlet lezárásakor – de legalább évente egyszer annak 
eredményéről tájékoztatás kap. 
Az önkormányzatra a praxis modellben való részvétele semmilyen anyagi következménnyel 
nem jár. 
Felelős: 1.) az önkormányzat részéről: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              2.) háziorvosok 
Határidő: Az irányított betegellátási modellben való részvétel időtartama. 
 
 
 
41/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Békési Kistérségi 
Területfejlesztési Társuláshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
42/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Arany 
János Tehetséggondozó program megnövekedett feladatainak ellátására vonatkozó kérelmét a 
2004. évi költségvetés elfogadásakor, a februári ülésén tárgyalja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: 2004. februári testületi ülés 
 
 
43/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Polgárvédelmi Iroda Békés részére támogatást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
44/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 
Internet rácsatlakozási kérelméről a 2004. évi költségvetés elfogadását követő márciusi 
képviselőtestületi ülésen kíván döntést hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés 
 
 
45/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Holocust Megemlékezések 
Ideiglenes Szakmai Kollégiuma pályázati kiírására, pályázatot kíván benyújtani a Gyomai u. 
23. szám alatti ingatlanon lévő holocaust emlékmű áthelyezésére, méltó helyen való 
felállítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás szerint 
 
 
46/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szelekovszky László által készített 
„Mezőberény város utcafásítási programja”-t elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: program szerint, folyamatos 
 
 
 
47/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium és az 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére a „Fogyatékos személyek esélyegyenlősége 
PHARE 2003.” című és HU 2003-004-347-02-01 számú támogatási pályázathoz 900 eFt-ot 
biztosít (a pályázat, állapottervek, helyszíni bejárás, akadálytérkép, akadálymentesítési terv) 
kiadásainak fedezetére a 2004. évi költségvetés terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
              Öreg István az OPS Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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48/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium és az 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola részére a „Fogyatékos személyek esélyegyenlősége 
PHARE 2003.” című és HU 2003-004-347-02-01 számú támogatási pályázathoz (az iskolák, 
felsőoktatási intézmények és sportlétesítmények akadálymentesítésére a Központi 
Szerződéskötő Egység által meghirdetett Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének 
előkészítése pályázaton ) 10 % önerőt biztosít maximum 10.000 EURO-nak megfelelő forint 
értékben a 2004. évi költségvetésben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
              Öreg István az OPS Ált. Isk. igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
49/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei telefondíjainak, valamint a lakossági 
telefondíjak csökkentése érdekében tárgyaljon több távközlési szolgáltatóval, egységes elvek 
szerint kérjen árajánlatot, amelyet terjesszen a képviselőtestület 2004. februári ülésére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. februári testületi ülés 
 
 
50/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 533/2003./IX.5./, 539/2003./IX.5./, 
634/2003./XI.12./, 698/2003./XI.21./, 699/2003./XI.21./, 700/2003./XI.21./, 
701/2003./XI.21./, 703/2003./XI.21./, 704/2003./XI.21./, 760/2003./XII.19./, 
762/2003./XII.19./, 764/2003./XII.19./, 765/2003./XII.19./, 766/2003./XII.19./, 
768/2003./XII.19./, 769/2003./XII.19./, 770/2003./XII.19./, 771/2003./XII.19./, 
782/2003./XII.19./, 687/2003./XI.21./, 688/2003./XI.21./, 758/2003./XII.19./, 
767/2003./XII.19./, 772/2003./XII.19./, 774/2003./XII.19./ számú zárt ülési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
51/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnökének javaslatát, amelynek alapján a 2004. január 30 - február 1-je közötti 
időpontban a Szovátai Téli Játékokon az önkormányzat részéről a külön meghívást kapott 
Cservenák Pál Miklós polgármester mellett, Halász József, Tóth Sándor és Wagner József  
képviselők, valamint a Petőfi Sándor Gimnázium 2 leány és 2 fiú tanulója képviseli 
Mezőberényt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
52/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Plavecz Géza ingatlana árverésének második körében vegyen részt, és a kikiáltási ár 50%-ért 
vásárolja meg az 1691/1 hrsz-ú 1ha 3420 m² területű ingatlant. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
53/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 987/7 hrsz-ú 
forgalomképtelen közterületből megosztással keletkező kb. 50 m²-es földrészletet 
forgalomképesnek minősít és eladja 3000.- Ft/m²+Áfa vételáron azzal, hogy a megosztás 
költségei a vevőt terhelik. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat értelmében a vevővel az adásvételi 
szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, beszámolásra a szerződéskötést követően  
 
 
54/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Salai Ildikó gyermek-háziorvos 
részére értékesítésre kijelöli a Mezőberény Luther u. 1. szám alatti Egészségügyi Központban 
a társasházi alapító okiratban – a földszinten lévő általa megjelölt – kb. 80 m² területű orvosi 
rendelőnek kialakítható helyiségeket – a társasházi alapító okiratban szereplő tulajdoni hányad 
és a m² alapján bruttó 44.000.- Ft/m² vételáron, ami a telek árát is tartalmazza. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Salai Ildikóval az adásvételi - 
előszerződést kösse meg, és egyidejűleg a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz is, hogy Dr. 
Salai Ildikó – a tulajdonjogának bejegyzése előtt - elkezdhesse a gyermekorvosi rendelő 
felújítását, átalakítását. 
A Képviselő-testület kiköti, hogy a rendelő tulajdonjoga a vételár kiegyenlítésével kerül a 
vevő tulajdonába, és az adásvételi szerződésben, valamint az ingatlannyilvántartásban 
szerepelnie kell annak a kikötésnek, hogy a kialakított orvosi rendelőt 10 éven keresztül 
háziorvosi rendelőként kell használni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére: 2004. március 31. 
 
 
55/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező Mezőberény, 
Békési u. 35. szám alatti családi házat orvosi lakásként értékesítésre kijelöli, és eladja Dr. 
Salai Ildikó gyermek-háziorvosnak 60.000.- Ft/ m², azaz 5.280.000.- Ft vételáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. március 31. 
 
 
56/2004./I.23./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium kiírására, települési önkormányzatokkal társulva pályázni kíván a 
közmunkapályázat 2004. programra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás szerint 2004. február 16. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2004.(I.26.) önkormányzati 
rendelete A Petőfi Sándor Gimnázium Művelődési Központ alapító okiratának módosításától 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2004.(I.26.) önkormányzati 
rendelete A Városi Könyvtár alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2004.(I.26.) önkormányzati 
rendelete a módosított 4/2003.(III.03.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről” módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2004.(I.26.) önkormányzati 
rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2004.(I.26.) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
57/2004./II.10./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Holocaust emlékmű áthelyezésére benyújtandó pályázathoz saját erő biztosítása 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Közmunka pályázathoz saját erő biztosítása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3./ Egyéb bejelentések. 
 
 
58/2004./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2004./I.23./ sz. 
határozatnak megfelelően pályázatot kíván benyújtani a Holocaust emlékmű áthelyezésére. A 
Holocaust emlékmű áthelyezésének költsége a Schaffer Márton által adott árajánlat alapján 
bruttó 256.200,- Ft. A pályázatban meghirdetett támogatás elnyerése esetén az emlékmű 
áthelyezésére a költség 20%-át, azaz bruttó 52.000,- Ft-ot a 2004. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. február 11. a pályázat benyújtására. 
 
 
59/2004./II.10./sz. határozat: 
1. Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2004/1 közmunkaprogramjára, a 
hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli – elsősorban cigány származású – lakosság 
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű 
települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programok 
megvalósítására „Mezőberény Város belterületi létesítményeinek helyreállítása, 
karbantartása” címen a meghirdetett közmunkaprogram következő céljaira:  
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o Belterületi utak fenntartása (Útpadka javítás kézi földmunkával) 
o Közterület parkosítása, szabad zöldterületek kialakítása a következő települések 

partnerségével: Gyomaendrőd, Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Hunya, Kamut, 
Murony, Tarhos, és a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
együttműködve (Partnerségi Együttműködési Megállapodás alapján). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a program 
lebonyolítására alakult önkormányzati közösség vezetője, így a pályázat 
benyújtásáért és a program lebonyolításáért felelős szervezet Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata. 
A közmunkával megvalósuló feladatellátáshoz az Önkormányzat 14 fő regisztrált 
munkanélküli (ill. aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben 
részesülő) személy 7 hónapon keresztül történő foglalkoztatását vállalja. 

A Képviselő-testület a pályázati anyagban feltüntetett saját forrás összegét 1.028 eFt-ot (ebből 
az FMM által támogatott költségnemek után fizetendő ÁFA összege 83 eFt, az egyéb nem 
támogatott költségnemek fedezetére biztosított összeg 945 eFt) a 2004. évi költségvetésben 
biztosítja. 
Igényelt támogatás:       8.090.000 Ft 
A program megvalósításához szükséges saját forrás:  1.028.000 Ft 
Mezőberény által tervezett közmunkaprogram teljes költsége: 9.118.000 Ft 
2. A közmunkaprogram megvalósulási ideje 2004. április 01. - 2004. október 31. A program 

megvalósulásával Mezőberény Városban 14 fő foglalkoztatása válik megoldottá 7 
hónapon keresztül. 

3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Közmunkaprogram 
megvalósítása érdekében a programban résztvevő önkormányzatokkal kötendő 
megállapodás tervezetét. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges megállapodások megkötésére, és a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: (a pályázat benyújtására) 2004. február 16. 
 
 
 

*** 
 
 
 
60/2004./II.27./ 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 határozatokról. 

2/1. Beszámoló tudomásulvételt igénylő 376/2003./VI.10./, 468/2003./VII.15./, 
565/2003./IX.19./, 566/2003./IX.19./, 576/2003./IX.19./, 605/2003./X.7./, 
606/2003./X.17./, 607/2003./X.17./, 682/2003./XI.21./, 750/2003./XII.19./, 
7/2004./I.23./, 10/2004./I.23./, 12/2004./I.23./, 14/2004./I.23./, 16/2004./I.23./, 
17/2004./I.23./, 18/2004./I.23./, 19/2004./I.23./, 20/2004./I.23./, 212004./I.23./, 
22/004./I.23./, 23/2004./I.23./, 24/2004./I.23./, 25/2004./I.23./, 26/2004./I.23./, 
27/2004./I.23./, 29/2004./I.23./, 30/2004./I.23./, 31/2004./I.23./, 32/2004./I.23./, 
33/2004./I.23./, 37/2004./I.23./, 41/2004./I.23./, 43/2004./I.23./, 47/2004./I.23./, 
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48/2004./I.23./, 58/2004./I.23./, 59/2004./I.23./, 702/2003./XI.21./, 11/2004./I.23./sz. 
határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Közalapítvány alapításának előkészítése (730/2003./XII.19./sz. határozat) 
2/3. Önkormányzati Minőségirányítási Program a nevelési és oktatási intézmények 

vonatkozásában (18,19,20/2004./I.23./sz. határozatok) 
2/4. A Petőfi Sándor Gimnázium kérelme az adminisztrációs létszámának bővítésére 

(42/2004./I.23./sz. határozat)  
2/5. A 654/2003./XI.21./sz. határozat végrehajtásának 2004. évre való felfüggesztése. 
2/6. A 2004. évi Berényi Napi rendezvények (13/2004./I.23./sz. határozat) 
2/7. Mezőberény monográfia III. kötete (773/2003./XII.19./sz. határozat) 
2/8. Egészségügyi ellátási szerződések (7/2004/I.23./sz. határozat) 

Dr. Hegyi és Társa Bt. 
Dr. Juhász és Társa Bt. 
Dr. EME-DENT Bt. 
Dr. Sziráczki és Társa Bt. 
Dr. Burján és Társa Bt. 

2/9. SZMSZ elfogadása. (17/2004./I.23./sz. határozat) 
3. Mezőberény Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetése. 
4. Nevelési- Oktatási Intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata. 

4/1. Összevont Óvodák 
4/2. 1. Sz. Általános Iskola 
4/3. Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
4/4. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ 
4/5. Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola 

5./ Intézkedési Terv fülvizsgálata a közoktatási intézmények vonatkozásában 
6./ Bejelentések. 

6/1. Sikerpálya Pályázatíró és Szolgáltató Kft. ajánlata. 
6/2. A Gyula-Tér Invest Bt. ajánlata 
6/3. A Controll Rt. Pályázati és Finanszírozási Igazgatóság ajánlata. 
6/4. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. ajánlata. 
6/5. Deák és Deák Pénzügyi Tanácsadó Iroda ajánlata. 
6/6. A Magyar Szabadidősport Szövetség felhívása /Challenge Day/ 
6/7. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat létszám-átcsoportosítási kérése. 
6/8. Az OTP Rt. Egészségpénztár ajánlata. 
6/9. Hungarotel kérelme Laposikert utcán lévő légkábeltartó oszlop elhelyezésére. 
6/10. A 2004. évi rendezvény terv a városi szintű rendezvényekről. 
6/11. A Művelődési Központ előirányzat rendezésre vonatkozó kérelme. 
6/12. Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjának megünneplése.  
6/13. Mezőberény monográfia III. kötete - forrás biztosítás 
6/14. Egyéb bejelentések 

7./ Interpellációk 
- Belentai utcai áldatlan állapotok /Fekete József/ 
- Puskin-Luther úti kereszteződés gyalogjárdájával kapcsolatos csapadékvíz gondok 

/Dr. Andor László/ 
- A SPAR Áruház előtti Kossuth téren parkoló biztosítása mozgáskorlátozottaknak 

/Dr. Andor László/ 
8./ Zárt ülés 

8/1. Antenna Távközlési Rt. kérelme a víztornyon felállítandó antenna felállításához. 
8/2. Beszámoló tudomásulvételt igénylő 532/2003./IX.15./, 638/2003./XI.12./, 

708/2003./XI.21./, 53/2004./I.23./ sz., és a 690/2003./XI.21./sz. (Dr. Burján Katalin 
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és Társa Bt-vel kötött használati szerződés kipostázásra került) zárt ülési 
határozatok végrehajtásáról.  

8/3. 621/2003./X17/ sz. lejárt határidejű határozat 
8/4. Békéscsaba, Zug utcai ingatlan eladása. 
8/5. A Kismester utca 8. sz. alatti ingatlan tulajdonrészének értékesítése. 
8/6. Hunyadi u. 1/3. sz. alatti önkormányzati ingatlanrész (bérlakás) értékesítése. 
8/7. Gyóni G. 39. sz. ingatlan telekár megállapítása 
8/8. A Csaba-Market Kereskedelmi Kft. helyiségbérleti kérelme. 
8/9. Kereki u. 83. sz. alatti ingatlan telekárának csökkentése. (763/2003./XII.19./sz. 

lejárt hat.) 
8/10. Körösök Völgye Naturpark  Egyesület részére szándéknyilatkozat 
8/11. Gyomai úti kerékpárút lebonyolítói pályázata 
8/12. Címzett támogatásra pályázat benyújtása 
8/13. Békési u. 3. sz. alatti ingatlan forrásbiztosítása. 
8/14. Üvegzseb Tv.  
8/15. Egyéb bejelentés 

 
 
61/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
62/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 376/2003./VI.10./, 
468/2003./VII.15./, 565/2003./IX.19./, 566/2003./IX.19./, 576/2003./IX.19./, 605/2003./X.7./, 
606/2003./X.17./, 607/2003./X.17./, 682/2003./XI.21./, 750/2003./XII.19./, 7/2004./I.23./, 
10/2004./I.23./, 12/2004./I.23./, 14/2004./I.23./, 16/2004./I.23./, 17/2004./I.23./, 
18/2004./I.23./, 19/2004./I.23./, 20/2004./I.23./, 212004./I.23./, 22/004./I.23./, 23/2004./I.23./, 
24/2004./I.23./, 25/2004./I.23./, 26/2004./I.23./, 27/2004./I.23./, 29/2004./I.23./, 
30/2004./I.23./, 31/2004./I.23./, 32/2004./I.23./, 33/2004./I.23./, 37/2004./I.23./, 
41/2004./I.23./, 43/2004./I.23./, 47/2004./I.23./, 48/2004./I.23./, 58/2004./I.23./, 
59/2004./I.23./, 702/2003./XI.21./, 11/2004./I.23./sz. határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
63/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy - a Szűcs Lajos által 
kezdeményezett - Közalapítvány alapításával kapcsolatos előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
a Képviselő-testület márciusi ülésére nyújtsa be. 
Felelős: Hoffmann Dániel Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés 
 
 
64/2004./II.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4. 
pontjában az Ágazati céloknál az első pontozott bekezdés kiegészítésre kerüljön. Az első 
mondat után következik „A változások bevezetésének időpontja: 2007-2008-as tanév 
kezdete.” szöveg beírása. 
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65/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló (többször 
módosított) 1993. évi LXXIX. törvény 85.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 
mellékletként csatolt az Önkormányzati Minőségirányítási Programját (ÖMIP) jóváhagyja. A 
képviselő-testület: 
a./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ÖMIP-nek az önkormányzati közoktatási 

intézmények részére történő azonnali megküldésről. 
b/ Utasítja az önkormányzati közoktatási intézmények vezetőit az intézményi 

minőségirányítási programok 2004. június 30-ig történő kimunkálásra és elfogadtatására. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Dr. Hantos Katalin jegyző 
                  a MÖK 5 közoktatási intézményének vezetője 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
66/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi Istvánt, az Oktatási 
és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a 2004. szeptemberi testületi ülésre terjessze be azokat a 
szempontokat, ami alapján - Önkormányzati Minőségirányítási Programban említett - a 
strukturális változtatásokat, átalakítást ki kívánják dolgozni. 
Felelős: Siklósi István OKBiz. elnöke 
Határidő: 2004. szeptemberi testületi ülés. 
 
 
67/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 42/2004./I.23./ sz. határozatától 
eltérően a Petőfi Sándor Gimnázium kérelméről az adminisztrációs létszámának bővítésével 
kapcsolatban (az Arany János Tehetséggondozó program megnövekedett feladataira 
tekintettel) a 2004. évi költségvetés elfogadását követő márciusi ülésén kíván dönteni, 
előzetes szakmai vizsgálat alapján.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés 
 
 
68/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 654/2003./XI.21./sz. határozatát 
módosítja úgy, hogy a 2004. évi költségvetés tervezésénél a 654/2003./XI.21./sz. határozatban 
foglalt elv nem kerül maradéktalanul végrehajtásra, miután a költségvetésnél a gépjárműadó 
csökkentett összege került beépítésre. 
 
 
69/2004./II.27/sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. évben a Berényi Napok 
rendezvénysorozatának időpontjául a 2004. augusztus 19-21. közötti időszakot jelöli meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Szűcsné Sziklai Éva igazgató  
Határidő: értelem szerint. 
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70/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a jövőben a városi nagy 
rendezvényekről - azok tervezett időpontjáról – az előző év októberében dönt. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
71/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. márciusi ülésén dönt a 
kiállítókról szerzett bővebb információ ismeretében /az információk beszerzésével a 
Művelődési Központ igazgatóját, Szűcsné Sziklai Évát bízza meg/ az Ipari és mezőgazdasági 
kiállítás megszervezéséről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés. 
 
 
72/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Monográfia 3. kötet 
elkészítési munkáinak megszervezésével főszerkesztőként Dr. Erdész Ádámot, a Békés 
Megyei Levéltár igazgatóhelyettesét bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerkesztői szerződést Dr. Erdész Ádámmal kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
73/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztett egészségügyi 
szolgáltatói szerződések tartalmával egyetért. Megbízza a polgármestert, hogy a szerződéseket 
ennek alapján kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. március 31. 
 
 
74/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztett, Ügyrendi Bizottság 
javaslatainak figyelembevételével az SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezetet következő ülésén 
tárgyalja azzal, hogy a képviselők 2004. március 10-ig módosító indítványaikat kötelesek az 
Ügyrendi Bizottság részére írásban megküldeni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Hoffmann Dániel ÜB. elnöke 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés. 
 
 
75/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
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76/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetési gazdálkodás 
során felhívja az önkormányzati intézmények, polgármesteri hivatal figyelmét az eddiginél 
takarékosabb gazdálkodásra, a saját bevételei növelésére és előírt bevételek szigorúbb és 
következetesebb beszedésére. 
Felelősök: önkormányzati intézmények vezetői,  
                 Cservenák Pál Miklós polgármester 
                 Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: beszámolásra I. félévi költségvetési beszámoló, majd zárszámadás. 
 
 
77/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási törvényben /129.§ (5) 
bekezdés/ előírtak szerint felülvizsgálta az intézkedési tervét a tekintetben, hogy az 
összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal, s egyetért a beterjesztett 
javaslatokkal. 
 
 
78/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gyula-Tér Invest Bt. Mezőberény 
város évkönyve 2003 című kiadványra vonatkozó ajánlata alapján - anyagi lehetőségek hiánya 
miatt - nem kívánja a felajánlott szolgáltatást megrendelni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre értelem szerint 
 
 
79/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Sikerpálya Pályázatíró 
és Szolgáltató Kft. ajánlatát, de jelen helyzetben az ajánlat elfogadásával nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
80/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Controll Rt. Pályázati és 
Finanszírozási Igazgatóság ajánlatát, de jelen helyzetben az ajánlat elfogadásával nem kíván 
élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 

81/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Rt. ajánlatát, de jelen helyzetben az ajánlat elfogadásával nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 

82/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Deák és Deák Pénzügyi Tanácsadó 
Iroda ajánlatát nem kívánja igénybe venni. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
83/2004/II.27./sz. Határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004 évben a Magyar Szabadidősport 
Szövetség által meghirdetett Kihívás Napján /Challenge Day/ nem kíván részt venni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
84/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 859/2004.iktsz. számú Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat létszám kérelmét - felülvizsgálat ismeretében - a 2004. 
márciusi ülésén tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés. 
 
 
85/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OTP Rt. Egészségpénztár 
szolgáltatási ajánlata alapján 2004. évben a szolgáltatás igénybevételével fedezethiány miatt 
nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
86/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
Hungarotel Távközlési Rt. kérelmezők részére, hogy a Mezőberény, Laposikert utca 3354 
hrsz. közterület ingatlanra 2 db telefon légkábelt tartó oszlopot lehelyezzen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
87/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény 2004. évi városi szintű 
rendezvényeiről készült rendezvénytervi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
88/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- 5-3 cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ Intézményi Működési bevételi előirányzatát   
 (Fotóalbum, térítés nélküli átad. köv. bevétel-  100 E Ft-tal csökkenti 

csökkenés) 
- 5-3 cím:  Petőfi Sándor Művelődési Központ Dologi 
 kiadási előirányzatát  27 E Ft-tal megemeli 
 és ezzel egyidejűleg csökkenti 
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- 7-3 cím:  PH Felhalmozási és egyéb kiadásai, Pénzforgalom 
 nélküli kiadások: Általános tartalék előirányzatát  127 E Ft-tal.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
89/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, Magyarország Európai 
Unióhoz történő csatlakozása időpontjának (2004. május 1.) méltó megünneplését, úgy hogy 
felkéri a Mezőberényi Petőfi Sándor Művelődési Központot, a Miniszterelnöki Hivatal által 
REF.: EUV2 pályázaton való részvételre. A Képviselő-testület az ünnepi program 
költségeihez a pályázatban szükséges önerőt 94.000.-Ft-ot a 2004.évi költségvetésben a 
Művelődési Központnál tervezett városi rendezvényekre átadott előirányzatból vállalja 
biztosítani. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mezőberényi Petőfi Sándor Művelődési Központ 
az Orlai Petrics Soma Gyűjteménnyel, valamint helyi civil szervezetekkel együtt tervezett 
ünnepség megvalósítására nyújtsa be a pályázatot. 
Felelős: Szűcsné Sziklai Éva igazgató 
Határidő: 2004. március 12. 
 
 
90/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Monográfia 3. kötet 
elkészítési munkáihoz a 2004 évi költségvetésében 500 eFt fedezetet biztosít az általános 
tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
91/2004./II.27./sz. határozat: 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a jövőben a képviselő-testületi ülések időpontja 
minden hónap utolsó hetének pénteki napja legyen. A márciusi testületi ülés időpontja: 2004. 
március 26. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
92/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 
víztoronyra antennát helyezzen fel (a helyi Internet szolgáltatás ellátása érdekében) az 
Antenna Távközlési Rt.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
93/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az Antenna Távközlési Rt-vel további tárgyalásokat folytasson a szerződési feltételekről.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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94/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 532/2003./IX.15./, 
638/2003./XI.12./, 708/2003./XI.21./, 53/2004./I.23./ sz., és a 690/2003./XI.21./sz. zárt ülési 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
95/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 621/2003./X17/ 
sz. lejárt határidejű határozat /Gyámhivatallal kapcsolatos észrevétel/ végrehajtásáról a 
márciusi testületi ülésen történjen beszámolás, a Beszámoló a gyermekjóléti- és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról napirend keretén belül. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés. 
 
 
96/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közép Békési Regionális 
Vízműrendszerhez tartozó, 20 település tulajdonában lévő Békéscsaba, Zug utcában található 
15151 hrsz-ú, 399 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja, az adásvétel lebonyolításával a 
Békés Megyei Vízművek Rt-ét bízza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
97/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Kismester u. 8. sz. 
alatti, 2357 hrsz-ú, 1048 m2 területű ingatlanban lévő 120/720-ad arányú tulajdonrészét 
értékesíteni kívánja Kovács János Mezőberény V. ker. 158. sz. alatti lakos részére. 350 eFt 
vételáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
98/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Hunyadi u. 1/3. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonú bérlakást értékesíteni kívánja Kovács Annamária Gyula, Ady 
E. u. 8.sz.alatti lakos részére 1,5 millió Ft vételáron, az alábbi feltételek szerint: 
Szerződéskötéskor a vevő 900 eFt-ot megfizet, a különbözetet pedig havi 25.000,- Ft-os 
részletekben egyenlíti ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
99/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 140 hrsz-ú, 1017 m2 
területű, beépítetlen terület művelési ágú, Mezőberény, Gyóni G. u. 39. szám alatti 
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önkormányzati tulajdonú ingatlan vételárát 550,- Ft +ÁFA/m2 összegben állapítja meg, 
valamint a vevő köteles megfizetni a szennyvízcsatorna bekötési díját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
100/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Csaba-Market Kereskedelmi Kft 
helységbérlet iránti kérelméről (Piaci Csarnok 330-390 m2 része) a 2004. márciusi testületi 
ülésén dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés. 
 
 
101/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény, 
Kereki u. 83. szám 3773/22 hrsz-ú ingatlan vételárából Marti Sándor és felesége részére 10,55 
m2 területre vonatkozóan a vételárból értékarányosan 3900 Ft visszafizetésre kerüljön. 
Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az összeg kiutalásáról gondoskodjon.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
102/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által, az alábbiakban 
megnevezett turisztikai fejlesztésekkel - 
turista-kerékpárút Tarhos és Vésztőmágor között a Hosszú-foki csatorna partján, 
- nemzetközi kerékpárút a Nemzeti Fejlesztési Terv alapján, 
- csónakázótó, a Halastavon 500 m-es kajak és kenu pálya kialakítása, 
- hajóállomás és hajókikötő létrehozása a Boldisháti holtágnál, 
- a Boldisháti holtág üdülőterületté való nyilvánítása, 
-  a strand, rekreációs park kialakítása - 
csatlakozik a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület komplex fejlesztési tervéhez. A 
fejlesztéshez szükséges önerőt az adott pályázat részletes költségvetési terve alapján, 
részarányosan biztosítja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület Pályázati Előkészítő Alap szerződéshez szükséges Partnerségi nyilatkozatát a 
képviselőtestület nevében aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
103/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
önkormányzati törzsvagyonba tartozó járdák és kerékpárutak építésének támogatására kiírt 
pályázaton a Gyomai úti kerékpárút építésére 19 645 eFt támogatást nyert, amely a teljes 
beruházási költség 65 %-a. Felhatalmazza a polgármester urat, hogy a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges feladatokat az előírásoknak megfelelően végezze el.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. június 1. 
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104/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a 
Gyomai úti kerékpárút építésének lebonyolítására beérkezett pályázatok közül, mint a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő pályázót a Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.-t, 
(Hódmezővásárhely Rudnay Gyula u 24/a.) javasolta a polgármester az Útgazdálkodási és 
Koordinációs Igazgatóság felé, mint lebonyolítót. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. február 27. 
 
 
105/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat, 
hogy a Gyomai úti kerékpárút építésére vonatkozó kiviteli szerződést a nyertes ajánlattevővel,  
és az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósággal az állami támogatási szerződést az 
önkormányzat nevében írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. június 1. 
 
 
106/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy kösse meg a Paksi – Team Kft.-vel (Paksi Csaba) 250 000 Ft, azaz 
kettőszázötvenezer forintért elvégzendő 108 férőhelyes diákotthon tervdokumentáció 
korszerűsítési és aktualizálási munkáiról szóló szerződést, hogy a 2005. évi címzett pályázat 
elkészüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. március 12. 
 
 
107/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békési u. 3 sz. 
alatti irodaépület kivitelezését (volt Közszolgáltató Épülete) be kell fejezni. Ennek 
megfelelően a 2004 évi költségvetésben erre a célra eredeti előirányzatként 25.000 eFt-ot, a 
2004. évi költségvetés általános tartaléka terhére 5.754 eFt-tal megemeli. Felhatalmazza a 
polgármester urat, hogy a Károlyi és Társa Kft.-vel a kiviteli szerződést 39.129 eFt értékben 
módosítsa, úgy hogy a kivitelezés befejező időpontja 2004. 06.30. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: 2004. március 05. 
 
 
108/2004./II.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Mezőberény 4916 helyrajzi 
számú terület tulajdonosa hozzájárul a terület megosztásához a tényleges állapotnak 
megfelelően. A megosztás után létrejött 4916/2 hrsz-ú 8215 m2 területű csatorna nyomvonalat 
a Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére térítésmentesen átadja. Megbízza a polgármester 
urat, hogy a megosztáshoz és az átadáshoz szükséges munkálatokat végeztesse el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós  
Határidő: 2004. március 20.  
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2004.(III.01.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2004.(III.01.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2004.(III.01.) önkormányzati 
rendelete az 1. Számú Általános Iskola alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004.(III.01.) önkormányzati 
rendelete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
alapító okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2004.(III.01.) önkormányzati 
rendelete A Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító 
okiratáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2004.(III.01.) önkormányzati 
rendelete A Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratáról 
 
 

*** 
 
 
109/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 105/2003./III.21./, 602/2003./X.17./, 
646/2003./XI.21./, 774/2003./XII.19./, 78/2004./II.27./, 79/2004./II.27./, 
80/2004./II.27./, 81/2004./II.27./, 82/2004./II.27./, 83/2004./II.27./, 86/2004./II.27./, 
88/2004./II.27./ sz .lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Német Kisebbségi Önkormányzat Internet rácsatlakozási kérelme /44/2004./I.23./ sz. 
hat./ 

2/3. Tanuszoda építésének előkészítése /15/2004./I.23./ sz. hat./ 
2/4. Szlovák Kisebbségi Önkormányzattól átvett, Tessedik tér 1. szám alatti épületrész 

használható állapotba hozatala /568/2003./IX.19./ sz. hat./ 
2/5. OPS Muzeális Gyűjtemény anyagainak digitalizálása /719/2003./XII.19./ sz. hat./ 
2/6. Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett 

önkormányzati támogatások elosztásáról, a sport, városi rendezvények és nemzetközi 
kapcsolatokra a költségvetésben biztosított keretösszeg felhasználásáról. 
/732/2003./XII.19./ 

2/7. Petőfi Sándor Gimnázium létszámbiztosítása iránti kérelme /67/2004./II.27./ sz. hat. 
2/8. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat létszámbiztosítás iránti kérelme 

/84/2004.II.27. sz. hat./ 
2/9. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzata /74/2004./II.27./ sz. hat. /  
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2/10. Közalapítvány alapításának előkészítése /63/2004./II.27./ sz. hat./ (végrehajtás 
szóban kerül ismertetésre) 

- Beszámoló a Városi Zene- és Művészeti Iskola munkájáról 
- A városi Zene-és Művészeti Iskola igazgatói állására pályázat kiírása 
- Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
- Bejelentések 

6/1. A közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló, 23/2000./IX.18./ MÖK rendelet 
hatályon kívül helyezése 

6/2. A háziorvosi körzetekről szóló módosított 19/2002./VII.22./ MÖK rendelet 
módosítása 

6/3. Idősek Otthona érdek-képviseleti fórumába fenntartói képviseleti tag választása 
6/4. Együttműködési ajánlattervezet Mezőberény és a Békési Torony Rádió között 
6/5. Körösi Mihály támogatási kérelme, az Orlai Petrics Somáról készülő könyv nyomdai 

munkáinak költségeihez 
6/6. „Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme 
6/7. Az Ifjúsági Fúvószenekar kérelme egyenruha és kellékek biztosításához 
6/8. A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ kérelme 
6/9. Az aradi Szabadságszobor felújításához, az Önkormányzat által nyújtott támogatás 

felhasználásáról tájékoztató 
6/10. Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevétel 
6/11. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek Otthonának Házirendje 
6/12. Károlyi László szerződés módosítási kérelme 
6/13. A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület felajánlása 
6/14. Egyéb bejelentések 

- Válaszadás interpellációkra 
7/1. Dr. Andor László képviselő, Puskin utca állapotával kapcsolatos interpellációjára 

válasz 
7/2. Fekete József képviselő interpellációjára válasz 
7/3. Dr. Andor László képviselő, mozgáskorlátozottak részére parkolóhely felfestéséről 

szóló interpellációjára válasz 
- Zárt ülés 

8/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 761/2003./XII.19./, 96/2004./II.27./, 
104/2004./II.27./ 107/2004./II.27./, 108/2004./II.27./ sz. határozatok végrehajtásáról 

8/2. Berényi Napok ipari, kereskedelmi kiállításán való részvétel felmérése 
/71/2004./II.27./ hat./  

8/3. Parajné Komlódi Erzsébet hitelfelvételéhez történő hozzájárulás iránti kérelme 
8/4. Önkormányzati tulajdonú csatorna átadása 
8/5. A 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. és 10/a. sz. szennyvízöblözetben a telken belüli lakossági 

bekötések kérdése 
8/6. Orvosi Központi Ügyelettel kapcsolatos javaslat 
8/7. Petőfi Sándor Gimnázium rendezvény elszámolásáról beszámoló  
8/8. Városi Könyvtár nyomtató vásárlása /szóbeli/ 
8/9. Árverésen vásárolt ingatlanra fedezetbiztosítás /52/2004./I.23./ sz. határozat/ 
8/10. Ódor Béla kérelme 
8/11. Békés megye településeinek címzett támogatással megvalósítandó belterületi 

vízrendezési programjához csatlakozás, saját forrás biztosítása 
8/12. Mezőberény belterületét érintő vízrendezési elvi engedélyezési tervdokumentáció 

megrendelése, fedezetbiztosítás 
8/13. Eligazító táblarendszerre pályázat 
8/14. Panoráma Filmstúdió ajánlata 
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8/15. Budai N. A. u. 51. szám alatti ingatlan eladása 
8/16. Kollégium bővítésére címzett támogatási igény benyújtásához önerő biztosítása.  
8/17. A mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 
8/18. Kinizsi u. óvodánál gyalogos átkelőhely kialakítása /714/2003./XII.19./ sz. hat./  
8/19. 108 férőhelyes diákotthon tervdokumentációja korszerűsítésnek, aktualizálásának 

megrendelése /106/2004./II.27./ sz.- hat./ 
8/20. Egyéb bejelentések 

 
 
110/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
111/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 105/2003./III.21./, 602/2003./X.17./, 
646/2003./XI.21./, 774/2003./XII.19./, 78/2004./II.27./, 79/2004./II.27./, 80/2004./II.27./, 
81/2004./II.27./, 82/2004./II.27./, 83/2004./II.27./, 86/2004./II.27./, 88/2004./II.27./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
112/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 
Internet rácsatlakozási kérelmét az Antenna Hungária szolgáltatóval történt egyeztetés után 
tárgyalja érdemben, nem zárkózva el a kérelem támogatásától. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. áprilisi testületi ülés. 
 
 
113/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a tanuszoda 
/Martinovics utcai iskola/ megépítéséhez szükséges tervek elkészítését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
114/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzattól átvett, Tessedik tér 1. sz. alatt található épületrészt 2004. évben nem kívánja 
használható állapotba hozatni. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Matajsz János igazgató  
Határidő: értelem szerint. 
 
 
115/2004./III.26./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. és 719/2003./XII.19./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtását, az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény anyagának 



33 

digitalizálásáról szóló előterjesztést. A költségek biztosításáról 2004. év II. negyedévében a 
várt pályázati kiírások után dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csete Gyula intézményvezető 
Határidő: 2004. II. negyedév 
 
 
116/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
beszámolóját - az önkormányzati támogatások (nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények 
és sportegyesületek) átruházott hatáskörben hozott felhasználásáról - elfogadja. 
 
 
117/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium részére 
2004. árpilis 16-tól 1 fő adminisztratív létszám alkalmazását engedélyezi és ennek 
kiadásvonzatát 788eFt-ot (ebből személyi juttatás 584 eFt. munkaadókat terhelő járulékok 204 
eFt.) biztosítja a 2004 évi költségvetése általános tartalékának terhére.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
118/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
részére 1 fő adminisztratív létszámbővítést engedélyez 2004. május 1-től az intézmény 
előirányzat módosítási kérelme szerint: 2004. évben a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat a szükséges fedezetet költségvetésének dologi kiadási előirányzata terhére 
biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint (2004.május 1.) 
 
 
119/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosítással egyetért: Mezőberény Város 2004. évi költségvetése  
6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási főösszegén belül a dologi kiadási 
előirányzatát                                                                                          973 eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli  a Személyi juttatási előirányzatát       725 eFt-tal 
és a Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát                   248 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
120/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
intézményeknél az engedélyezett álláshelyek számát az érvényben lévő törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően vizsgáltassa felül. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. szeptember 30. 
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121/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 63/2004./II.27./sz. határozat 
végrehajtásáról, az Ügyrendi Bizottság elnökének Közalapítvány alapításával kapcsolatos 
tájékoztatóját elfogadta.  
 
 
122/2004./III.26/sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Alapfokú Zene- 
és Művészeti Iskola munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
123/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata képviselő-testületének pályázati kiírása a városi 
zeneiskola igazgatói állására: 
1. A pályázatot meghirdető szerv (Pc): 
    Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola – igazgató 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
    szakirányú felsőfokú iskolai végzettség a közoktatásról szóló törvény és a 138/1992.(X.8) 

Korm. rendelet szerint (szefv) és pedagógus szakvizsga 
    legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat (szgy)  

előnyt jelent: zeneművészeti főiskolán szerzett oklevél, közoktatási vezetői végzettség, 
vezetői gyakorlat 

4. Juttatások (Ft), illetmény (ill.), pótlék (p), egyéb: 
    A pályázat beadásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30 

nap. 
    A pályázat elbírálásának határideje (Pehi):2004. júliusi képviselő-testületi ülés. 
    Az állás elfoglalásának ideje (ÁEI): 2004. szeptember 1. 
    A megbízás 5 évre, 2009. július 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 
o három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (b). 

Illetmény (ill.): a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve megegyezés szerint.  
magasabb vezetői pótlék 200 % 
Bővebb felvilágosítást nyújt (f): Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon: 66/352-725 
vagy 66/423-871. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester, Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: a pályáztatás lebonyolítására a 2004. júliusi képviselő-testületi ülés 
 
 
124/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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125/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott 
szociális intézménye /az Idősek Otthona Juhász Gyula u. 1. sz./ érdek-képviseleti fórumába 
Tóth Sándor Vésztői u. 35. sz. alatti lakost, települési képviselőt delegálja a fenntartó 
képviselőjének. 
 
 
126/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott 
szociális intézménye /az Idősek Otthona Puskin u. 1. sz./ érdek-képviseleti fórumába Csávás 
István Deák F. u. 8/a. alatti lakost, települési képviselőt delegálja a fenntartó képviselőjének. 
 
 
127/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Torony Rádió” 
ajánlatát a Mezőberényi Kábel TV Szövetkezetnek küldjék meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
128/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Körösi Mihály kérelmének 
teljesítésére (az Orlai Petrics Somáról készülő könyv, nyomdai munkáinak költségeihez kért 
támogatás) a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázata kedvező elbírálása esetén 
visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
129/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Leg a láb” Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény kérelmét a 2004. május 15-16-án Debrecenben megrendezésre 
kerülő „Szomszédolás” Országos Gyermek Néptáncfesztiválon nem támogatja. Amennyiben 
ebben az évben megrendezésre kerül a „Berény” utónevű települések találkozója, akkor 
felajánlja, hogy ott képviselje a Berényke Táncegyüttes Mezőberényt az önkormányzat 
támogatásával.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
130/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai 
részére, az egységes megjelenés érdekében a férfi nyakkendő, női sál és jelvény költségeit 
biztosítja (59.000,- Ft.) a költségvetése általános tartaléka terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Matajsz János igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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131/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai 
részére, az egységes megjelenés érdekében zakó és blézer vásárlására a 2004. augusztus havi 
Képviselő-testületi ülésén visszatér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. augusztusi testületi ülés. 
 
 
132/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Humán Fejlesztési és 
Információs Központ kérelmében foglaltakat - a Körösi Nyári Akadémia Ének-zenei 
szekciójának továbbképzése - szakmailag támogatásra méltónak tartja, de azt pénzügyi 
lehetőségei miatt nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
133/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az általa felajánlott támogatás 
felhasználásáról, az Aradi Szabadságszobor Egyesület tájékoztatását tudomásul veszi. 
Reményét fejezi ki, hogy az Egyesület törekvése eredményes lesz, és a Szabadságszobor 
Aradon méltó helyen, közterületen felállításra kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
134/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetője által 2004. március 4-én kelt törvényességi észrevételével, 
mely megállapítja, Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete mulasztásos 
törvénysértést követett el azzal, hogy nem készítette el, illetve nem fogadta el Mezőberény 
város új rendezési tervét, nem alkotta meg ezzel összefüggésben az új helyi építési 
előírásokat. A képviselő-testület vállalja, hogy a mulasztást orvosolja, és 2004. július 31-ig 
képviselő-testületi ülésen a helyi építési szabályozásról szóló rendeletét és a városrendezési 
tervét elfogadja. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. július 31. 
 
 
135/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálata által előterjesztett Idősek Otthonának házirendjét. 
 
 
136/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott 
szociális intézménye /az Idősek Klubja Hősök útja 3. sz./ érdek-képviseleti fórumába Wagner 
Márton Báthory u. 88/a. sz. alatti lakost, alpolgármestert delegálja a fenntartó képviselőjének. 
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137/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete örömmel veszi tudomásul a 
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület felajánlását, a város fásítási programjában 
részvételi szándékukat támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
138/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Károlyi és 
Társa Építési Vállalkozó Kft-vel /Mezőberény, Csabai u. 25. sz./kötött adásvételi 
előszerződésben foglaltak, előteljesítés miatt közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosuljanak: 
- A 2004. január 6-án Mezőberényben kelt fenti tárgyú adásvételi előszerződés 5.) pont a./ 

alpontja úgy módosul, hogy vevő az 50.835.000,- Ft (Ötvenmillió-nyolcszázharmincötezer 
forint) saját erő összegét vételár előlegként, jelen módosított megállapodás aláírását követő 
napon utalja át eladó számlájára azzal, hogy eladó előteljesítéssel a Mezőberény, Békési u. 
7. sz. alatti 12 db önkormányzati bérlakást az általa vállalt 2004. július 31., a Sport utcában 
lévő 6 db önkormányzati bérlakást 2004. augusztus 31-ig átadja a vevő birtokába. 

- Amennyiben eladó az 1.) pontban megjelölt teljesítési határidőket követő 30. nap után nem 
szerzi be a használatbevételi engedélyt, illetve nem adja az eladó a vevő birtokába az itt 
megjelölt időre a lakásokat, úgy a részére az eladó által átutalt vételár előleg összege után, 
a jegybanki alapkamat összegének kétszeresével egyenlő összegű napi késedelmi kamatot 
köteles eladónak megfizetni a késedelem idejére. 

- Szerződő felek a 2004. január 6-án aláírt adásvételi előszerződés 6.) pontját közös 
megegyezéssel úgy módosítják, hogy amennyiben vevő a saját erő összegét eladónak e 
megállapodás szerint átutalja, úgy eladó hozzájárul ahhoz, hogy a lakások birtokba adása 
után, vevő a lakásokat bérbe adhatja, és azokba az általa kijelölt bérlőket beköltöztetheti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
139/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Békési u. 7. sz. alatti 
12 db, és a Sport utcában lévő 6 db költségalapú lakbérű önkormányzati bérlakás 
lakáselosztásánál a 2004. március 31-ig beérkezett kérelmek közül jelöli ki a bérlőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: kérelmek benyújtásának határideje 2004.március 31. 
 

140/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 761/2003./XII.19./, 96/2004./II.27./, 
104/2004./II.27./, 107/2004./II.27./, 108/2004./II.27./ sz. határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
141/2004./III.26./sz. Határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. április testületi ülésén tárgyalja 
a kiállítókról szerzett újabb információ ismeretében a Berényi Napok ipari, kereskedelmi 
kiállítás megrendezését. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. áprilisi testületi ülés. 
 
 
142/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja Parajné Komlódi 
Erzsébet Mezőberény, Fő u. 11. I/2. sz. alatti, 3544/8/A/2 hrsz-ú ingatlanának jelzálogjog 
bejegyzéséhez úgy, hogy a jelzálogjog bejegyzés a Mezőberény Város Önkormányzata által 
nyújtott, a 3544/8/A/2 hrsz-ú tulajdoni lapon 4. pontban bejegyzett hitel után kerülhet 
bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
143/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1993. évi II. Törvény 12/A bekezdése 
alapján és a 12/D (1) bekezdése alapján a tulajdonába kerülő Mezőberény 0106 hrsz-ú, 0153 
hrsz-ú, 0179 hrsz-ú, 0226/1 hrsz-ú, 0226/2 hrsz-ú, 0339/1 hrsz-ú, 0339/2 hrsz-ú, „a”, „b”, „c” 
alrészlet, 0349 hrsz-ú területek tulajdonjogát nem kívánja átvenni, mivel ezek jelenleg is 
funkcionáló belvízvédelmi csatornák. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Mezőberény 0106 
hrsz-ú, 0153 hrsz-ú, 0197 hrsz-ú, 0226/1 hrsz-ú, 0226/2 hrsz-ú területek a Körös Berettyó 
Vízgazdálkodási Társulat tulajdonába kerüljön, mivel azok a Templomzugi és a Kereki 
csatorna részei. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Mezőberény 
0339/1 hrsz-ú, 0339/2 hrsz-ú, 0349 hrsz-ú területek a Körösi Vízgazdálkodási Társulat 
tulajdonába kerüljön, mivel azok a Mezőberényi I. sz. csatorna részei. 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat, 
hogy a szükséges nyilatkozatot a Békéscsabai Körzeti Földhivatal felé az önkormányzat 
nevében adja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. árpilis 10. 
 
 
144/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a sz., 6. sz., és 10/a 
sz. szennyvíz öblözetben a telken belüli lakossági bekötések megvalósítására a Wiener Center 
Kft 2000 Ft/fm + ÁFA ajánlatát fogadja el, tényleges felmérés alapján. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
145/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a sz., 6. sz., és 10/a 
sz. szennyvíz öblözetben csak azoknál az ingatlanoknál segíti elő a belső szennyvízbekötést, 
ahol teljesítették a befizetéseket, vagy az elmaradt befizetési díj a bekötés időpontjáig 
teljesítésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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146/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. és 10/a. sz. 
szennyvízöblözetben azoknál az ingatlanoknál, ahol jelenleg a vezetékes víz nincs bekötve, de 
a tulajdonos a vízbekötést a szennyvízhálózat kiépítésének átadási időpontjától számított 1 
éven belül megvalósítja, az önkormányzat 2005. december 31-ig elősegíti a 
szennyvízbekötést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, 2005. dec. 31. 
 
 
147/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3. sz., 4. sz., 5/a. sz., 6. és 10/a. sz. 
szennyvízöblözetben a legkedvezőbb csatlakozási ponttól vállalja a bekötés költségét a lakó 
ingatlan tulajdonossal történő előzetes egyeztetés alapján. Az önkormányzat nem vállalja a 
szilárd burkolatok feltörésének és helyreállításának a költségét.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
148/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Központi 
ügyelet ellátására az egészségügyi szolgáltatói szerződés, valamint a rendelőre és az 
eszközökre vonatkozó megállapodás a SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 10.) 
képviselője: Dr. Piriczky Béla ügyvezető, egészségügyi vállalkozással az előterjesztetett 
tervezetek szerint kerüljön megkötésre azzal az eltéréssel, hogy a szerződésekben rögzíteni 
kell, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának szándékában áll bérleti díjat kikötni a 
rendelő és eszközök használatáért, melyet a várható jogszabályi változások miatt ez év 
második félévétől kíván érvényesíteni.  
Képviselő-testület megbízza a polgármestert az egészségügyi szolgáltatói szerződés, a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját pedig a rendelő- és eszközhasználatra 
vonatkozó megállapodás megkötésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina Humánsegítő Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2004. március 31. 
 
 
149/2004./III.26./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja a Petőfi Sándor Gimnáziumot 
- rendezvény elszámolásról szóló beszámolója alapján -, hogy a számviteli fegyelmet 
szigorúan tartsa be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
150/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár nyomtató 
vásárlására 114 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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151/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 1691/1. hrsz-ú 1 ha 
3420 m2 területű ingatlan árverésen történő megvásárlása során megállapított 3 mill. Ft 
vételárat biztosítja a 2004. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. április 1. 
 
 
152/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 962/4 hrsz-ú Petőfi u. 11/a. sz. 
helységét hasznosításra meghirdeti, miután a gimnázium, mint jelenlegi használó 
kinyilatkozza, hogy nem tart igényt az ingatlanra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
153/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért és támogatja Békés megye 
további 8 települése belterületi vízrendezési programjának megvalósítását. 
Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy Békés Megye Képviselő-testület címzett támogatás 
elnyerése érdekében a település belterületi belvízmentesítése megvalósítására beruházási 
koncepciót nyújtson be a központi szervekhez. 
A központi címzett támogatás elnyerése érdekében a Mezőberény városra eső belterületi 
belvízmentesítéssel kapcsolatos költségek 10%-át pályázati saját forrásként biztosítja a 
jóváhagyásra kerülő alternatívának megfelelően. 
Sikeres pályázat esetén Békés Megye Képviselő-testületével együttműködési megállapodást 
köt a beruházás megvalósításához szükséges saját forrás biztosításra. 
Utasítja Hivatalát, hogy a határozatot, valamint a beruházási koncepcióba beépítésre kerülő - 
településre vonatkozó - adatokat igény szerint adja át Békés Megye Képviselő-testülete 
Önkormányzati Hivatala vagy az általa megbízott szervezet részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              A határozat megküldéséért: Baksai Ágnes titkársági főelőadó 
Határidő: 2004. április 20. 
 
 
154/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy kösse meg az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft-vel (Erdész Béla) a 
Tervezési szerződést bruttó 702.000 Ft, azaz: Hétszázkettőezer forintért a Mezőberény 
település belterületét érintő vízrendezési elvi engedélyezési tervdokumentáció és címzett 
pályázati anyag elkészítésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
155/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a SAPARD „A 
falufejlesztés és -felújítás, vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése 
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támogatása” című intézkedés keretében kiírt pályázatra. A pályázat tárgya: Információs táblák 
elhelyezése Mezőberény belterületén. 
A pályázott beruházás teljes bekerülési költsége 19.093.764 Ft. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete továbbá úgy dönt, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges saját erőt, 4.773.441 Ft-ot a költségvetés általános tartalékából 
biztosítja. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármester urat, hogy a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével a pályázatot készíttesse el és a pályázatot a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére nyújtsák be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. április 20. 
 
 
 
156/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a PANORÁMA Film kft. 
kérelmét az „Utazz velünk Magyarországon!” című sorozatukkal kapcsolatban, felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a nyilatkozatot megtehesse úgy,  hogy maximálisan a költség a 250 eFt-
ot nem haladhatja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
157/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a 390 hrsz-ú 
Mezőberény, Budai N. A. u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlanát minimum 2 millió Ft 
értékben. Megbízza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: int. azonnal. 
 
 
 
158/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy címzett támogatással 
megvalósuló önkormányzati beruházás keretében meg kívánja valósítani Petőfi u. 14-20. sz. 
alatti ingatlanon a Petőfi Sándor Gimnázium és az Orlai Petrics Soma Általános Iskola iskolai 
diákotthon részére egy 108 fős diákotthon építését. 
A PAKSI-TEAM Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány szerint az „A” változat 
567.744 eFt létesítési költségű. 
A képviselő-testület a megvalósíthatósági tanulmány „A” változatát az első helyre sorolja, így 
a megvalósításához saját forrásként 56.774 eFt-ot biztosít az alábbi részletezés szerint: 
2005. év                                8.574 eFt 
2006. év                              48.200 eFt-ot biztosít az éves költségvetési rendeletében. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármester urat, hogy a 2005. évi pályázat beadásához szükséges feladatokat végeztesse el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. április 25. 
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159/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3606/9. hrsz-ú, Liget tér 2. sz. alatti 
ingatlanából a korábban Football Klub által használt irodahelyiséget térítés mentesen a 
mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatába adja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
160/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 714/2003./XII.19./sz. határozat 
végrehajtását elfogadja azzal, hogy amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei 
megengedik, a Kinizsi utcai óvodánál gyalogos átkelőhelyet kialakít. Ennek érdekében már 
most árajánlat legyen kérve megfelelő terv elkészítésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: tervezésre árajánlat kérés: int. azonnal. 
 
 
161/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/2004./II.27./sz. határozat 
végrehajtására tett intézkedést a 158/2004./III.26./sz. határozat értelmében elfogadja. 
 
 
162/2004./III.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 
követlen ajánlati felhívás lett kiírva a Mezőberényi Strandfürdő területén lévő úszómedence 
burkolat felújítására és a vízvisszaforgató gépház és gépészet felújítására, bővítésére. Az 
ajánlat benyújtásának és bontásának időpontja: 2004. április 9. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2004.(III.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2004.(III.29.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2000./IX.18./ 
MÖK sz. rendelete a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről, hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2004.(III.29.) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosításáról 
 
 

*** 
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163/2004./IV.30./sz. határozat: 
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, és az előző 

testületi ülés zárt ülésén hozott döntésekről 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 428/2003./VI.27./, 51/2004./I.23./, 
73/2004./II.27./, 114/2004./III.26/, 125/2004./III.26./, 126/2004./III.26./, 
127/2004./III.26./, 129/2004/III.26/, 132/2004./III.26./, 133/2004/III.26./, 
135/2004./III.26./, 136/2004./III.26./, 139/2004/III.26./, 47/2004./I.23./, 
48/2004./I.23./, 137/2004./III.26./, 138/2004./III.26./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére társulási megállapodás kötése 
/483/2003./IX.5./ sz. határozat/ 

2/3. Városi Könyvtár létszám kérelme /718/2003./XII.19./ sz. határozat/ 
2/4. Testvérvárosi kapcsolat Csantavérrel (Szerbia-Montenegró) /731/2003./XII.19./ sz. 

hat. 
2/5. Dr. Erdész Ádám megbízása a Mezőberény monográfia szerkesztésére 

/72/2004./II.27./ hat./ 
2/6. Európai Unióhoz való csatlakozás megünneplése költségeire fedezet 

/89/2004./II.27./sz. hat./ 
2/7. Az Orlai Petrics Somáról készülő könyv kiadásának támogatása /128/2004./III.26./ 

sz. hat./ 
2/8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
2/9. Ellenőrzési és értékelési terv /65/2004./III.27./ sz. hat./ 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről 
2. Bejelentések 

4/1. Az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló rendelet módosítása 

4/2. Helyi járatú autóbusz viteldíj-tarifa módosítás 
4/3. Nevelési-oktatási intézmények pályázatai 
4/4. Az OM „SZAK 2004.” pályázatán való részvétel 
4/5. Induló első osztályok száma a városi általános iskolákban 
4/6. Az OPS Muzeális Gyűjteménynek a megye németségével kapcsolatos gyűjtő 

munkája 
4/7. Diákolimpiai országos kosárlabda döntő Mezőberényben 
4/8. Testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulójának megünneplése Münsingenben 
4/9. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme STHIL fűrész vásárlásához előirányzat 

biztosítására 
4/10. Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése  
4/11. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület keretében benyújtandó pályázathoz saját erő 

biztosítása 
4/12. Átcsoportosítás 
4/13. Egyéb bejelentések 

3. Zárt ülés 
5/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a zárt ülésen hozott 54/2004./I.23./, 

55/2004./I.23./, 98/2004./II.27./, 99/2004./II.27./, 100/2004./II.27./, 
106/2004./II.27./, 148/2004./III.26./, 149/2004/III.26./, 151/2004/III.26./, 
152/2004./III.26./, 153/2004./III.26./, 154/2004/III.26./, 156/2004/III.26./, 
157/2004/III.26./, 158/2004/III.26./, 159/2004./III.26./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
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5/2. Békési úton, a Közszolgáltató Intézmény régi székhelye belső udvarának rendezési 
terve /540/2003./IX.5./ sz. határozat/ 

5/3. Kinizsi utcai óvodánál gyalogos átkelő terve /160/2004./III.26./ sz. határozat/ 
5/4. Hajkó Tibor telek-vásárlási kérelme 
5/5. Zavada Mártonné Czebe Róza és Botos János kérelme 
5/6. Hungarotel Rt. ajánlata 
5/7. Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 
5/8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme gázbekötés támogatására 
5/9. Dr. Csermely Miklós – gyógyvízzé minősítés /szóbeli/ 
5/10. Ingatlan vásárlás /szóbeli/ 
5/11. Münsingeni úttal kapcsolatos költségek 
5/12. A Városi strand felújítása 
5/13. Berényi Napok rendezvény 
5/14. Egyéb bejelentések 

 
 
164/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
165/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a képviselő-testület március 26-i zárt 
ülésen hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul veszi. 
 
 
166/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 428/2003./VI.27./, 51/2004./I.23./, 
73/2004./II.27./, 114/2004./III.26/, 125/2004./III.26./, 126/2004./III.26./, 127/2004./III.26./, 
129/2004/III.26/, 132/2004./III.26./, 133/2004/III.26./, 135/2004./III.26./, 136/2004./III.26./, 
139/2004/III.26./, 47/2004./I.23./, 48/2004./I.23./, 137/2004./III.26./, 138/2004./III.26./, sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
167/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Megállapodás jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződés” megkötésével egyetért. 
Megbízza a polgármestert, hogy a társuló önkormányzatokkal a szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. május 31. 
 
 
168/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Kábel TV Szövetkezetet, 
vizsgálják felül belső hatáskörben, hogy mi okozza az adásaik zavarását a víztorony 
környékén, és tárják a hibákat a testület elé annak érdekében, hogy ha a víztornyon elhelyezett 
másik adó-vevő készüléknek zavaró hatása van, az megvizsgálásra kerülhessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kábel TV Szövetkezet elnöke 
Határidő: értesítésre azonnal 
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169/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 2161-
3/2004.04.15. ikt. számú 1 fő alkalmazásához 2004. évben (06.01. - 11.30.) 300 eFt támogatás 
biztosítása iránti kérelmét nem támogatja, elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
170/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szerbia-Montenegrói Csantavér 
magyar lakta településsel, a civil szférában működő kapcsolatok erősítése és hivatalos szintre 
emelése végett, testvérvárosi kapcsolatok felvételét kezdeményezi. A hivatalos kapcsolat 
felvétele érdekében megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a csantavéri helyi 
közösség vezetőivel egyeztessen a kapcsolatfelvétel formájáról és időpontjáról. A júniusi 
testületi ülésre a testvérvárosi szerződés-tervezet kerüljön előterjesztésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. júniusi testületi ülés. 
 
 
171/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény monográfia 3. 
kötetének előkészítő munkáihoz (térképekre, grafikonokra, fotójogdíjakra, s a további ilyen 
jellegű kiadásokra) a 2005. évi költségvetésében 500 eFt fedezetet biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. évi MÖK költségvetés elfogadása. 
 
 
172/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény monográfia 3. 
kötetének szerkesztésére előterjesztett megállapodást elfogadja, és javasolja a 
polgármesternek, hogy azt Dr. Erdész Ádám szerkesztővel aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
173/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Európai Unióhoz 
történő csatlakozása időpontjának (2004. május 1.) megünnepléséhez a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ részére az ünnepi program költségeihez 173 e Ft-ot biztosít a 2004. évi 
költségvetése Általános tartalékának a terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
174/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szakmailag támogatásra méltónak ítéli 
Körösi Mihály: Orlai Petrics Soma és kora című műve megjelentetését és ahhoz 100 eFt 
pénzügyi támogatást biztosít, amennyiben a kiadvány további pénzügyi forrásai is biztosítva 
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lesznek. A felajánlott támogatásért cserében a megjelent kiadványból 100 pld.-ra igényt tart 
az önkormányzat, amiért külön köszönetet mond. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
175/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
176/2004./IV.30.6sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 65/2004./II.27./sz. határozatával 
elfogadott ÖMIP-ben meghatározott ellenőrzési és értékelési tervet a 2004-2008. közötti 
időszakra elfogadja. Ez az anyag a továbbiakban az ÖMIP 2. sz. mellékletét képezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
177/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Márta Judit belső ellenőr 2004. évre 
szóló ellenőrzési tervét elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Márta Judit Polg. Hiv. belső ellenőr  
Határidő: értelem szerint 
 
 
178/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetése: 
bevételeit  3.898.282 eFt előirányzattal 
 3.593.643 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -9.555 eFt) 
kiadásait  3.898.282 eFt előirányzattal, 
 3.505.259 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 50.054 eFt) 
az egyenleget              88.384 eFt-tal jóváhagyja, és a 2003. évi költségvetés alapján a 2003. 
I-IV. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
179/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2004. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH int. folyó és egyéb bevételei 
Pénzforgalom nélküli bevétel, előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 9.968 e Ft + 20.085 e Ft, bevételi előirányzatát  30.053 e Ft-tal megemeli 
- 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
Pénzforgalom nélküli bevétel, előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele  bevételi előirányzatát  6.491 e Ft-tal megemeli 
- 7-2. cím: Városi Zeneiskola 
Pénzforgalom nélküli bevétel, előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele  bevételi előirányzatát  533 e Ft-tal megemeli 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát  6.491 e Ft-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát  500 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 160 e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát 186 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadás (láncfűrész vásárlás) 153 e Ft-tal 
- Felújítási kiadások előirányzatát 5.492 e Ft-tal 
  (Kötött felhasználású előirányzat) 
- ebből: Strandfürdő felújítása 5.267 e Ft 
 Sportpályaöltöző felújítása 225 e Ft 
7-2. cím: Városi Zeneiskola kiadási előirányzatát   533 e Ft-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát 74 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 16 e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát 443 e Ft-tal 
Ebből: elkötelezettséggel terhelt előirányzatok:  
- Személyi juttatás 24 e Ft 
- Dologi kiadás  276 e Ft 
- 2003. évi normatív és normatív kötött felhasználású állami tám. felhaszn. miatti befizetési 

köt. 276 e Ft 
7-4. cím: Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai, kiadások előirányzatát 8.468 e Ft-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát 3.508 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 996 e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát 3.964 e Ft-tal 
Ebből elkötelezettséggel terhelt előirányzatok: 
 - Személyi juttatás 2.308 e Ft 
 - Munkaadókat terhelő járulékok 612 e Ft 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát  21.585 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadások előirányzatát 1.500 e Ft 
(PH-ba számítástechnikai és irodatechnikai eszközök beszerzése) 
- Pénzforgalom nélküli kiadás 20.085 e Ft 
(Általános tartalék előirányzat) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
180/2004./IV.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többszörösen 
módosított 4/2003/III.03./ MÖK sz. rendelet 8. §-a 10. pontja alapján a 2003. évi állami 
feladatmutatós (és norm. kötött felh. tám. hozzájárulások) normatívák elszámolása során 
megállapított (az állami költ-ségvetést az önkormányzatot megillető), az intézményeket 
terhelő befizetési kötelezettség összegét az intézmények 2003. évi jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint: 

- az 1. Sz. Általános Iskola esetében  1.450 e Ft összegben állapítja meg, 
- a Petőfi Sándor Gimnázium esetében  700 e Ft összegben állapítja meg, 
- a Városi Zeneiskola esetében  276 e Ft összegben állapítja meg, 

és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2004.május 10-ig 
történő befizetésére. 
Befizetendő összeg: 
• 1. Sz. Általános Iskola  1.450 e Ft 
• Petőfi Sándor Gimnázium  700 e Ft 
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• Városi Zeneiskola  276 e Ft 
Felelős:  1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
  Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
  Városi Zeneiskola igazgatója 
Határidő: 2004. május 10. 
 
 
181/2004./IV.30./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2003. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2003. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegeket az intézmények 
szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola 3827 e Ft 
                   Kerékpártároló bővítés, építés (Felhalmozási kiadás) 570 e Ft 
  Spec. tagozat számára számítástechnika terem 
  biztonsági védelem (Felújítási kiadás) 80 e Ft 
  Orvosi szoba csempézés, átalakítás (Felújítási kiadás) 1300 e Ft 
  11/1994.VI.8. MÖK sz. rendelet 5. sz. mell.  1877 e Ft 
  2004-re előírt megvalósulási ütemtervből eszköz- 
  vásárlás (Dologi kiadás) 
Petőfi Sándor Gimnázium   5067 e Ft 
  Gimnázium belső udvar burkolása, kijárat javítása, 
  világításának kialakítás (Felújítási kiadás) 2000 e Ft 
  Kombinált gyalugép, forgácsporszívó beszerzése 
  (Felhalmozási kiadás)  1600 e Ft 
  Nagy teljesítményű nyomtató (1 db) beszerzése 
  (Felhalmozási kiadás)  200 e Ft 
  Számítógép vásárlás (Felhalmozási kiadás) 400 e Ft 
  Internet kollégiumba és konyhába (Felhalmozási kiadás) 467 e Ft 
  Szobák, tantermek burkolatának cseréje (Dologi kiadás) 400 e Ft 
Petőfi Sándor Művelődési Központ  25 e Ft 
  Működési kiadások teljesítésére (Dologi kiadás) 25 e Ft 
Városi Könyvtár  210 e Ft 
  Működési kiadások teljesítésére (Dologi kiadás) 210 e Ft 
Orlai Petrics Soma Gyűjtemény  75 e Ft 
                  Működési kiadások teljesítésére (Dologi kiadás) 75 e Ft 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  5726 e Ft 
  Gépkocsivásárlás (Felhalmozási kiadás) 3070 e Ft 
  Bölcsőde konyhai berendezési tárgyak /HACCP  
  rendszernek megfelelő/ (Felhalmozási kiadás) 487 e Ft 
  Idősek Klubja – épület-karbantartás (Dologi kiadás) 1196 e Ft 
  Egyéb dologi kiadás  973 e Ft 
Felelős: Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatója 
              Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
              Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
              Városi Könyvtár igazgatója 
              Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
              Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
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182/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2003. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon 2004. június 30-áig. 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetése: 

bevételeit  3.898.282 eFt előirányzattal 
 3.593.643 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -9.555 eFt) 

kiadásait  3.898.282 eFt előirányzattal, 
 3.505.259 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 50.054 eFt) 

az egyenleget 88.384 eFt-tal jóváhagyja, 
és a 2003. évi költségvetés alapján a 2003. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hitelesített mérleg közzétételére 2004. június 30. 
 
 
183/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – A 
kategóriában (A pedagógusok szakmai ismeretei megújításának, bővítésének, illetve 
készségei, képességei fejlesztésének elősegítése a 2004/2005-ös tanévben) – pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás előreláthatólag 150.000,- Ft, saját erőt az 
intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. augusztus 31. 
 
 
184/2004./IV.30./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 előreláthatólag 200.000,- Ft, 
saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
185/2004./IV.30./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/2 kategóriában (Erdei iskola) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt 
támogatás előreláthatólag 150-200.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
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186/2004./IV.30./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/3 kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás előreláthatólag 200.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
187/2004./IV.30./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/4 kategóriában (Környezeti nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt 
támogatás előreláthatólag 200.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
188/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – F 
kategóriában (Intézményvezetői kompetencia fejlesztése) – pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázaton igényelt támogatás előreláthatólag 500.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt 
meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. augusztus 31. 
 

189/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – G 
kategóriában (Pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének támogatása) – pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás előreláthatólag 1.000.000,- Ft, saját erőt az 
intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. június 25. 
 

190/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
H/2 kategóriában (Közoktatási feladatok, fejlesztési programok társulás, konzorciumi 
együttműködés keretében történő ellátása) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás előreláthatólag 2.000.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. június 25. 
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191/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az 1. Sz. Általános Iskola 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – J 
kategóriában (Közoktatási intézmények könyvtárainak állomány gyarapítása) – pályázatot 
kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás előreláthatólag 900.000,- Ft, saját erőt az 
intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. szeptember 17. 
 
 
192/2004./IV.30./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 200.000,- Ft, 200.000 Ft saját erőt az 
intézmény költségvetéséből, a pedagógusok továbbképzési pénzéből tud biztosítani. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. augusztus 31. 
 
 
193/2004./IV.30./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/2 kategóriában (Erdei iskola) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás 300.000,- Ft, 180.000 Ft saját erőt az intézmény a szülői befizetésekből 
tud biztosítani. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
194/2004./IV.30./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 (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 300.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt 
meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
195/2004./IV.30./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/4 kategóriában (Környezeti nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A 
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pályázaton igényelt támogatás 300.000,- Ft, 50.000 Ft saját erő az intézmény 
költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
196/2004./IV.30./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 (Az integrált nevelés, oktatás segítése az általános 
iskolában)– pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 500.000,- Ft, 
50.000 Ft saját erő az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. június 25. 
 
 
197/2004./IV.30./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 – G kategóriában (Pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele) – pályázatot 
kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 1.073.000,- Ft, saját erőt az intézmény 
nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. június 25. 
 
 
198/2004./IV.30./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 (Közoktatási intézmények könyvtárainak állomány 
gyarapítása) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 450.000,- Ft, 
150.000 Ft saját erő az intézmény költségvetéséből. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. szeptember 17. 
 
 
199/2004./IV.30./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 200.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. augusztus 31. 
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200/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C/3 
kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás 300.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
201/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C/4 
kategóriában (Környezeti nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt 
támogatás 300.000,- Ft, saját erőt az intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
202/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – J 
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 2004. szeptember 17. 
 
 
203/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – 
C/3 kategóriában (Egészséges életmódra nevelés) – pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton 
igényelt támogatás 300.000,- Ft, 300.000 Ft saját erő az intézmény költségvetéséből.. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
 
 
204/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Városi Alapfokú Zene- és 
Művészeti Iskola azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által 
kiírt felhívásra – C/5 kategóriában (Az alapfokú művészetoktatás programjainak támogatása) 
– pályázatot kíván benyújtani. A pályázaton igényelt támogatás 300.000,- Ft, saját erőt az 
intézmény nem jelölt meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Matajsz János igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2004. május 21. 
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205/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OM SZAK 2004. 3.1. támogatandó 
tevékenység témában pályázatot nyújt be, melyhez saját erőként 200 eFt-ot biztosít, ebből 100 
eFt pénzben, valamint 100 eFt értékben az intézmény felügyeleti munkatárs munkabére és 
vonzatai arányos része. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
206/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OM SZAK 2004. 3.3. támogatandó 
tevékenység témában pályázatot nyújt be, melyhez saját erőként 200 eFt-ot biztosít, ebből 100 
eFt pénzben, valamint 100 eFt értékben az intézmény felügyeleti munkatárs munkabére és 
vonzatai arányos része. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
207/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete 2004 évi munkatervét módosítja azzal, 
hogy a 2004 júniusi - Oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának módosítása- 
napirendet a következő testületi ülésen tárgyalja, helyette a város gazdasági programjához 
kapcsolódó oktatási, nemzetközi kapcsolatok, sport és kulturális koncepciók felülvizsgálata 
napirendet tárgyalja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
208/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004/2005-ös tanévben a város mind 
két általános iskolájában (a saját nevelési igényű tanulók általános iskolai speciális tagozatát 
nem számítva) 2-2 első osztály indítását rendeli el és engedélyezi a 26 fő maximális 
létszámtól való eltérést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              általános iskolák igazgatói 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
209/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ismételten a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése Elnökéhez fordul az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény 
létszámának bővítésével kapcsolatban. A létszámbővítés indokaként a 306-20/2003. iktató 
számú megkeresésben foglaltak szerepeljenek, azzal, hogy egy 4 órás németül jól beszélő 
helytörténészre kéri a város a támogatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 



55 

210/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. május 28-31. között 
Mezőberényben rendezendő IV. korcsoportos kosárlabda diákolimpia országos döntőjéhez a 
költségvetése általános tartalék terhére 250 db póló árával - maximum 200.000,- Ft összegig- 
járul hozzá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István OKBiz. Elnöke 
Határidő: az elszámolásra: a MÖK 2004. júniusi ülése. 
 
 
211/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Münsingenben 
megrendezésre kerülő testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulójának megünneplésének 
programját. 
 
 
212/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény a munkájához szükséges STHIL MS 390 tip. Motoros fűrészt /a 
gép ára: 153.000 Ft/ megvásárolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
213/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényben a szavazatszámláló 
bizottságok összetételét  a következők szerint határozza meg (a változások vastagított dőlt 
betűvel szedve: 
1.) Számú szavazókör (Kinizsi u 13, Kinizsi úti óvoda) 

• Balázs Györgyné, Mezőberény, Vörösmarty u. 18. elnök 
• Ónody Gyuláné, Mezőberény, Szabó árpád u. 26.  elnökhelyettes 
• Zubáné Gál Márta, Mezőberény, Várkonyi u. 5.  tag 

2.) Számú szavazókör (Kodály u 8 ,Kodály Zoltán úti óvoda): 
• Balogh Ernő, Mezőberény ,  Bonyhay u. 18.  elnök 
• Csirmaz Sándor, Mezőberény, Korona u. 3             tag 
• Litvai György, Mezőberény, Kinizsi u.11.  tag 
• Póttag: Hathy Zsolt, Mezőberény, Bonyhay u. 1.  

3.számú szavazókör (Jeszenszky u 21 , Idősek Otthona):  
- Litvai Ádám, Mezőberény, Hunyadi u. 21.  elnök 
- Mezeiné Báthory Valéria Mezőberény, Madarász u. 49/A  elnökhelyettes  
- Forróné  Hajdú Katalin Mezőberény, Zrínyi sgt. 16. tag 
4. számú szavazókör (Luther tér 1,  1. számú Ált .Iskola) 
• Savolt Jánosné , Mezőberény Belencéresi u. 10.  elnök 
• Muzslai Jánosné, Mezőberény , Martinovics  u. 53.  elnökhelyettes 
• Balogh Géza, Mezőberény,  Kastély köz 1. II .e. 9.  tag 
5 számú szavazókör (Liget tér 5 , Liget téri óvoda) 

3. Andrésiné Daru Ilona, Mezőberény ,  Kereki u. 26. elnök 
4. Éber Mihály, Mezőberény,  Kereki  u. 53.   elnökhelyettes 
5. Berg Gyuláné Szénáskert u. 4.     tag 
6. Póttag: Balog Mónika Mezőberény, Ady u. 5. 
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6. számú szavazókör (Hösök út 3  , Idősek Otthona) 
• Pál Imréné, Mezőberény , Martinovics  u. 3.                  tag 
• Csók Imréné, Mezőberény , Hősök 10/F I/4   elnökhelyettes 
• Benkéné Madari Erika, Mezőberény, Fő utca  2/CI.6. tag  
• Póttag: Fazekas Lajosné  Mezőberény, Fő u. 2/D III/26 
7. számú szavazókör  (Kálvin u 2  ,Kálvin úti óvoda) 

• Grőszer Erzsébet, Mezőberény,  József Attila u. 14.  elnök 
• Erdei Mihályné, József Attila  u. 54.   elnökhelyettes  
• Kozma Mária, Mezőberény, József Attila u. 55. tag 
• Póttag: Bajkai Mátyásné Mezőberény, Budai Nagy Antal u. 62.  
8. számú szavazókör  (Petőfi u 27 HUMÁNSEGÍTŐ) 
• Rajnai Mártonné, Mezőberény Petőfi u. 35.  elnök 
• Bartó Róbertné Mezőberény, Fő u. 2/A I. 12. 
• Vígh Sándorné, Mezőberény ,  Csabai u. 38. tag 
• Póttag: Mórocz Dénes Mezőberény, Puskin u. 52. 
9. számú szavazókör (Deák F. u 5-7,  Iskola) 
• Gubis Andrásné, Mezőberény, Deák F. u.   63.  elnök 
• Marton Mihály, Mezőberény , Deák F.  u. 48/A  elnökhelyettes 
• Bereczki Magdolna, Mezőberény , Árpád u. 51.             tag 
10. számú szavazókör (Mátyás király u.  2 . Óvoda) 
• Benyó Istvánné, Mezőberény , Oltványkert u. 44. elnök 
• Dombi Éva , Mezőberény, Ókert u. 16.   elnökhelyettes 
• Kis Sándorné Mezőberény, Áchim u. 45.  tag 
• Póttag: Bőtsch Ádám Mezőberény, Oltványkert u. 50. 
A póttagok szükség szerint bármely szavazatszámláló bizottsághoz átcsoportosíthatók. 
Felhatalmazást ad az önkormányzat az Ügyrendi Jogi Közbiztonsági Bizottságnak, hogy a 
szavazatszámláló bizottságokat szükség szerint egészítse ki a 2004.június 13-i Európai 
Parlament tagjainak választására. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző,  

Hoffmann Dániel ÜJKB elnöke 
Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2004. június 10. 
 
 
214/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény város 
Önkormányzata részt vesz a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által hozott 
intézkedés keretében 1/2004/ROP 1.1 „Turisztikai vonzerők fejlesztése” című pályázati 
kiírásban az 1-es számú komponensében szereplő „Nemzeti parkok és más védett természeti 
területek” pályázatán. A Körösök-Völgye Natúrpark Egyesület által elnyert PEA pályázathoz 
benyújtásra kerül a Mezőberény, Medvefejes-tó és környékének rendbetétele. A pályázat csak 
az önkormányzat tulajdonában lévő 2955, 2963/22 belterületi, és külterületi 061/11,-12,-13,-
24. helyrajzi-számú ingatlanokra vonatkozik és várható bekerülési költség 60 mill. Ft. A saját 
erő összege a bekerülési összeg 5%-a, 3 mill. Ft. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szükséges saját erőt, azaz 
3.000.000,- Ft-ot a 2005. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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215/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
• a 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai: 

Felhalmozási kiadások: - Mezőberényi Csatornamű 
Társulat részére (3., 4., 5a, 6., 10a) öblözet: Önkor- 
mányzati intézmények után bekötési hozzájárulás 
(2003. évi előirányz. – kiadási előirányzatát 5144 e Ft-tal csökkenti 

• a 7-1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, Felújítási 
kiadások előirányzatát (Strandfelújítás) 5267 e Ft-tal csökkenti 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
• a 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai 

Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék 
előirányzatát 10411 e Ft-tal. 

• a 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai 
előirányzaton belül: 
- Pénzforgalom nélküli kiadások 
Fejlesztési tartalék előirányzatát 
(Kastély: 6000 e Ft, IHM pályázat (688/2003.XI.21. 
 MÖK): 10000 e Ft) 16000 e Ft-tal csökkenti 
- Pénzforgalom nélküli kiadások 
Általános tartalék előirányzatát 16000 e Ft-tal megemeli. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
216/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2005 évi 
költségvetési koncepcióba kerüljön be a kastély felújításának meghatározása, a konkrét összeg 
a 2005 évi költségvetési ismeretében lesz meghatározva. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
217/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 54/2004./I.23./, 55/2004./I.23./, 
98/2004./II.27./, 99/2004./II.27./, 100/2004./II.27./, 106/2004./II.27./, 148/2004./III.26./, 
149/2004/III.26./, 151/2004/III.26./, 152/2004./III.26./, 153/2004./III.26./, 154/2004/III.26./, 
156/2004/III.26./, 157/2004/III.26./, 158/2004/III.26./, 159/2004./III.26./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
218/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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 - 
terveit  2004. évben a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem készítteti el. 
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219/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kinizsi utcai 
óvodánál a gyalogos átkelő terveit 2004. évben a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem készítteti 
el. 
 
 
220/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Mezőberény, 
Bajcsy u. 60. sz. alatti, 2992 hrsz-ú, 1132 m2 területű belterületi építési telek ingatlant Hajkó 
Tibor Mezőberény, Liget u. 1/A. fsz. 9. sz. alatti lakos részére a kérelemben szereplő 
vételáron. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
221/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Zavada Mártonné Czebe 
Róza Mezőberény, Gyár u. 15. sz. alatti, 1638 hrsz-ú ingatlanára Botos János tulajdonosként 
(¼ arányban) történő bejegyzéséhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
222/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hungarotel Rt ajánlatát /alközponti 
rendszer/ fedezet hiánya miatt későbbi időpontban tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
223/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő - 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatába adott - Csepel D 350 T típusú tűzoltó 
gépjárműfecskendőt nem értékesíti, azt a város céljaira megtartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
224/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Gárdonyi és Rózsa utcai bekötési kérelmét a Dégáz ajánlatának ismeretében tárgyalja 
érdemben. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a két utca tekintetében kérje meg a 
gázvezeték kiépítésének költségvonzatát. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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225/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatok 
münsingeni útjára a hivatalos delegáció résztvevőitől 7.000,- Ft/fő hozzájárulás megfizetését 
kéri, a kiutazó lakosságtól 14.000,- Ft/fő hozzájárulást kér. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
226/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi strand felújításával a legjobb 
ajánlatot benyújtó ALTERRA Építőipari Kft.-t (Budapest, Sibrik Miklós u 30. sz.) alatt bízza 
meg 54 000 000 Ft + ÁFA, azaz 67 500 000 Ft egyösszegű vállalási áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a kiviteli szerződést a mai 
napon, azaz 2004. április 30-án írja alá. 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a felújítás pénzügyi fedezetét a 2004. évi költségvetés 
általános tartalékából biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. április 30 
 
 
227/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi strand felújításának műszaki 
ellenőrzésével a DUPLEX Kft-t bízza meg, 600 000 Ft+ ÁFA, azaz 750 000 Ft összegű 
megbízási díjért. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a megbízási szerződést írja alá. 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Városi strand felújítás műszaki ellenőrzésének 
pénzügyi fedezetét a 2004. évi költségvetés általános tartalékából biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. május 10. 
 
 
228/2004./IV.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Napok keretein belül 
megrendezi az ipari és mezőgazdasági kiállítást és vásárt is 2004. évben, melynek 
lebonyolítója a Városi Közszolgáltató Intézmény. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 
Művelődési Központ részére biztosított 3,5 mill. Ft kulturális rendezvényekre fordítható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Közszolg. Intézmény vezetője 
              Műv. Központ igazgatója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2004.(V.03.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2004.(V.03.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló többszörösen módosított 15/2000.(VI.26.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2004.(V.03.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
 

*** 
 
 
229/2004./V.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
1./ A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által 2004. évre kiírt Területfejlesztési 

Kiegyenlítő támogatás (TEKI) pályázaton való részvétele 
2./ Ingatlan vásárlás kérdése /Bútor Rt./ 
3./ Münsingenbe jelentkezők névsorának, létszámának egyeztetése. 
 
 
230/2004./V.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatás igénybevételére támogatást nyújt be a városi strand gyermekmedencéjének 
felújításának támogatása tárgyában. 
A tervezett felújítás teljes bekerülési költsége: 45.387 eFt (100 %) 
A megpályázott támogatás összege: 36.310 eFt (  80 %) 
A saját erő mértéke:   9.077 eFt (  20 %) 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt 
az alábbi bontásban biztosítja: 
2004. évi fejlesztési tartalék terhére:        3.631 eFt 
2005. évi általános tartalék terhére:        5.446 eFt 
A Képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2004. május 25-ig nyújtsa be a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2004. május 25. 
 
 
231/2004./V.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatás igénybevételére támogatást nyújt be a városi úthálózat felújításának támogatása 
tárgyában. 
A tervezett felújítás teljes bekerülési költsége: 45.425 eFt (100 %) 
A megpályázott támogatás összege: 36.340 eFt (  80 %) 
A saját erő mértéke:   9.085 eFt (  20 %) 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt 
az alábbi bontásban biztosítja: 
2004. évi fejlesztési tartalék terhére:        3.634 eFt 
2005. évi általános tartalék terhére:        5.451 eFt 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2004. május 25-ig nyújtsa be a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2004. május 25. 
 
 
232/2004./V.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatás igénybevételére kiírt pályázatba a városi úthálózat felújításánál nem kerül 
betervezésre a Szent István utca és a Sport utca azon szakasza, amely kijavítását a 
szennyvízberuházók elvégzik.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. május 25. 
 
 
233/2004./V.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatás igénybevételére kiírt pályázatba a városi úthálózat felújításánál betervezésre kerül a 
Vadász utca. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. május 25. 
 
 
234/2004./V.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatás igénybevételére kiírt pályázatba a városi úthálózat felújításánál betervezésre kerül a 
Sport utcának azon szakasza, mely a szennyvízberuházók által nem kerül kijavításra, és 
belefér a betervezett m2 területbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. május 25. 
 
 
235/2004./V.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyaljon vállalkozókkal, konzorcium létrehozásáról a felszámolás alatt álló Bútor Rt. 
esetleges megvásárlása ügyében. A tárgyalás eredményét ismertesse a képviselő-testülettel.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
236/2004./V.18/sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a testvérvárosi 
kapcsolat 10 éves évfordulójának ünneplésére (2004. június 18-21) a Münsingenbe 
jelentkezők névsorából kimaradjon a Berényke néptáncegyüttes, ezzel is csökkentve a 
túljelentkezést. A még fennmaradó plusz létszám csökkentésére a testület megbízza a 
polgármester urat. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 

*** 
 
 
237/2004./V.28./sz. határozat: 
• Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, és az előző 

testületi ülés zárt ülésén hozott döntésekről 
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók az 595/2003./X.17./, 85/2004./II.27./, 
117/2004./III26./, 169/2004./IV.30./, 172/2004./IV.30./, 176/2004./IV.30./, 
180/2004./IV.30./, 205/2004./IV.30./, 206/2004./IV.30./, 207/2004./IV.30./, 
212/2004./IV.30./, 715/2003./XII.19./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

2/2. A óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata /38/1999./III.26./ hat./ 
2/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

• Tájékoztató a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2003. évi tevékenységéről 
• A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat beszámolója a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról 
• Bejelentések 

5/1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
5/2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
5/3. A helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról rendeletalkotás 
5/4. 1. Sz. Általános Iskola pótelőirányzat kérelme 
5/5. Országos állat- és kirakodóvásár rendezése 
5/6. A kötelező eszköz és felszerelési jegyzékhez való megfelelés 
5/7. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában 
5/8. Berény utónevű települések találkozója Karancsberényben, Berényi Napok 2004.  
5/9. Kulturális Örökség Napjai hétvége 2004. szeptember 18-19. 
5/10. Költségvetési előirányzat átcsoportosítás és fedezetbiztosítás 
5/11. Szociális és Egészségügyi Bizottság munkatervre vonatkozó módosító indítványa  
5/12. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság indítványa szociális térkép elkészítése 

feltételeinek biztosítására 
5/13. Egyéb bejelentések 

• Zárt ülés 
6/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 101/2004./II.27./, 142/2004./III.26./, 

143/2004./III.26./, 144/2004.III.26./, 145/2004./III.26./, 147/2004./III.26./, 
155/2004./III.26./, 220/2004./IV.30./, 221/2004./IV.30./, 222/2004./IV.30./, 
226/2004./IV.30./, 227/2004./IV.30./, 223/2004./IV.30./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

6/2. Telefon alközponti árajánlatkérésre beérkezett ajánlatok értékelése 
6/3. Jakusovszki Zoltán hitelfelvételhez történő hozzájárulás iránti kérelme 
6/4. Csenger Pálné hitelfelvételhez történő hozzájárulás iránti kérelme 
6/5. Salamon Mátyás ingatlan vásárlási kérelme 
6/6. Takács Tibor Mezőberény, Gyomai u. 1/b. I/8. szám alatti önkormányzati lakás 

megvásárlása iránti kérelme  
6/7. Taba Illés Herbert és felesége beépítési kötelezettség alól való felmentéshez történő 

hozzájárulás iránti kérelme 
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6/8. Pedagógusnap 
6/9. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatai  
6/10. Petőfi Sándor Gimnázium tanterem bővítési igénye 
6/11. Blanka majori lakóházak ivóvíz ellátása 
6/12. Luther utcai Óvoda előtt gépjármű parkoló kialakításának kérése 
6/13. Cigány lakosok - a CKÖ elnöke személye ellen - írásban benyújtott kifogása  
6/14. Egyéb bejelentések  

 
 
238/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület április 30., május 18-
i zárt ülésen hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul veszi.  
 
 
239/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 595/2003./X.17./, 85/2004./II.27./, 
117/2004./III26./,1 69/2004./IV.30./, 172/2004./IV.30./,176/2004./IV.30./, 180/2004./IV.30./, 
205/2004./IV.30./, 206/2004./IV.30./, 207/2004./IV.30./, 212/2004./IV.30./, 
715/2003./XII.19./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
240/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2004/2005-ös nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett –405 fő- is a költségvetési rendeletében jóváhagyott 
létszámot biztosítja a feladatok végrehajtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali. 
 
 
241/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
242/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadta. 
 
 
243/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elismerését fejezi ki a Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület eddig végzett munkájáért.  
 
 
244/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja 
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245/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja munkatervét azzal, hogy A 
szociális szolgáltatástervezési koncepciót a júniusi testületi ülés helyett az októberi testületi 
ülésen tárgyalja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, októberi testületi ülés. 
 
 
246/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 58/B. § /2/ bekezdése alapján 
előírt szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról a Polgármesteri Hivatal rendelet-tervezetet 
terjesszen a testület elé, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
247/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elismerését fejezi ki a szociális 
területen dolgozó szakemberek munkájáért. 
 
 
248/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván fedezetet biztosítani az 1. 
Sz. Általános Iskola részére az ÁNTSZ által megállapított hiányosságok megszüntetésének 
fedezetére. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a hiányosságok pótlását saját 
költségvetéséből gazdálkodja ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
249/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az országos állat- és kirakodóvásár 
rendezését a vesztesége működés, valamint a felújítás magas költségvonzata miatt meg 
kívánja szüntetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
250/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a 25/1995./VIII.07./ MÖK. sz. –az önkormányzat által fenntartott piacról és vásárokról 
szóló- rendelet módosítását a következő ülésre készítse elő. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. júniusi testületi ülés. 
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251/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nevelés-oktatási 
intézmények 2004. évi költségvetésében, kötelező eszköz és felszerelési jegyzékhez való 
megfeleléshez rendelkezésre álló forrásokat az intézmények teljes egészében felhasználhatják, 
függetlenül attól, hogy az összeg esetleg magasabb, mint ahogy az OKÉV-hez benyújtott 
kérelemben 2004. évre szóló ütemtervben szerepel. Amennyiben az intézmény számára 
rendelkezésre álló forrás magasabb, mint az ütemtervben szereplő összeg, úgy az intézmény a 
többletforrást csak és kizárólag az ütemtervben 2005-re jelzett eszközök, felszerelések 
beszerzésére használhatja fel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Nevelés-oktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
 
 
252/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin –a fenntartó képviseletében- a 3 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Papp Zoltán és Siklósi István önkormányzati képviselőket.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Papp Zoltán képviselő 
             Siklósi István képviselő 
Határidő: az érettségi vizsgák (befejezése várhatóan: 2004. június 24.) 
 
 
253/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete a 2004. évben Karancsberényben 
megrendezendő „Berényi Napokon” a hivatalos delegáción felül kulturális csoporttal is 
képviselteti magát. A delegáció utaztatásának költségét /egy db belföldi forgalmazású 
autóbusz/ vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. augusztus 7. 
 
 
 
254/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mezőberény a 
„Kulturális Örökség Napjai” 2004. szeptember 18-19. programjaihoz az alábbiak szerint 
csatlakozzon: 
az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény a 2003. évi rendezvényekhez hasonlóan 
rendkívüli nyitva tartással üzemeljen szombaton, 
a Városháza, mint építészeti érték, valamint Orlai Petrics Soma Coriolanus című képe 
kapcsán legalább az egyik napon legyen nyitott, álljon rendelkezésre az épület bemutatásához 
vezető, 
a felhívás kerüljön megküldésre a városban működő egyházaknak, valamint civil 
szervezeteknek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Érintett intézmények 
Határidő: 2004. szeptember 18-19. 
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255/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításokról, 
fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- a 7-.3 cím: PH.Int.folyó és egyéb bevételei: 
    Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
    -bevételi előirányzatát                                                                     3.800 eFt-al megemeli, 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- a 7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai: 
     Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát 3.800 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
256/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a szociális 
térkép elkészítéséhez szükséges feltételeket, ennek pénzügyi vonzatát, a 2005. évi 
költségvetés tervezésének időpontjáig konkretizálja. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
257/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 101/2004./II.27./, 142/2004./III.26./, 
143/2004./III.26./, 144/2004.III.26./, 145/2004./III.26./, 147/2004./III.26./, 155/2004./III.26./, 
220/2004./IV.30./, 221/2004./IV.30./, 222/2004./IV.30./, 226/2004./IV.30./, 
227/2004./IV.30./, 223/2004./IV.30./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
258/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja Jakusovszki 
Zoltán Mezőberény, Rákóczi sgt. 25. sz. alatti, 1372 hrsz-ú ingatlanának jelzálogjog 
bejegyzéséhez úgy, hogy a jelzálogjog bejegyzés a Mezőberény Város Önkormányzata által 
nyújtott, az 1372 hrsz-ú tulajdoni lapon 13. pontban bejegyzett hitel után kerülhet 
bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
259/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja Csenger Pálné 
Mezőberény, Ady E. u. 39. sz. alatti, 83 hrsz-ú ingatlanának jelzálogjog bejegyzéséhez úgy, 
hogy a jelzálogjog bejegyzés a Mezőberény Város Önkormányzata által nyújtott, az 83 hrsz-ú 
tulajdoni lapon 4. pontban bejegyzett hitel után kerülhet bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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260/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson további tárgyalásokat Salamon Mátyás Mezőberény, Árpád u. 10. sz. alatti lakos 
ingatlan vásárlása ügyében. A Puskin u. 9-11.sz. önkormányzati ingatlan esetleges teljes 
értékesítése érdekében meg kell vizsgálni, hogy az ott lakók hova helyezhetők el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
261/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Takács Tibor Mezőberény, 
Petőfi u. 14. sz. alatti lakos önkormányzati lakás megvásárlása iránti kérelmét, de csak abban 
az esetben kíván tárgyalni a Mezőberény, Gyomai u.1. sz. ingatlan lakásai közül történő 
értékesítésről, amennyiben a jelenlegi bérlők közül valaki lemond a bérleti jogáról. Ha ez 
megtörténik, úgy megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az értékesítés 
ügyében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
262/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Gyomai u. 1/B. 
I/8. sz. önkormányzati ingatlan felértékelésre kerüljön, az ingatlanban lévő további lakások 
minimum m2 ár megállapítása érdekében is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
263/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Taba Illés 
Herbert és felesége Taba Illés Herbertné Nelhübel Henrietta Mezőberény, Kereki u. 103. sz. 
és a Kereki u. 105. szám alatti lakosok a saját tulajdonukban lévő 3799 hrsz-ú és 3800 hrsz-ú 
ingatlanjainak telek egyesítése megtörténjen, valamint a 3800 hrsz-ú telken beépítési 
kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 

264/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közelgő 
pedagógusnap alkalmából köszöntő levelet küld a pedagógusokat foglalkoztató 
intézményekbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. június 3. 
 

265/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Hungarotel Rt-vel fennálló Telefonszolgáltatási Szerződés módosítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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266/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a telefon alközponti árajánlatra 
beérkezett ajánlatok megvizsgálása alapján úgy dönt, hogy minden ajánlattevőtől újabb 
árajánlatot kér. Ugyanolyan paraméterekkel tegyenek a pénzügyi konstrukcióra ajánlatot, és 
ezt tegyék meg lízing és bérleti díjra is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
267/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
által 04 Gy/I./A/2. – számon kiírt Speciális gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív 
napközbeni ellátás című felhívásra pályázatot nyújtson be.  
A pályázathoz a saját forrást – pályázati nyerés esetén - maximum 176.000 Ft összegben 
biztosít. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, hogy a pályázatot nyújtsa 
be. 
Felelős: Kovács Edina Igazgató 
Határidő: 2004. június 13. 
 
 
268/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
által I.2. – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás néven című felhívásra a jelenlegi rendszer 35 
db jelzőkészülékeinek növelésére további 5 készülékre pályázatot nyújtson be.  
A pályázathoz a saját forrást – pályázati nyerés esetén - maximum 100.000 Ft összegben 
biztosít. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, hogy a pályázatot nyújtsa 
be. 
Felelős: Kovács Edina Igazgató 
Határidő: 2004. június 13. 
 
 
269/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
által / I.3. – Támogató szolgálat című felhívásra az új támogató szolgálat létrehozására 
pályázatot nyújtson be, gépkocsi vásárlására és berendezésre (betegemelő, bútorzat). 
A pályázathoz a saját forrást – pályázati nyerés esetén - maximum 1.500.000 Ft összegben 
biztosít, melynek forrása az Intézmény 2003. évi pénzmaradvány. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, hogy a pályázatot nyújtsa 
be. 
Felelős: Kovács Edina Igazgató 
Határidő: 2004. június 16. 
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270/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
által I.4.a. – Pszichiátriai betegek közösségi ellátása című felhívásra pályázatot nyújtson be.  
A pályázathoz a saját forrást a kiírás szerint nem szükséges biztosítani. 
Megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, hogy a pályázatot nyújtsa 
be. 
Felelős: Kovács Edina Igazgató 
Határidő: 2004. június 13. 
 
 
271/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálta a Petőfi Sándor 
Gimnázium tanterembővítési igényét, az építési kérelmet elutasítja. A tanterem hiány 
megoldására más megoldást fog biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
272/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Luther utcai Óvoda kérését - 
intézménye előtt gépjármű parkoló kialakítása- nyilvántartásba vette, elismerve az igény 
jogosságát. Az önkormányzat minden évben egy parkoló építését előirányozta egy-egy 
közintézménye előtt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
273/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tájékoztatja a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatot a cigány lakosok - a CKÖ elnöke személye ellen - írásban benyújtott 
kifogásáról, mivel a testületnek ezzel kapcsolatban nincs kompetenciája állást foglalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
274/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Képviselő-testülete 
Önkormányzati Hivatala által ajánlott légi felvételekből készült CD-én lévő anyagot nem 
igényli, a jelképes 40 eFt támogatást nem tudja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
275/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi Strand 
kiviteli terveit az időközben keletkezett változásoknak megfelelően a kiviteli tervek készítője 
az OPÁL Mérnöki Iroda (8882 Eszteregnye, Csíkfa u. 5. sz.) átdolgozza. Az átdolgozás 
költségeire 700.000 + ÁFA = 875.000 Ft-ot biztosít a 2004. évi felhalmozási kiadások 
tervezési előirányzata terhére. 
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Továbbá megbízza a polgármester urat, hogy a tervezői szerződést az OPÁL Mérnöki 
Irodával kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. június 10. 
 
 
276/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete svs City-Média Kft /Budapest/ 
megkeresését nem támogatja, a Békés Megye című kiadványban való hirdetés megjelentetése 
ajánlatát nem kívánja igénybe venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
277/2004./V.28./ sz. határozat: 
• Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a békési 

kistérségbe tartozó településekkel együtt a parlagfű elleni védekezést célzó 2004/7. 
számú közmunka programra kiírt pályázaton 8 fő - ebből 5 fő roma - közmunkás 
foglalkoztatásának vállalásával, és egyidejűleg egyetért azzal, hogy a pályázat Békés 
Város Önkormányzata gesztorságával legyen benyújtva. 

• A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázattal összefüggő ÁFA és pályázat által nem 
támogatott, esetlegesen felmerülő költségeket viseli. 

• A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy konzorciumi szerződést kössön a 
Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, és felhatalmazza az együttműködési 
megállapodás aláírására Békés várossal, a gesztor településsel. 

• A képviselő-testület vállalja, hogy eredményes pályázat esetén a 8 fő parlagfű 
mentesítésben résztvevő közmunkást további 2 hónapig foglalkoztatja. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje: 2004. június 10. 
 
 
278/2004./V.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 236/2004./V.18/sz. 
határozatát. A Berényke néptáncegyüttes nem kerül ki az utazók névsorából, de a jelentkezők 
számának csökkentése továbbra is szükséges. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulójának ünneplésére (2004. június 18-21.) 
Münsingenbe kiutazók listájának összeállításával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2004.(VI.01.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, többször módosított 9/198.(VI.02.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2004.(VI.01.) önkormányzati 
rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2004.(VI.01.) önkormányzati 
rendelete A helyi szociálpolitikai kerekasztalról 
 
 

*** 
 
 
279/2004./VII.02./sz. határozat: 
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, és az előző 

testületi ülés zárt ülésén hozott döntésekről 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/l. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 115/2004./III.26./, 167/2004./IV.30./, 
170/2004./IV.30./, 205/2004./IV.30./, 206/2004./IV.30./, 210/2004./IV.30./, 
213/2004./IV.30./, 214/2004./IV.30./, 248/2004./V.28./, 251/2004./V.28./, 
252/2004./V.28./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A Városi Közszolgáltató Intézmény működési formájának felülvizsgálata 
(8/2004./I.23.) 2/3. Vásár tartás megszüntetése, rendeletmódosítás (249/2004./V.28./, 
250/2004./V.28./ hat.) 2/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

3. A város gazdasági programjához kapcsolódó – oktatási, - nemzetközi kapcsolatok, - 
sport-, és - kulturális koncepciók felülvizsgálata 

4. Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadása 

5. Bejelentések 
5/1. 1. Sz. Általános Iskola pótelőirányzat iránti kérelme sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált oktatásához. 
5/2. 1. Sz. Általános Iskola pótelőirányzat iránti kérelme kis létszámú 3. első osztály 

indításához 5/3. Az 1. Sz. Általános Iskola alapító okiratáról szóló rendelet 
módosítása 

5/4. A talajterhelési díjról rendeletalkotás 
5/5. Mezőberény Város Képviselő-testületének Környezetvédelmi Alapjáról 

rendeletalkotás  
5/6. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások / 15 tárgyban / 
5/7. "Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület támogatás iránti kérelme 
5/8. Többcélú kistérségi társulás létrehozása 
5/9. Népújság Kft. felhívása 
5/10. Egyéb bejelentés 

6. Zárt ülés 
6/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 92/2004./II.27./, 103/2002./II.27./, 

105/2004./II.27./, 225/2004./IV.30./, 230/2004./V.18./, 231/2004./V.18./, 
232/2004./V.18./, 233/2004./V.18./, 234/2004./V.18./, 235/2004./V.18./, 
258/2004./V.28./, 259/2004./V.28./, 261/2004./V.28./, 263/2004./V.28./, 
264/2004./V.28./, 271/2004./V.28./, 272/2004./V.28./, 276/2004./V.28./, 
277/2004./V.28./, 278/2004./V.28./ sz. lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról. 

6/2. Telefon alközpontra árajánlat kérés (266/2004./V.28./ sz. hat.) 
6/3. Szín-Fa Kereskedelmi Egészségügyi és Szolgáltató Kft. vételi ajánlata  
6/4. BERÉNY ÉP KFT. kérelme 
6/5. Petőfi Sándor Gimnázium - externátusi elhelyezéshez - önkormányzati bérlakás iránti 

igénye  
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6/6. Jesó Magdolna ápolási díj megállapításának elutasítása tárgyában benyújtott 
fellebbezése  

6/7. Éven belüli lejáratú átmeneti kölcsön (munkabérhitel) felvételéhez felhatalmazás 
kérése  

6/8. "Mezőberényért" kitüntetésre érkezett javaslat 
6/9. A Városi strand gyermekmedence vízforgató berendezéseinek pályázatához saját erő 

biztosítása 
6/10. Orvosi rendelő kialakítása, és a Luther u. orvosi rendelőkből lakások kialakítása 
6/11. Martinovics úti iskola felújítására és bővítésére pályázat  
6/12. Egyéb bejelentés 

 
 
280/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület május 28-i zárt ülésen 
hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul veszi.  
 
 
281/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 115/2004./III.26./, 
167/2004./IV.30./, 170/2004./IV.30./, 205/2004./IV.30./, 206/2004./IV.30./, 
210/2004./IV.30./, 213/2004./IV.30./, 214/2004./IV.30./, 248/2004./V.28./, 251/2004./V.28./, 
252/2004./V.28./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
282/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság a Közszolgáltató Intézmény jogállásának átvizsgálása után jelentését a 
jegyző jogi véleményével együtt a 2004. szeptember havi ülésre terjessze elő. 
Felelős: Harmati László PGBiz. elnöke 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. szeptemberi testületi ülés 
 
 
283/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
284/2003./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az „Oktatási 
koncepció” munkaanyagában  a 4. oldalon „A város jó gazdája intézményeinek, és a 
koncepció időszakában a városnak is szüksége van jelenlegi intézményeire” mondat első része 
szerepeljen a koncepcióban: „A város jó gazdája intézményeinek”. 
 
 
285/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az „Oktatási 
koncepció” munkaanyagában  a 4. oldalon törlésre kerüljön a „2008-ig valamennyi nevelési-
oktatási intézménynél teljesíteni kell a kötelező, minimális eszköz és felszerelési jegyzékben 
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foglaltakat” mondat, helyette a koncepcióban szerepeljen „A kötelező minimális eszköz és 
felszerelési jegyzékhez való megfelelést a 717/2003./XII.19./sz. határozat alapján kell 
megoldani.” meghatározás. 
 
 
286/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város „Oktatási koncepcióját” 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. 
 
 
287/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város „Kulturális koncepcióját” 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. 
 
 
288/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város „Sport koncepcióját” 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. 
 
 
289/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város „Nemzetközi kapcsolatok 
koncepcióját” elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2008. 
 
 
290/2004./VII.02./sz. határozat: 
Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési 
Szabályzatáról: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésének (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottak 
végrehajtásaként a Szervezeti Működési Szabályzat 7. számú mellékleteként alábbiak szerint 
rendelkezik:  

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

A szabályzat személyi és tárgyi hatálya 
E szabályzat hatálya alá tartoznak Mezőberény Város Önkormányzata, és az önkormányzat 
intézményei , a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: ajánlatkérő)  beszerzései, amennyiben 
azok értéke eléri, vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban, meghatározott értékhatárokat. 

1. pont 
A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések 
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1.1 A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg 
szolgáltatás megrendelése és - kizárólag a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó 
beszerzés esetén - a szolgáltatási koncesszió. 

1.2 Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és 
birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására 
vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő 
részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A 
nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó beruházás esetén árubeszerzésnek minősül az 
ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - 
vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről. 

1.3 Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő 
valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 
a.) a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 

kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 
együtt; 

b.) építmény kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 
tervezése együtt; 

c.) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 

1.4 Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő 
ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő 
átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

1.5 A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - 
olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység 
megrendelése az ajánlatkérő részéről. 

1.6 A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő 
ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott 
időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

1.7 Ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat 
foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést 
minősíteni. 

1.8 Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek az 1.2 és az 1.5 
alpontok szerinti a tárgya, akkor, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés 
értékét. 

1.9 Nem tartoznak a Szabályzat hatálya alá: a Kbt. szerinti rendelkezés (2005. december 31-
ig, majd a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.) 
a.) a 10.00.000.- Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő építési beruházások 
b.) a 2.000.000.- Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő árubeszerzések 
c.) a 2.000.000.- Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő szolgáltatások megrendelése 

2. pont 
A beszerzési értékhatárok és a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok 
2.1 E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési 

értékhatárokat a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény 
határozza meg. 

2.2 A költségvetési év elején, legkésőbb a költségvetési év április 15. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal Beruházási és Vagyongazdálkodási Irodája éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A 
közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános, 
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melyet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére meg kell 
küldeni (Kbt.5. §). 

2.3 A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, és a Beruházási és Vagyongazdálkodási Irodája 
a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb minden év április 15. 
napjáig előzetes összesített tájékoztatót köteles készíteni a Kbt. 42. § (1)-(3) 
bekezdésekben meghatározott értéket meghaladó, adott évre tervezett beszerzésekről és 
azt hirdetmény útján köteles közzétenni (Kbt. 42. §, 43. §). 

2.4 A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és Beruházási és Vagyongazdálkodási Irodája, 
az éves beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai 
összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig 
kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának (Kbt. 16. §) 

2.5 A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházások esetén hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó igénybevétele kötelező (Kbt. 9. §, és 11. § ). 

3. pont 
A beszerzési érték meghatározása 

3.1  A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 
illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű teljes 
ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). 

3.2  A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának 
időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített 
eljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg  a 
tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

3.3  A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások 
vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek 

- beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor (kivéve az 
építési beruházás becsült értéke, amelynek megállapításakor a több év alatt 
megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást 
kell számítani), 

- beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 
- rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül 

összefügg. 
II. Fejezet 

A KÖZBESZERZÉSEK LEFOLYTATÁSÁNAK 
ELJÁRÁSI ÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI 

4. pont 
A közbeszerzési eljárás előkészítése, dokumentálása 

4.1  A közbeszerzési eljárás előkészítése alatt értendő: az adott közbeszerzési eljárás 
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott 
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, beruházási program és 
beszerzési javaslat elkészítése, a közbeszerzés becsült értékének meghatározása, az 
eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. 

4.2  Minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött 
szerződés teljesítéséig terjedően - írásban dokumentálni kell, az egyes eljárási 
cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

4.3  A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (az eljárás 
eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 
közzétételétől, illetve – ha a szerződéskötés később történik - a szerződés megkötésétől), 
illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel 
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kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig kell megőrizni. 

4.4  Tilos e fejezet megkerülése céljából az egyes beruházási, fejlesztési és felújítási 
feladatokat, melynek rendeltetése azonos vagy hasonló, az adott költségvetési éven belül 
részekre bontani.  

4.5  Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az önkormányzat nevében a polgármester, 
gyakorolja. Az Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal nevében a 
kötelezettségvállalásra feljogosított személyek gyakorolják. 

4.6  Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott, vagy év 
közben felmerülő, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás 
határidőben történő elindításáért a közbeszerzés tárgya szerint illetékes intézményvezető, 
a Polgármesteri Hivatal esetében az irodavezető, a beszerzés fedezetének rendelkezésre 
állásáért a Pénzügyi irodavezető a felelős. 

5. pont 
A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, 

szervezetekre vonatkozó szabályok 
Összeférhetetlenségi okok 

5.1  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció tervezetének 
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek 
megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi-, műszaki 
szakértelemmel kell rendelkezniük. 

5.2  Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg az 
5.1 bekezdés szerinti követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő 
tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a 
szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik. 

5.3  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy 
az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba 
nem vonható be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan 
személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely 

a.) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll; 

b.) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő 
Bírálóbizottságának tagja; 

c.) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 
d.) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója. 

5.4  Nem kell alkalmazni az 5.3 alpontban leírtakat, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg 
az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni 
kívánt személlyel vagy szervezettel az 5.3 alpont a)-d) pontja szerinti viszonyban álló 
érdekelt gazdálkodó szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem vesz 
részt ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként. 

5.5  A közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont bármely személy, 
vagy szervezet a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó. 

5.6  Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt 
gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem 
járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, 
ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik arról,  hogy az eljárásban nem 
vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. 
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5.7  Ha az 5.3, 5.5, vagy 5.6 alpontban leírtakat megsértették, az eljárás további részében nem 
lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az 5.3 alpont hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt 
személyekkel, szervezetekkel az 5.3 alpont a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt 
gazdálkodó szervezet, az 5.5 alpont szerinti személy vagy szervezet, illetőleg az 5.6 
alpont szerinti érdekelt gazdálkodó szervezet. 

5.8  Az 5 pont szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn azzal a személlyel vagy szervezettel 
szemben, aki, vagy amely a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó építészeti vagy egyéb 
műszaki tervdokumentáció elkészítésében részt vett. 

5.9  Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy 
szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn az e § 
szerinti összeférhetetlenség, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás során 
tudomására jutott információk vonatkozásában titoktartásra köteles. 

5.10  A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító hirdetmény, felhívás, illetve 
a dokumentáció előkészítése az e célra Polgármester által megbízott Előkészítő 
Munkacsoport feladata. 

5.11  A közbeszerzési eljárásban a döntést, az ajánlati felhívás tartalmát, ajánlattevő 
kiválasztását, a közbeszerzés hatálya alá tartozó valamennyi eljárásban a Képviselő-
testület hozza. 

6. pont 
Az Előkészítő Munkacsoport 

6.1  Az Előkészítő Munkacsoportot (továbbiakban Munkacsoport) a polgármester esetenként 
alakítja meg. A Munkacsoport tagjainak száma 3 főnél kevesebb nem lehet. 

6.2  A Munkacsoport feladatai: 
a. összeállítja, a képviselő-testület elé terjeszti és annak döntésének megfelelően 

közzéteszi a 34/2004. (III.12.) sz. Korm. rendelet szabályai szerint előzetes 
összesített tájékoztatót. 

b. elkészíti a tájékoztató, felhívás tervezetet 
c. kidolgozza az ajánlatok érvényességi szempontjait, az ajánlatok értékelésének és 

elbírálásának elveit 
d. javaslatot tesz az ajánlatok elbírálása során alkalmazható előnyökre 
e. a képviselő-testület döntése alapján közzéteszi a 34/2004. (III.12.) sz. Korm. 

rendelet szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben a hirdetményt 
f. gondoskodik az eljárás jogszerűségéről, illetve a törvény alapelveinek 

érvényesüléséről. 
6.3  A Munkacsoport tagjai lehetnek: 

a. a polgármesteri hivatal beruházási munkatársa  
b. a polgármesteri hivatal közbeszerzésben szakértelemmel rendelkező munkatársai 
c. a közbeszerzéssel érintett intézmény(ek) vezető(i) 
d. külső szakértő (szakértő szervezet) akinek felkéréséhez a képviselő-testület 

egyetértése szükséges. 
e. önkormányzati képviselők 
f. a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai 

6.4  A Munkacsoport munkájának koordinálását titkári minőségben a mindenkori beruházási 
munkatárs (továbbiakban: titkár) látja el. 

6.5 A Munkacsoport tevékenységéért a polgármesternek tartozik felelősséggel. 
6.6 A Munkacsoport titkárának feladatai különösen: 

a. koordinálja a Közbeszerzési Bírálóbizottság és az általa vezetett Munkacsoport 
tevékenységét 

b. gondoskodik a Munkacsoport jegyzőkönyveinek elkészítéséről 
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c. elkészíti és az illetékes szerveknek megküldi a törvényben meghatározott 
jelentéseket 

d. közreműködik a döntéshozó eljárást lezáró határozatának előkészítésében 
e. közreműködik az eredmény kihirdetésében 
f. a képviselő-testület döntéséről értesíti az érintetteket 
g. teljesíti a Kbt-ben meghatározott értesítési, tájékoztatási és közzétételi 

kötelezettségeket 
h. A Kbt.-ben meghatározott keretek között felvilágosítást, szakmai segítséget nyújt 

az ajánlatkérőknek. 
i. A Munkacsoport végzi a közbeszerzéssel kapcsolatos szakmai előkészítő 

tevékenységet, az adminisztrációs feladatokat a titkár látja el. 
j. A Munkacsoport által előkészített, a Kbt.-ben előírt dokumentációkat, a felhívás 

tervezetét a Közbeszerzési Bírálóbizottság elé terjeszti véleményezésre. 
6.7  A Munkacsoport az általa megállapított szabályok szerint működik, üléseiről 

jegyzőkönyvet vezet. 
7. pont 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság 
7.1  A hirdetmény, a felhívás, illetve a dokumentáció és az annak részét képező 

szerződés(tervezet)ek véleményezése, az ajánlatok értékelése és döntéshozó képviselő-
testület elé terjesztése, a Közbeszerzési Bírálóbizottság (a továbbiakban: Bírálóbizottság) 
feladata. A döntés joga a Képviselő-testületet illeti.  

7.2  A Beruházási és Vállalkozási irodavezető köteles a szerződés módosításáról, valamint a 
szerződés teljesítéséről a Képviselő-testület döntését követően külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a 34/2004. 
(III.12.) sz. Korm. rendelet szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A 
hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől 
számított öt munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan 
időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a 
szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként 
szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal /Kbt. 307. §/. 

7.3  A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai lehetnek: 
- önkormányzati képviselők 
- az Előkészítő Munkacsoport titkára 
- a közbeszerzési eljárás lebonyolításával esetenként megbízott külső szakértő 
- a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai 

Építési beruházás esetén a Bírálóbizottság további tagjai: 
- a beruházással érintett intézmény vezetője vagy az általa kijelölt intézményi 

munkatárs, 
- önerős közmű építése esetén a közművel érintett terület képviselője vagy az 

általa kijelölt önerős társulásban résztvevő személy. 
7.4 A Közbeszerzési Bíráló Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: 

- Polgármester, Alpolgármester 
- Képviselő-testület szakág szerint érintett állandó bizottságának elnöke által 

kijelölt bizottsági tag, 
- a Polgármesteri Hivatal irodavezetői vagy általuk megbízott munkatárs, 
- a jegyző, aljegyző 
- a közbeszerzéssel érintett intézmények képviselői, 
- belső ellenőr 

7.5  A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai a polgármester javaslatára a képviselő-testület 
nevezi ki határozott időtartamra. A bizottság tagjainak száma 5 főnél kevesebb nem lehet.  
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7.6  A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntéseit határozati formában hozza. A Bírálóbizottság 
akkor határozatképes, ha azon az állandó tagok legalább fele jelen van. A Bírálóbizottság 
határozatait a jelen lévő állandó tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza, minden 
tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén elutasító határozathoz fűződő 
jogkövetkezményeket kell alkalmazni. A Bírálóbizottság üléseiről és döntéseiről 
jegyzőkönyv készül, amelyet a Polgármesternek és a Jegyzőnek az ülést követő 5 napon 
belül tájékoztatás céljából meg kell küldeni. A jegyzőkönyv részét képezi a tagok 
indokolással ellátott egyéni bírálati lapja. 

7.7  Az ajánlatok felbontásánál a Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke, a Polgármester, 
Polgármesteri Hivatal eljárást lebonyolító Beruházási és Vagyongazdálkodási Iroda 
munkatársa, a jegyzőkönyvvezető és a Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke által 
meghívott személyek, a Közbeszerzési Tanács tagjai vagy az általuk megbízott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez központi költségvetési támogatásban részesülő 
ajánlatkérő esetén - a külön jogszabályban meghatározott szervek, személyek lehetnek 
jelen.  

7.8  Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely 
ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

7.9 A Bírálóbizottság tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők titoktartásra vonatkozó 
nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az eljárásban 
résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat nem szolgáltathatják ki, kivéve, 
ha azt jogszabály kötelezővé teszi. 

7.10. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt 
ajánlattevőkről hozott Bírálóbizottsági döntésről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell 
készítenie. Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvet a Beruházási és 
Vagyongazdálkodási Iroda öt munkanapon belül kell megküldenie az ajánlattevőnek, 
továbbá az ajánlattevőt írásban tájékoztatnia kell az eljárásból történt kizárásáról, 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról vagy az eljárásban való részvételre, illetve a 
szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, valamint ezek 
indokáról, az erről hozott Bírálóbizottsági döntést követő öt munkanapon belül. 

8. pont 
A beszerzések ellenőrzése 

A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérő belső ellenőrzési 
feladatokat ellátó munkatársa rendszeresen ellenőrzi. A belső ellenőr a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

9. pont 
Az eljárásban résztvevők felelősségi köre 

9.1  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, 
illetve az eljárás más szakaszában  

- a pénzügyi lebonyolítás a Pénzügyi Iroda 
- a közbeszerzési műszaki leírás készítése és a műszaki lebonyolítás előkészítése, az 

ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata és 
előzetes értékelése a Beruházási és Vagyongazdálkodási Iroda, 

- a jogszabályoknak való megfelelőség, az eljárás jogszerűségének biztosítása és az 
ajánlatok jogi szempontból történő előzetes értékelése a jegyző, aljegyző, 

- a beszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása, a hirdetmények megküldése és 
közzététele, a határidők megtartásának biztosítása, az ajánlatok alapján az ajánlattevők 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a Beruházási 
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és Vagyongazdálkodási Iroda, illetve a beszerzési eljárásba lebonyolítóként bevont 
személy feladata és felelőssége. 

- A közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület hoz döntést e szabályzat hatálya alá 
tartozó beszerzésekben  

9.2  Az eljárásban részt vevő személyek - így a Közbeszerzés Bírálóbizottság tagjai és a 
Képviselő-testület döntést hozó tagjai is – a közbeszerzési törvényben szabályozott 
anyagi felelősségük mellett kötelesek feladatukat teljesíteni. 

9.3. A közbeszerzési eljárásban, mint önkormányzat az ajánlatkérő, a döntéseket a 
Képviselőtestület hozza. A Képviselő-testület Előkészítő Munkacsoport által 
előkészített, a Közbeszerzési Bírálóbizottság által megtárgyalt és általa előterjesztett 
javaslat alapján hozott döntéséért testületi felelősséggel tartozik. 

9.4. A Képviselőtestület ülésén a tervezett döntés jogszerűségéről a jegyző köteles 
véleményt nyilvánítani. Amennyiben a Képviselőtestület- a jegyző véleménye ellenére 
jogsértő döntést hoz, mentesül a felelősség alól az a képviselő, aki név szerint a jogsértő 
döntés ellen szavazott. Amennyiben a jegyző a Képviselőtestületet nem megfelelően 
tájékoztatja a jogszerű döntésről, és a Képviselőtestület a jegyző jogszerűtlen ajánlata 
szerint dönt, ez esetben a Képviselőtestület jogszerűtlen döntéséért a jegyző felelős.  A 
Képviselőtestület felelőssége, a közbeszerzési eljárás szabályai szerint anyagi felelősség 
is lehet. 

9.5. A Képviselőtestület- amennyiben, az általa megbízott bonyolító szervvel felelősséget 
kizáró szerződést köt- csak akkor felelős, ha a bonyolító ajánlatával ellentétes döntést 
hoz. 

9.6 Abban az esetben, ha az önkormányzat képviselő-testülete az ajánlatkérő, nevében a 
polgármester gyakorolja a törvényes képviseletet. A Polgármester ajánlatkérői 
felelőssége a Képviselőtestület döntéséhez kötött, felelőssége a Képviselőtestület 
döntésének végrehajtása – a döntés keretei között állapítható meg. Amennyiben a 
Polgármester a képviselő testület által hozott döntéssel ellentétesen jár el, úgy a saját 
döntéséért teljes felelősséggel tartozik. A Polgármester tárgyal teljes felelősséggel a 
közbeszerzési eljárás során, szerződéseket köt, a testület által jóváhagyott tartalmi és 
formai követelmények szerint. A Polgármester jogosult megtagadni azon szerződések 
aláírását, melyekre nincs testületi felhatalmazása, illetve ellentétesek a Közbeszerzési 
törvény rendelkezéseivel. A jogszabállyal ellentétes tartalmú szerződést, ha erre testületi 
döntés van, a Polgármester - utasításra írtam alá „megjegyzés mellett kötheti meg, ez 
esetben a felelősség az utasítást adó képviselőtestületé.  

9.7 A Közbeszerzési Bírálóbizottság szakmai és testületi felelősséggel tartozik a feladatai 
végrehajtásáért, javaslatai testületi ülésre terjesztéséért. 

9.8 A Polgármester felelős az Előkészítő Munkacsoport tagjainak kinevezéséért, a 
Közbeszerzési Bírálóbizottságot a képviselő-testület választja meg.   

9.9 Az Előkészítő Munkacsoport tagjait a polgármester nevezi ki, a tagok feladat leírásban 
kapják meg munkájukat. Szakmai felelősséggel tartoznak a közbeszerzési rendeletben 
leírtak teljesítéséért, szakmai javaslatuk szakszerűségéért és okszerűségéért. 
Felelősségük – az önkormányzati rendeletben leírtak szerint a polgármester felé 
érvényesül.  

9.10 Közbeszerzési eljárás bonyolítójának feladatát és felelősségét – az önkormányzattal 
kötött megállapodás tartalmazza. 

III. FEJEZET 
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

10. pont 
10.1 Jelen szabályzat 2004. július 01. napján lép hatályba, szabályait a 2004.május 1. napját 

követően indult beszerzések vonatkozásában kell alkalmazni. 
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10.2 Jelen szabályzat alkalmazása során a Kbt., a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon 
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. szabályaira is 
figyelemmel kell eljárni. 

E szabályzat alapján létrejövő szerződések aláírására a polgármester, a polgármesteri hivatal 
beszerzései tekintetében a kötelezettségvállalásra feljogosított személyek is jogosultak 
 
Mezőberény, 2004. június 21. 
 
 
 
                        Cservenák Pál Miklós                                                Dr. Hantos Katalin 
                              polgármester                                                                    jegyző 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolás évente május 31-ig. 
 
 
291/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola részére 363-
5/2004. ikt.számú kérelmének megfelelően 2004. szeptember 1-jétől a Sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatásához 2004. évre 1290 eFt-ot biztosít (Személyi juttatás: 864 eFt, Munkaadókat 
terhelő járulékok: 276 eFt, Dologi kiadások: 150 eFt) a 2004. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
A képviselő-testület megbízza az 1. Sz. Általános Iskola igazgatóját, hogy az integrált 
oktatással kapcsolatos feladatok személyi feltételeit elsősorban az intézményben jelenleg 
foglalkoztatott pedagógusok továbbképzésével oldja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István az 1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
292/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola kis létszámú 
(3. első osztály) indítására vonatkozó pótelőirányzat-biztosítás iránti kérelmét elutasítja, a 
208/2004./IV.30./MÖK. számú határozatát nem módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István az 1. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
293/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
- Az Önkormányzatok saját működési bevételei: 
 - SZJA + SZJA jöv. kül. mérs. + SZJA normatívan 4 e Ft-tal csökkenti 
 elosztott része előirányzatát 
 és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- Az Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 
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  Egyéb sajátos működési bevételek  1 e Ft-tal 
  (Norm. áll-i hozzájárulás-vált. kerekítés) 
- Az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei: 
  Normatív állami hozzájárulás + Normatív módon 
  elosztott kötött felh. közp. támogatás-előirányzatát 3 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
294/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
  (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
  kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok)) csökkenti 642 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. cím: 1. Sz. Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát 242 e Ft-tal 
  - Nemzetközi matematika verseny 112 e Ft 
  - Cserekapcsolat Gronauval 130 e Ft 
2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát 208 e Ft-tal 
  - Nemzetközi labdarúgó torna Marosvásárhely 54 e Ft 
  - Nemzetközi labdarúgó torna Székelyudvarhely 54 e Ft 
  - Szovátai téli játékok 100 e Ft 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát  192 e Ft-tal 
  - Idegennyelv-tanulás Lingenben 92 e Ft 
  - Idegennyelv-tanulás Gronauban 100 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
295/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
  (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények)) csökkenti 1200 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. cím: 1. Sz. Általános Iskola dologi kiadási előirányzatát  60 e Ft-tal 
  - V. Egészségnevelési nap 60 e Ft 
2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola kiadási előirányzatát  230 e Ft-tal 
  - Személyi juttatás: 70 e Ft 
  - Munkaadókat terhelő jár.: 10 e Ft 
  - Dologi kiadások: 150 e Ft 
  - Vers és prózaíró pályázat 100 e Ft 
  - Berény Napok nk-i labdarúgó torna 80 e Ft 
  - II. népdaléneklési verseny tanulóknak 20 e Ft 
  - Nyuszi-kupa fiú zsinór + C35. labda torna 30 e Ft 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát  60 e Ft-tal 
  - Zenés irodalmi műsor (Zalán T. és Huzella T.) 60 e Ft 
5-1 cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény dologi kiadási előirányzatát  120 e Ft-tal 
  - Az évezredek országútján – régészeti kiállítás 100 e Ft 



83 

  - Emlékezés Hentz Lajosra (kiállítás) 10 e Ft 
  - Bocskai István kiállítás 10 e Ft 
5-2 cím: Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát  120 e Ft-tal 
  - Petőfi versmondó verseny 40 e Ft 
  - Könyvtári napok 80 e Ft 
5-3 cím: Petőfi Sándor Művelődési Kp. dologi kiadási előirányzatát  440 e Ft-tal 
  - Területi népdaléneklési verseny 20 e Ft 
  - A magyar kultúra napja 50 e Ft 
  - Orgona hangverseny sorozat (4 ea.) 100 e Ft 
  - Irodalmi kávéházsorozat (2 alk.) 80 e Ft 
  - Városi gyermeknap 120 e Ft 
  - Idősek napja 50 e Ft 
  - 20 éves a nyugdíjasklub 20 e Ft 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat   
  dologi kiadási előirányzatát 50 e Ft-tal
  
  - Idősek karácsonya 50 e Ft 
8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  dologi kiadási előirányzatát  100 e Ft-tal 
  - Májusi körkép (3 napos rendezvénysor.) 50 e Ft 
  - Gyermek mikulás és öregek karácsonyi műsora 50 e Ft 
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat 
  dologi kiadási előirányzatát  20 e Ft-tal 
  - Német nemzetiségi első osztályosok tábora 20 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
296/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiad: Pénzeszközök átadása Működési célra –  
  - Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
  tám. ei. biztosítása – kiadási előirányzatát megemeli 120 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát 100 e Ft-tal 
 Véglegesen átvett pénzeszközök (Működési célú)  
 Városi rendezvény 
  - Májusi körkép (3 napos rendezvénysorozat) 
  - Gyermekek mikulás és öregek karácsonyi műsora tám. 
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát 20 e Ft-tal 
 Véglegesen átvett pénzeszközök (Működési célú) 
 Városi rendezvény 
  - Német nemzetiségi első osztályosok tábora támogatása 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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297/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH int. folyó és egyéb bevételei 
 Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok értékesítésének 
 kibocsátásának bevétele (Rövid lejáratú ért.pap. bevétel) 
 bevételi előirányzatát megemeli      746631 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3 cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai 
 Hitelek, Értékpapírok kiadásai (Rövid lejáratú értékpapír 
 kiad.) kiadási előirányzatát  746631 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
298/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
5-3 cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ Felhalmozási kiadások 
  kiadási előirányzatát csökkenti 1875 e Ft-tal 
  - Petőfi Sándor Művelődési Központ belső terének 
  átalakítási munkálataira fedezetbiztosítás 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3 cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül a  
  Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát  1875 e Ft-tal 
  - A Petőfi Sándor Művelődési Központ belső terének 
  átalakítási munkálataira fedezetbiztosítás 
7-3 cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül a  
  Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát  csökkenti 900 e Ft-tal 
  - Pályázat, állapottervek, akadálytérkép, akadálymentesítési 
  terv elkészítése (OPS-PSG Phare pály.: Fogyatékos 
  személyek esélyegyenlőségének elősegítése pály.:  
  Iskolák és sportlétesítmények akadálymentesítésére. 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2. cím: Orlai Petrics Soma Általános Iskola  
  Felhalmozási kiad. kiadási előirányzatát  900 e Ft-tal 
  - Pályázat, állapottervek, akadálytérkép, akadálymentesítési 
  terv elkészítése: (OPS-PSG Phare pály.: Fogyatékos 
  személyek esélyegyenlőségének elősegítése pály.:  
  Iskolák és sportlétesítmények akadálymentesítésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
299/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
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- 7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
 - Véglegesen átvett pénzeszközök – Fejlesztési célú:  
  Előző évben igénybe nem vett céltámogatásnak  
  megfelelő fiktív fejl. célú pe átvétel, előirányzatát  csökkenti 79007 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
  Céltámogatás (3., 4., 5a, 6., 10a öbl. Sz+sz) előirányzatát 79007 e Ft-tal 
- 7-3 cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül a  
  Felhalmozási kiadások: 
  - Mezőberényi Csatornamű Társ. részére (3., 4., 5a, 6., 10a) 
  öblözet: Önkormányzati intézmények után bekötés hozzá- 
  járulás előirányzatát csökkenti 7631 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra: Mb. Csatornamű 
  Társ. részére (3., 4., 5a, 6., 10a) öblözet: Önkormányzatok 
  bekötési hozzájárulás. 7631 e Ft-tal 
- 7-3 cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül a  
  Felújítási kiadások – A Városháza informatikai és egyéb 
  felújítása kiadási előirányzatát csökkenti 545 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
  Felhalmozási kiadások: PH-ba szám.tech. és irodatech. 
  eszk. beszerzése (Felújítási előirányzat terhére) 
  kiadási előirányzatát 545 e Ft-tal 
- 7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
  Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei: 
  Normatív állami hozzájárulás + Normatív módon 
  elosztott kötött felh. közp. támogatás-előirányzatát megemeli 4594 e Ft-tal 
  (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadásai: Egyszeri gyermekvé- 
  delmi támogatás – kiadási előirányzatát 4594 e Ft-tal 
- 7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
  - Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok 
  értékesítésének, kibocsátásának bevétele, bevételi ei-át megemeli 4237 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-4 cím: PH Igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát 4237 e Ft-tal 
  Egyéb befizetési kötelezettség, ÁSZ megállapítás a- 
  lapján (2003.) önkormányzatok előző évről származó 
  befizetései: - Közműfejlesztési tám. visszafiz:                             4235 e Ft 
                                  -  Normatív kötött felhaszn. állami tám.  
                                         visszafiz                                                                                   2 e Ft  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
300/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
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 - Véglegesen átvett pénzeszközök – Működési célú 
  bevételi előirányzatát megemeli 1180 e Ft-tal 
  - Muronyi Községi Önk-tól (családsegítés) 389 e Ft 
  - Kétsopronyi Községi Önk-tól (gyermek- 
  jóléti feladatok) 791 e Ft 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök – Fejlesztési célú 
  bevételi előirányzatát  megemeli 334 e Ft-tal 
  Orvosi ügyeleti rendszer fejl-i hozzájárulás 
  - Csárdaszállási Községi Önk-tól 50 e Ft 
  - Köröstarcsa Községi Önk-tól 284 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3 cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül: 
  Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék –  
  kiadási előirányzatát  1514 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
301/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
 - Véglegesen átvett pénzeszközök – Működési célú 
  Az EU Parlamenti Képviselő-választás (2004.06.13.) 
  pénzügyi lebonyolítására: (751.175 szakf.: Ország- 
  gyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok 
  végrehajtása) bevételi előirányzatát  megemeli 1521 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadásai: 751.175 szakf.: 
  Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos 
  feladatok végrehajtása 
  - Az EU Parlamenti képviselő-választás (2004.06.13.) 
  pénzügyi lebonyolítása – kiadási előirányzatát  1521 e Ft-tal 
  - Személyi juttatások előirányzatát 762 e Ft-tal 
  - Munkaadókat terhelő jár. előirányzatát 220 e Ft-tal 
  - Dologi kiadások előirányzatát 539 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
302/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 

 - Véglegesen átvett pénzeszközök – Fejlesztési célra: 
  Otthonteremtési támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2784 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad. – Pénzeszközök átadása 
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  Fejlesztési célra: Otthonteremtési támogatás (Fejl. 
  célú pe átadás lakosságnak) kiadási előirányzatát 2784 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
303/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási 
  előirányzatán belül 
  Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános  
  tartalék kiadási előirányzatát  csökkenti 372 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiad. kiadási 
  előirányzatán belül Felhalmozási kiadások 
  kiadási előirányzatát  322 e Ft-tal 
- OTH. OKK. Orsz. Környezet eü Intézet részére 
  (ásványvízvizsg. B55 – B95 kutak) 272 e Ft 
- MTRFH „Városi Strandon gyermekmedence 
  építése – pályázati díj 50 e Ft 
  Felújítási kiadások kiadási előirányzatát  50 e Ft-tal 
- MTRFH „Mezőberény közúthálózatának fel- 
  újtása – pályázatai díj 50 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
304/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok átcsoportosítás határozatainak 
megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök – Működési  
  célú – „Cigány Közösségi Ház felújításához”  megemeli 25 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
  Dologi kiadási előirányzatát  25 e Ft-tal 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat:  
  Intézményi működési bevételei bevételi  
  előirányzatát  megemeli 54 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat:  
  Dologi kiadási előirányzatát  54 e Ft-tal 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  
  kiadási főösszegén belül: a Dologi 
  kiadási előirányzatok előirányzatát  csökkenti 94 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Pénzeszközök átadása – Működési célra- kiadási előirányzatát  94 e Ft-tal 
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- Mb-i Szlovákok Szervezete részére 50 e Ft 
  (Nemzetiségi nap – Télbúcsúztató) 
- P.S. Műv. Központ – citera csoport tám. 44 e Ft 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat 
  kiadási főösszegén belül: a Dologi 
  kiadási előirányzatok előirányzatát  csökkenti 228 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Pénzeszközök átadása – Működési célra – kiadási előirányzatát  228 e Ft-tal 
- Német Hagyományápoló Egy. részére 100 e Ft 
  (Tavaszi programokra) 
- I. ker. Evang. Egyház Mb. részére  25 e Ft 
  (Málenkíj robot) 
- I. ker. Evang. Egyház Mb. részére (lelkész beikt.) 20 e Ft 
- 1. Sz. Általános Isk. DSE részére 8 e Ft 
- Orlai P.S. Ált. Isk. részére (könyvjut.) 25 e Ft 
- Kőrösi Mihály részére OPS és kora c. műve 
  megjelentetéséhez 50 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
305/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- 7-4. cím: PH Igazgatási kiad., kiadási előirányzatát  csökkenti 13 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát  13 e Ft-tal 
- Pénzeszközök átadása működési célra 
  (Köztisztviselői életpálya jogi szabályozása, tanf.) 
- 7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, 
  bevételi előirányzatát   megemeli 1302 e Ft-tal 
- Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra:  
  Lakosságtól átvétel. Münsingeni utazáshoz (2004.06.17-21.) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-4. cím: PH Igazgatási kiad. Dologi kiadási előirányzatát  1302 e Ft-tal 
 (Münsingeni utazási – 2004.06.17-21. – kiadás) 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát  csökkenti 582 e Ft-tal 
- Hivatalos Városi szintű kapcsolatok finanszírozása 
(Münsingeni utazási – 2004.06.17-21. kiadás) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-4. cím: PH Igazgatási kiad. Dologi kiadási előirányzatát  582 e Ft-tal 
 (Münsingeni utazási – 2004.06.17-21. – kiadás) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
306/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
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- 7-3. cím: PH Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
 - Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok  
 értékesítésének, kibocsátásának bevétele bevételi előirányzatát megemeli 2643 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai kiadási előirányzatán belül: 
 - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék 
 kiadási előirányzatát  2643 e Ft-tal 
- 7-2. cím: Városi Zeneiskola kiadási főösszegen belül 
 - Dologi kiadások előirányzatát  csökkenti 95 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
A Felhalmozási kiadási előirányzatát (színes TV vásárlás)  95 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
307/2004./VII.02./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai kiadási előirányzatán belül: 
  Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék 
  kiadási előirányzatát  csökkenti 1728 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai kiadási előirányzatát 
  Felújítási kiadások – Városi utak, járdák felújítása  1625 e Ft-tal 
  - Mezőberény Város belterületén kátyúzási munkák  (1250 e Ft) 
  - Mezőberény, Kölcsey utca útrekonstrukciós munkái (375 e Ft) 
7-1 cím: Városi Közszolgáltató Intézmény Dologi kiadások 

  kiadási előirányzatát  103 e Ft-tal 
  - Termálkút próbaszivattyúzása, a kútba szivattyú 
  ki és beépítése, valamint a szivattyú 20 napos bérleti díja 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
308/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Fogjunk össze” Közhasznú 
Egyesület céljaival egyetért, viszont a 2832/2004.V.27. ikt.számú kérelmét elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. azonnal. 
 
 
309/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete alapító tagként részt kíván venni a 
Békési Többcélú Kistérségi Társulásban, és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodást írja alá. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. július 15. 
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310/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 92/2004./II.27./, 103/2002./II.27./, 
105/2004./II.27./, 225/2004./IV.30./, 230/2004./V.18./, 231/2004./V.18./, 232/2004./V.18./, 
233/2004./V.18./, 234/2004./V.18./, 235/2004./V.18./, 258/2004./V.28./, 259/2004./V.28./, 
261/2004./V.28./, 263/2004./V.28./, 264/2004./V.28./, 271/2004./V.28./, 272/2004./V.28./, 
276/2004./V.28./, 277/2004./V.28./, 278/2004./V.28./sz. lejárt határidejű zárt ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
311/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a telefon alközpont beszerzését az 
árajánlatok beérkezése és megfelelő szakmai előkészítés után, érdemben a 2004. szeptemberi 
ülésén tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. szeptemberi testületi ülés. 
 
 
312/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Jesó Magdolna Mezőberény, Fő u. 19. 
szám alatti lakos ápolási díj méltányosságból történő megállapítása tárgyában benyújtott 
fellebbezését elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 
2165/2004. ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
313/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átmeneti finanszírozási gondjai 
megoldása érdekében - mely a szennyvíz csatorna beruházás megvalósításával összefüggő 
átmeneti fizetési nehézségekből adódik - úgy dönt, hogy éven belüli lejáratú átmeneti 
pénzintézeti hitelt vesz fel (munkabér hitelként) a számlavezető Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank Rt-től, maximum 66.200.000 Ft összeg erejéig. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az itt meghatározott összegű hitelszerződés aláírására úgy, 
hogy a hitelfelvétel július hónaptól - esetleg több alkalommal történhet, a felvett 
munkabérhitel visszafizetésére minden alkalommal az adott hónapban, elsősorban a havi 
folyó bevételekből, illetve a következő havi normatív állami támogatásból kerül sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. július 30., illetve beszámolás a hitel felvételt követő testületi ülés. 
 
 
 
314/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a korábbi döntésével összhangban úgy 
dönt, hogy a Széchenyi Terv keretében kiírt „A gyógy- és termálfürdők vízforgató 
berendezéssel történő felszerelésének támogatására” pályázaton való induláshoz szükséges 
saját erőt az alábbiak szerint biztosítja: 
A gépészeti berendezések teljes bekerülési költsége:        bruttó   12.590.860,- Ft 
Az SZTP-2004-TU-8 pályázaton igényelt támogatás:       bruttó     5.000.000,- Ft 
A saját erő mértéke:                                                           bruttó     7.590.860,- Ft 
A saját erőt a 2005. évi költségvetési rendeletében biztosítja az önkormányzat. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. július hó. 
 
 
 
315/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Vágóhíd a Szín-
Fa Kereskedelmi Egészségügyi és Szolgáltató Kft. részére értékesítésre kerüljön. 
 
 
316/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a 341 hrsz-ú 2050 m2, a 
342/1 hrsz-ú terület 3614 m2, és a főépület 120 m2 alapterületű ingatlanokat a Szín-Fa 
Kereskedelmi Egészségügyi és Szolgáltató Kft. részére minimum 5.000.000 Ft + ÁFA 
vételáron, amennyiben a kft vállalja a Vágóhíd területén húzódó vízelvezető árok 
megszüntetésével új vízelvezető rendszer kiépítését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
317/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vésztői úton 12 db 
szociális bérlakás megvásárlásához a Berény Bt. részére az önkormányzati 30%-os saját erőt, 
azaz 27.093.000 Ft-ot vásárlási előleg címén kifizeti abban az esetben, ha a lakások 
készültségi foka a 65%-ot eléri, valamint a Berény Bt. vállalja a kérelmében (300-20/2004. 
ikt.sz.) foglalt határidőre való átadást.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
318/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a gimnáziumi tanulók 
externátusi elhelyezését a 2004/2005-ös tanévre, ennek érdekében 6 bérlakást az intézmény 
rendelkezésére bocsájt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
319/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Luther u. 1. sz. 
alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakításra kerüljön, ehhez pályázati lehetőséget keres. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
320/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Luther u. 1. sz. 
alatti orvosi rendelőkből 3 lakás kialakításra kerüljön. Megbízza a Polgármesteri Hivatal 
műszaki csoportját, hogy kérjen árajánlatokat a munka elvégzésére. 



92 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
321/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Martinovics 
utcai iskola épületbe a Kisegítő Iskola kerüljön elhelyezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
322/2004./VII.02./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy megtervezésre 
kerüljön  a Martinovics utcai iskola felújítása, bővítése annak érdekében, hogy ROP pályázat 
benyújtásra kerülhessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2004.(VII.05.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat által fenntartott piacról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2004.(VII.05.) önkormányzati 
rendelete az 1. Számú Általános Iskola alapító okiratáról szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2004.(VII.05.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének Környezetvédelmi 
Alapjáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2004.(VII.05.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról 
 
 

*** 
 
 
323/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester  
2./ Oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának módosítása 
      Előadó: Siklósi István az Oktatási  és Kulturális Bizottság elnöke 
3./  Az oktatási intézmények minőségirányítási programjának elfogadása 

(65/2004./II.27./sz. lejárt határidejű határozat) 
Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
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4./ A Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola - igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása 
(123/2004./III.26./sz. lejárt határidejű határozat) 

      Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
5./ Bejelentések. 

- Művelődési Központ kezdeményezése közművelődési intézmény felújítására pályázat 
benyújtására 

- 1. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesület megkeresése, sportlétesítmények 
- használatáért sportegyesületek bérleti díj fizetési kötelezettsége tárgyában 
- Orlai Petrics Soma Általános Iskola kérelme – plusz egy napközis csoport indítása 
- DARFT pályázat a Városháza ablakainak felújítására 
- Pályázat akadálymentesítésre 
- Egyéb bejelentések 

6./ Zárt ülés 
- Jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulás kérése 
- Ajánlati felhívás a strandmedence felújítására 
- Pályázat a Martinovics utcai iskola épületének felújítására 
- Luther u. 1. szám alatti lakások kialakítására érkezett pályázat elbírálása 
- Gútára meghívás 
- Rendőrség kérése Közlekedésbiztonsági Nap megrendezésének anyagi támogatására 
- Mazsorett csoport lengyelországi EB-re utazásához támogatás kérése 
- Tenisz Klub kérelme  
- Egyéb bejelentések  

- Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány „Thermalcamera hálózat ...” 
pályázaton részvétel 

- Nagy Ferencné Mezőberény, Tavasz u. 8. szám alatti lakos közgyógyellátási 
igazolvány elutasítás tárgyában benyújtott fellebbezése. 

 
 
324/2004./VIII.04/sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület július 2-i zárt ülésen 
hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul veszi.  
 
 
325/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Összevont Óvodák 
nevelési programját jóváhagyja azzal, hogy az eszközkészlet természetes elhasználódásból, 
illetve fogyásból szükséges pótlásához az évenkénti 700.000 Ft-ra becsült összeg, a 
lehetőségek függvényében, évenként, a város költségvetésében biztosításra kerül. 
A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodapedagógusi létszám 
felülvizsgálatát a képviselő-testület illetékes bizottságainál kezdeményezze a módosításra 
kerülő Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzata benyújtása előtt. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
326/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az 1. Sz. Általános 
Iskola pedagógiai programját jóváhagyja azzal, hogy a tehetséggondozás feladatainak 
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ellátásához szükséges heti 20 óra plusz órakeretet A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 52. § /7/, /11/ bekezdésében szabályozott óraszámok terhére biztosítsa az iskola. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
327/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programját jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
328/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény  Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ pedagógiai programját jóváhagyja azzal, 
hogy a felzárkóztató foglalkozásokra kért többlet óraszámot A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 52. §  /7/, /11/ bekezdésében szabályozott óraszámok terhére biztosítsa az 
iskola, valamint  2004. szeptember 1-től a hétközi kollégiumi munkához 318 órát biztosít. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
329/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Városi Alapfokú 
Zene- és Művészeti Iskola pedagógiai programját jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
330/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Összevont Óvodák 
minőségirányítási programját jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
331/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az 1. sz. Általános 
Iskola minőségirányítási programját jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
332/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat minőségirányítási programját 
jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
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333/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ minőségirányítási programját jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
334/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, a Városi Alapfokú 
Zene- és Művészeti Iskola minőségirányítási programját jóváhagyja. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
335/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, Matajsz Jánost a 
Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola igazgatójának megválasztotta. 
 
 
336/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Matajsz János Mezőberény, 
Gutenberg u. 32. szám alatti lakost kinevezi a Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola 
igazgatójának. Az igazgatói megbízás 2004. szeptember 1-jétől kezdődően 2009. július 31-ig 
szól. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Matajsz János igazgatói illetményét - 
pótlékokkal együtt - összesen bruttó 176.400 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: 2004. augusztus 31. 
 
 
337/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a közművelődési intézmények, közösségi színterek és 
könyvtárak infrastrukturális feltételei fejlesztésének támogatásának igénybevételére 
pályázatot nyújt be. A. kat. Közművelődési intézmények közösségi színterek kialakítása, 
felújítása: Földszinti és emeleti vizesblokkok, valamint színpadi öltözők és a hozzá tartozó 
vizesblokk felújítására, a Művelődési Központ épületében. 
A tervezett felújítás teljes bekerülési költsége:    8889 eFt 
A megpályázott támogatás összege:                     8000 eFt 
Saját erő mértéke:                                                   889 eFt 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 889 eFt saját forrást biztosít a 2005. 
évi költségvetése terhére.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázat elkészítéséről gondoskodjon, és azt 2004. augusztus 31-ig nyújtsa be a Délalföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. augusztus 31. 
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338/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottságot, hogy a szeptember 3-i testületi ülésre terjessze elő számszakilag is alátámasztva, 
hogy a sportlétesítményeket a sportegyesületek milyen egységes elvek alapján vehetik 
igénybe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Harmati László PGBiz. elnök 
Határidő: 2004. szeptember 3-i testületi ülés 
 
 
339/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
kérelmét -2004. szeptember 1-től plusz egy napközis csoport indítása- az augusztusi iskolai 
napközis befizetéséket követően, a tényleges létszám ismeretében, a szeptemberi testületi 
ülésen tárgyalja érdemben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint., 2004. szeptemberi testületi ülés. 
 
 
340/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be a helyi védelem alatt álló Városháza 
épületében működő Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítására. 
A tervezett felújítás teljes bekerülési költsége:        34.350 eFt 
A megpályázott támogatás összege:                         27.480 eFt 
A saját erő mértéke:                                                    6.870 eFt 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
6.870 eFt-ot a 2005. évi költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázat elkészítéséről gondoskodjon, és azt 2004. augusztus 31-ig nyújtsa be a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. augusztus 31. 
 
 
341/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, 
az önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítésről szóló pályázati 
felhívásán a Mezőberény, Luther u. 1. szám alatti szakrendelő és labor akadálymentesítésével 
részt vesz, s a felújításhoz szükséges önerőt - 1.750 eFt-ot - biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. augusztus 30. 
 
 
342/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Csejtei Pálné Mezőberény, 
Kérhalom u. 39. sz. alatti, 2840 hrsz-ú ingatlanának jelzálogjog bejegyzéséhez úgy, hogy a 
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jelzálogjog bejegyzés a Mezőberény Város Önkormányzata által nyújtott, a 2840 hrsz-ú 
tulajdoni lapon III/1. pontban bejegyzett hitel után kerülhet bejegyzésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
343/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Ferencné Mezőberény, Tavasz 
u. 8. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő megállapítása 
tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja a Szociális és Egészségügyi Bizottság által 
átruházott hatáskörben a 2558/2004. ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
344/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Rendőrkapitányság 
Mezőberényi Rendőrőrse részére, a 2004. szeptember 18-án megrendezésre kerülő 
Közlekedésbiztonsági Napra 80 eFt támogatást biztosít a 2004-es év költségvetése általános 
tartalékának terhére, valamint ingyenes közterület-használatot engedélyez a Mezőberény 
Piaccsarnok, valamint a Kossuth tér, Fortuna tér területére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
345/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Tenisz Club 
3384/2004. ikt. sz. kérelmét - elektromos kábeljavítás költségének megtérítése - nem teljesíti, 
de a club részére 25 eFt támogatást biztosít többlet kiadásainak fedezetére, a költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
346/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mazsorett Varázs Alapítvány” 
részére a Petőfi Sándor Művelődési Központ „Mini-Manó”, a „Szivárvány” és a „Fortuna” 
mazsorett csoportjainak a 2004. szeptember 8-13 között a lengyelországi Opoleban 
megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon való részvételhez 200 eFt támogatást biztosít a 
Polgármesteri Hivatalnál tervezett: „Hivatalos városi szintű kapcsolatok” finanszírozása 
előirányzat terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
347/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 20. 
alkalommal megrendezésre kerülő Gútai Vásárra /2004. augusztus 12-15./ kiutazó 
mezőberényi delegáció összetételéről és a kiutazók személyének kiválasztásáról saját 
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hatáskörben döntsön. A kiutazáshoz a képviselő-testület egy autóbusz igénybevételével 
felmerülő költségekre a fedezetet biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
348/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Phare-CBC: Határon Átnyúló 
Gazdaságfejlesztés: „Thermalcamera” hálózattal a Kárpátok-Thermálrégióért pályázathoz, 
saját forrásként, a Mezőberény városra eső önrész ~(300-350 eFt) megfizetését vállalja, a 
2004. évi költségvetése általános tartaléka terhére, ill. vállalja az ÁFA előfinanszírozását a 
visszatérítésig, eredményes pályázat esetén. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
349/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Martinovics utcai iskola épületének 
felújítására vonatkozó pályázati előterjesztést - az ismertetett tervezési adatok szerint 
folytatva az előkészítést - a 2004. szeptember 3-i ülésen tárgyalja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              előterjesztésért felelős: Bába Sándor beruházási főtanácsos 
Határidő: 2004. szeptember 3. 
 
 
350/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther utcai orvosi rendelők 3 db 
lakássá történő átalakítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárását; a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 82. §-ban foglaltak alapján 
eredménytelennek nyilvánítja. Az eredménytelenség oka, hogy a beérkezett ajánlatok olyan 
mértékű ellenszolgáltatást tartalmaznak, amelyek meghaladják az önkormányzat erre a célra 
elkülönített keretét, és ezáltal az önkormányzat a kiviteli szerződés megkötése esetén annak 
teljesítésére nem lenne képes. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX törvény előírásainak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. augusztus 09. 
 
 
351/2004./VIII.04./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Strand felújítására az egyszerű 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával - az ismertetett feltételekkel - egyetért, azt 
haladéktalanul meg kell küldenie a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztő Bizottsága részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              megjelentetésért: Bába Sándor beruházási főtanácsos 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
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352/2004./IX.03./ 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, és az előző 

testületi ülés zárt ülésén hozott döntésekről 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2/l. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 6/2004./I.23./, 40/2004./I.23./, 
65/2004./II.27./, 90/2004./II.27./, 119/2004/III.26./ 130/2004./III.26./, 
134/2004./III.26./, 168/2004./IV.30./, 173/2004./IV.30./, 174/2004./IV.30./, 
179/2004./IV.30./ 181/2004./IV.30./, 182/2004./IV.30./, 200/2004./IV.30./, 
201/2004./IV.30./, 215/2004./IV.30./, 240/2004./V.28./, 255/2004./V.28./, 
291/2004./VII.02./, 293/2004./VII.02./, 294/2004./VII.02./, 295/2004./VII.02./, 
296/2004./VII.02./, 297/2004./VII.02./, 298/2004./VII.02./, 299/2004./VII.02./, 
300/2004./VII.02./, 301/2004./VII.02./, 302/2004./VII.02./, 303/2004./VII.02./, 
304/2004./VII.02./, 305/2004./VII.02./, 306/2004./VII.02./, 307/2004./VII.02./, 
308/2004./VII.02./, 309/2004./VII.02./, 326/2004./VIII.04./, 327/2004./VIII.04./, 
328/2004./VIII.04./, 329/2004./VIII.04./, 330/2004./VIII.04./, 331/2004./VIII.04./, 
332/2004./VIII.04./, 333/2004./VIII.04./, 334/2004./VIII.04./, 336/2004./VIII.04./, 
76/2004./II.27./, 193/2004./IV.30./, 194/2004./IV.30./, 195/2004./IV.30./, 
196/2004./IV.30./, 197/2004./IV.30./, 208/2004./IV.30./, 118/2004./III.26./, 
267/2004./V.28./, 268/2004./V.28./, 269/2004./V.28./, 319/2004./VII.02./, 
203/2004./IV.30./, 184/2004./IV.30./, 185/2004./IV.30./, 186/2004./IV.30./, 
187/2004./IV.30./, 189/2004./IV.30./, 190/2004./IV.30./, 292/2004./VII.02./, 
204/2004./IV.30./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai részére zakó és blézer vásárlás /131/2004./III.26/ 
hat./  

2/3. Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata /325/2004../VIII.04./ hat./ 
2/4. OPS Általános Iskola plusz egy napközis csoport indítása iránti kérelme 

/339/2004./VIII.04./ hat./ 
2/5. A sportegyesületek részére, a sportlétesítmények egységes elveken alapuló, 

igénybevételi feltételei /338/2004./VIII.04./ hat./  
2/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

3. Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének módosítása 
4. Beszámoló az önkormányzat 2004. I. félévi gazdálkodásáról 
5. A Cigány, Német és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok tájékoztatója 
6. Bejelentések 

6/1. A Berényi Napok 2004. rendezvényre a marosvásárhelyi labdarúgó csapat 
fogadásához, ellátásához támogatás biztosítás iránti kérelem /MFC kérelme/ 

6/2. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme szőnyegtisztítógép vásárlásához. /Dologi 
kiadások terhére, felhalmozási kiadás engedélyezése.    

6/3. Békéscsaba Megyei Jogú Város támogató nyilatkozat iránti kérelme /Eü. készülékre 
pályázat/ 

6/4. CKÖ kérelme a XXI. Békés megyei Cigány Lakosok Kulturális Napja rendezvény 
támogatására 

6/5. Felsőoktatási hallgatók részére Bursa Hungarica ösztöndíj ügye 
6/6. OPS Általános Iskola pályázati részvételének támogatása 
6/7. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások /közmunkapályázat fedezetbiztosítás 

pontosítása/ 
6/8. Egyéb bejelentések 

7. Zárt ülés  
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7/1. Beszámoló a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
102/2004./II.27./, 150/2004./III.26./, 224/2004./IV.30./, 262/2004./V.28./, 
265/2004./V.28./, 273/2004./V.28./, 274/2004./V.28./, 275/2004./V.28./, 
312/2004./VII.02./, 313/2004./VII.02./, 314/2004./VII.02./, 318/2004./VII.02./, 
320/2004./VII.02./, 321/2004./VII.02./, 322/2004./VII.02./, 342/2004./VIII.04./, 
343/2004./VIII.04./, 344/2004./VIII.04./, 345/2004./VIII.04./, 346/2004./VIII.04./, 
347/2004./VIII.04./, 349/2004./VIII.04./, 350/2004./VIII.04./, 351/2004./VIII.04./ 
sz. határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló. 

7/2. Ingatlan vásárlás iránti kérelem, Mezőberény, Gyomai u. 1. sz. /Kesztyűs Zsuzsanna/ 
7/3. Ingatlan vásárlás iránti kérelem, Mezőberény. Gyomai u. 1. sz. /Dr. Dirar Hamed/ 
7/4. Ingatlan vásárlás iránti kérelem /özv. Berecz Istvánné/ 
7/5. A Mezőberényi Karate Kick-box klub elnökének /Barna Márton/ kérelme 
7/6. A Laposi kertekben lévő 5294 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 
7/7. Körösök-völgye Kht. vagyoni ügyeiről beszámoló /szóbeli/ 
7/8. A Békés Megyei Vízművek Rt. tőkeemelése után, az önkormányzatnak járó 

részvények címletéről döntéshozatal /szóbeli/  
7/9. A BERÉNY ÉP KFT. részére a szociális bérlakások vásárlására  saját erő kifizetése 

/szóbeli/ 
7/10. Bútor Rt. felszámolásával kapcsolatos vagyoni ügyek /szóbeli/ 
7/11. Határozat módosítás a Városháza nyílászáróinak cseréjére benyújtott pályázathoz 
7/12. Egyéb bejelentések 

 
 
353/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület augusztus 4-i zárt 
ülésen hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette.  
 
 
354/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényi Cigány, Német és 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok tevékenységéről szóló tájékoztatókat tudomásul vette. 
 
 
355/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 6/2004./I.23./, 40/2004./I.23./, 
65/2004./II.27./, 76/2004./II.27./, 90/2004./II.27./, 118/2004./III.26./, 119/2004/III.26./, 
130/2004./III.26./, 134/2004./III.26./, 168/2004./IV.30./, 173/2004./IV.30./, 174/2004./IV.30./, 
179/2004./IV.30./, 181/2004./IV.30./, 182/2004./IV.30./, 184/2004./IV.30./, 
185/2004./IV.30./, 186/2004./IV.30./, 187/2004./IV.30./, 189/2004./IV.30./, 
190/2004./IV.30./, 193/2004./IV.30./, 194/2004./IV.30./, 195/2004./IV.30./, 
196/2004./IV.30./, 197/2004./IV.30./, 200/2004./IV.30./, 201/2004./IV.30./, 
203/2004./IV.30./, 204/2004./IV.30./ 208/2004./IV.30./, 215/2004./IV.30./, 240/2004./V.28./, 
255/2004./V.28./, 267/2004./V.28./, 268/2004./V.28./, 269/2004./V.28./, 291/2004./VII.02./, 
292/2004./VII.02./, 293/2004./VII.02./, 294/2004./VII.02./, 295/2004./VII.02./, 
296/2004./VII.02./, 297/2004./VII.02./, 298/2004./VII.02./, 299/2004./VII.02./, 
300/2004./VII.02./, 301/2004./VII.02./, 302/2004./VII.02./, 303/2004./VII.02./, 
304/2004./VII.02./, 305/2004./VII.02./, 306/2004./VII.02./, 307/2004./VII.02./, 
308/2004./VII.02./, 309/2004./VII.02./, 319/2004./VII.02./, 326/2004./VIII.04./, 
327/2004./VIII.04./, 328/2004./VIII.04./, 329/2004./VIII.04./, 330/2004./VIII.04./, 
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331/2004./VIII.04./, 332/2004./VIII.04./, 333/2004./VIII.04./, 334/2004./VIII.04./, 
336/2004./VIII.04./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
356/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai 
részére a zakó és blézer vásárlási támogatási kérelmet, a költségvetés nehéz helyzetére 
tekintettel 2004. évben nem támogatja, elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
357/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák létszámigényét 
a költségvetés nehéz helyzetére és a csökkenő gyermeklétszámra való tekintettel nem 
támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
358/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
kérelmére, 2004. szeptember 1-től engedélyezi plusz 1 napközis csoport indítását, amelyre 
347.000.- Ft fedezetet biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István az OPS Ált. Iskola igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
359/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
360/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja a verseny-sportegyesületek 
által igénybe vett sportlétesítményeket üzemeltető intézmények vezetőit, az 1. Sz. Általános 
Iskola igazgatóját és a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy 2004. évben is – a 
korábbi évekhez hasonlóan – térítésmentesen bocsássák - az edzések és mérkőzések 
időpontjainak előzetes egyeztetése után – a sportlétesítményeket a verseny-sportegyesületek 
rendelkezésére. Ezért semmilyen költségtérítést, bérleti díjat nem igényelhetnek az 
egyesületektől. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál Közszolgáltató Int. vez. 
              Siklósi István 1. Sz. Ált. Iskola ig.  
Határidő: értesítésre azonnal 
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361/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a verseny-sportegyesületek által 
használt városi sportlétesítmények - ennek kapcsán felmerülő - üzemeltetési költségeinek 
rendezéséről a megfelelő előkészítés után, a képviselő-testület soron következő, szeptember 
24-i ülésén kíván döntést hozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. szeptember 24-i testületi ülés 
 
 
362/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés 
    bevételeit     3.793.387eFt előirányzattal 
                         2.374.003eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -122.839 eFt ) 
    kiadásait       3.793.387eFt előirányzattal 
                         2.331.578eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:   - 97.170 e Ft) 
az egyenleget 42.425 eFt-tal jóváhagyja, és a 2004. évi költségvetés alapján a 2004. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestert 
Határidő: folyamatos 
 
 
363/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az MFC-nek a Berényi Napok 2004. 
rendezvényre a marosvásárhelyi labdarúgó csapat fogadásához, itteni ellátásához, támogatás 
biztosítás iránti kérelmét, a költségvetés nehéz helyzetére tekintettel nem támogatja, elutasítja. 
Felhívja továbbiakban az MFC figyelmét, hogy 2005. évben a pályázati kiírásnak megfelelően 
pályázatot nyújthat be városi rendezvények támogatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
364/2004./IX.03./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény  
város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán, főösszegén belül: 
A Dologi kiadások előirányzatát                                                                                125 eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                       125 eFt-tal. 
Szőnyeg-tisztítógép vásárlása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál a Közszolg. Int vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
365/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács felhívására a 
decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 2004. évi támogatásának elnyerésére, a 
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetbe CT készülék vásárlására pályázatot nyújtson be. 
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Tekintettel arra, hogy Mezőberény város, Békéscsaba ellátási kötelezettségébe tartozik, így 
fontosnak tartja a fenti beruházást. Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy 
ilyen tartalmú támogató nyilatkozatot aláírjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestert 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
366/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
önkormányzatnak a XXI. Békés Megyei Cigány Lakosok Kulturális Napja megrendezéséhez 
támogatás biztosítás iránti kérelmét, a költségvetés nehéz helyzetére tekintettel nem 
támogatja, elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
367/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Általános Iskola pályázati részvételét az OM Világ -Nyelv Program Forrás alprogramában 
tanulóközpontok fenntartására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István, az OPS Általános Iskola igazgatója 
Határidő a pályázat beadására: 2004. október 15.  
 
 
368/2004./IX.03./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításáról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadása előirányzatán belül: 
901.116-0 szakfeladat, dologi kiadási előirányzatát                                          1380 e Ft-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
751845-8: Város és Községgazdálkodás-Közmunkaprogram: 
Parlagfű-mentesítés-előirányzatát                                                                     1380 e Ft-tal. 
Ebből: Személyi juttatás:                                                                                      958 e Ft 
            Munkaadókat terh. jár.:     362 e Ft  
            Dologi kiadások (ÁFA) :     60 e Ft 

1. ebből: 
- Munkaruha:      32 e Ft 
- Kisértékű t.e.    22 e Ft  
- Anyagszállítás:   6 e Ft 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetés módosításakor átvezetés 
 
 
369/2004./IX.03./ határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 102/2004./II.27./, 150/2004./III.26./, 
224/2004./IV.30./, 262/2004./V.28./, 265/2004./V.28./, 273/2004./V.28./, 274/2004./V.28./, 
275/2004./V.28./,  312/2004./VII.02./, 313/2004./VII.02./, 314/2004./VII.02./, 
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318/2004./VII.02./, 320/2004./VII.02./, 321/2004./VII.02./, 322/2004./VII.02./, 
342/2004./VIII.04./,  343/2004./VIII.04./, 344/2004./VIII.04./, 345/2004./VIII.04./, 
346/2004./VIII.04./, 347/2004./VIII.04./, 349/2004./VIII.04./, 350/2004./VIII.04./, 
351/2004./VIII.04./ sz. zárt ülési lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
 
370/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény, 
Gyomai u. 1. szám alatti tömblakásból, egy lépcsőházon belül 3 lakás értékesítésre kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
371/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Karate-Kick-box klub 
részére, az Ifjúsági Junior Világbajnokságon való részvételhez, 75 eFt támogatást biztosít a 
2004. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestert 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
372/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni az 
önkormányzatok részére ingyenes ingatlan juttatás lehetőségével a közigazgatási területén 
lévő és igénybe vehető mezőberényi 5294 hrsz-ú 1234 m² területű kert (laposi kert) ingatlan 
tekintetében . A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy erről a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóságot értesítse. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. szeptember 15. 
 
 
373/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, az 
alpolgármestert és a 4 állandó bizottsága elnökét, hogy a jövő hét folyamán /szept. 6 – 11. / 
tekintsék meg a felszámolás alatt álló Körösök-völgye Kht. - felszámoló által 2004. 
szeptember 17-re meghirdetett -, nyilvános pályázat útján értékesítésre kerülő vagyontárgyait. 
Közösen kialakított értékítéletük alapján kerülhet sor pályázat benyújtására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Wagner Márton alpolgármester 
              Harmati László P.G. Biz. elnöke 
              Hoffmann Dániel Ü.J.K. Biz elnöke  
              Dr. Andor László Sz.Eü. Biz. elnöke 
              Siklósi István O. K. Biz. Elnöke 
Határidő: értelem szerint 
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374/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. 
tőkeemelése következtében Mezőberény Város Önkormányzatát megillető 6.384.000.-Ft 
összértékű részesedést 1 db összevont címletű részvényként kéri előállítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestert 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
375/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a BERÉNY ÉP 
KFT. az önkormányzat által megvásárlásra kerülő 12 szociális bérlakás építésének 65 %-os 
készültségi fokát igazolta, vételár előleg címén /az önkormányzati saját erő összegének/  
27.093.000 Ft-nak az eladónak három egyenlő részletben, 2004.szeptember 20., október10., 
október 30-i határidővel történő kifizetéséhez hozzájárul. Ezen döntésnek megfelelően a 
lakások megvásárlásáról szóló előszerződést, a 300-20/2004. ikt. számú kérelemben foglalt 
birtokba adási határidő, és annak elmulasztásának következményeire is tekintettel az átutalás 
előtt módosítani kell. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestert 
              Dr. Hantos Katalin jegyző  
Határidő: értelem szerint 
 
 
376/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi projekt-előkészítő 
dokumentumainak elkészítési sorrendjében első helyre sorolja: 
-Állati hullák, -hulladékok gyűjtésének, elhelyezésének, megsemmisítésének 
megvalósíthatósági tanulmányát. 
Második helyre sorolja: 
-Hulladékgyűjtő udvarok, -átrakók létesítésének megvalósíthatósági – és hatástanulmányát. 
A lehetőségek ismeretében további rangsort nem határoz meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
377/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a felszámolás alatt álló mezőberényi Bútor Rt. ingatlanának 
kivásárlásáról, és a vásárláshoz szükséges források megszerzése érdekében folytasson 
tárgyalásokat. Konkrét eredmény esetében, a döntéshozatal érdekében rendkívüli testületi 
ülést hívhat össze.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
378/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 340/2004./VIII.04./ MÖK sz. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. 08. 04-én úgy döntött, hogy a 
Dél-Alföldi Regionális Tanács által kiírt terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak 
felújítására. 
A tervezett felújítás teljes bekerülési költsége:              34.350 eFt 
A megpályázott támogatás összege:                               27.480 eFt 
A saját erő mértéke:                                                          6.870 e Ft 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fent említett pályázat 
sikere esetén a beruházás megvalósításához szükséges saját erőt az alábbi bontásban 
biztosítja: 
2004. évi költségvetése terhére                                          2.061 eFt 
2005. évi költségvetése terhére                                          4.809 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
379/2004./IX.03./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Gyomai úti kerékpárútnak a 
Téglás utcáig történő megépítésével, a beruházás költségeire 2,5 mill. Ft fedezetet biztosít, 
értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele emelése terhére (7-3. cím). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2004.(IX.06.) önkormányzati 
rendelete módosított 6/2004.(III.01.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről” módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2004.(IX.06.) önkormányzati 
rendelete a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 40/2000.(XII.4.) számú rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
 
 

*** 
 
 
380/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1. Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrsének 2003. évi 

tevékenységéről  
2. A város közlekedési koncepciójának felülvizsgálata 
3. Tappe Kft. tájékoztatója a végzett tevékenységéről 
4. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, és az előző 

testületi ülés zárt ülésén hozott döntésekről 
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

5/l.  Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 337/2004./VIII.04./, 356/2004./IX.3./, 
357/2004./IX.03./, 363/2004./IX.03./, 365/2004./IX.03./, 366/2004./IX.03./, 
66/2004./II.27./, 183/2004./IV.30./, 188/2004./IV.30./, 360/2004./IX.03./, 
190/2004./IV.30./, 192/2004./IV.30./, 358/2004./IX.03./, 199/2004./IV.30./, 
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341/2004./VIII.4./, 270/2004./V.28./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

5/2. Mezőberény nevelési-oktatási intézményrendszerének felülvizsgálata 
/66/2004./II.27./sz. hat./ 

5/3.  Versenysport-egyesületek által használt városi sportlétesítmények üzemeltetési 
költségeinek rendezése /361/2004./IX.3./ sz. hat./ 

5/4.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
6. Mezőberény Város Városrendezési Terve tervezetének véleményezése 
7. Mezőberény város helyi hulladékgazdálkodási tervének elfogadása 
8. Bejelentések 

8/1.  Költségvetési előirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
8/2.  Mezőberény monográfia III. kötete 
8/3.  A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázata reumatológiai szakrendelés 

beindítására 
8/4.  Városi információs tábla költségeire fedezetbiztosítás 
8/5.  Egyéb bejelentések 

9. Zárt ülés 
9/1.  A zárt ülésen hozott 97/2004./II.27./, 371/2004./IX.03./, 372/2004./IX.03./, 

373/2004./IX.03./, 374/2004./IX.03./, 375/2004./IX.03./, 376/2004./IX.03./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló. 

9/2.  Berényi Napok rendezvény pénzügyi elszámolása /228/2004./IV.30./ sz. hat./ 
9/3.  Városi Közszolgáltató Intézmény jogállásának felülvizsgálata /282/2004./VII.02./ 

sz. hat./  
9/4.  Jeney István nyugalmazott rajztanár adománya /591/2003./X.17./sz. hat./ 
9/5.  Telefonalközpontra beérkezett árajánlatok értékelése /311/2004./VII.02./ sz. hat./ 
9/6.  2004. évi közalkalmazotti béremeléshez kapcsolódó állami támogatás igénylési 

lehetősége 
9/7.  Mezőberény Gyomai út egy szakaszának szennyvízcsatorna építésére árajánlat. 
9/8.  A Gimnázium kollégiuma „B” épületének tetőszerkezet javítása 
9/9.  Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás iránti kérelem Ferencz János, Ferencz 

Rozália/ 
9/10. Városi strandon gyermekmedence építése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 
9/11.  „Kisokos”-ban megjelenésre ajánlat 
9/12.  1. Sz. Általános Iskola létszám bővítési kérelme 
9/13.  Mezőberényi Református Egyházközség kérelme Gerle Margit által készített 

kerámia kút felállítására  
9/14.  Békéscsaba Város Önkormányzata felhatalmazás iránti kérelme a Vízmű Rt. 

használatában volt kút értékesítésére 
9/15.  Önkormányzati ingatlan vásárlására ajánlat 
9/16.  Intézményi bevételek részletezése 
9/17. Számlavezető pénzintézet választás kérdésében állásfoglalás (közbeszerzés 

esetleges kiírása) 
9/18.  Egyéb bejelentések 

 
 
381/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Rendőrkapitányság 
Mezőberényi Rendőrőrsének 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli 
kiegészítéssel együtt elfogadta.  
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382/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Közlekedési 
Koncepcióját az írásban mellékelt módosításokkal együtt elfogadta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
383/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közútkezelő Kht., a Közlekedési 
Felügyelet, a Mezőberényi Rendőrőrs meghívásával, a képviselő-testület állandó 
bizottságainak elnökei és a Polgármesteri Hivatal képviselője részvételével munkacsoportot 
hoz létre a város forgalmi rendjének felülvizsgálatára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
384/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. 
szolgáltatási struktúrájának változásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. A Képviselő-
testület felkéri a jegyzőt, hogy az ÁNTSZ, a helyi állatorvosok és a TAPPE Kft. bevonásával 
vizsgálja meg az állati hullák, - hulladékkezelés jogszabályi hátterét és nézzen utána, hogy a 
környező településeken erre vonatkozóan milyen megoldásokat találtak. A közösen kialakított 
álláspont alapján terjesszen elő javaslatot a Képviselő-testület novemberi ülésére az  állati 
hullák, - hulladékok gyűjtésére, kezelésére a helyi gyepmesteri telepen a lehetséges 
megoldásra. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző  
Határidő: 2004. novemberi testületi ülésen 
 
 
385/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület szeptember 3-i zárt 
ülésen hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette.  
 
 
386/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2004./II.27./, 183/2004./IV.30./, 
188/2004./IV.30./, 190/2004./IV.30./, 192/2004./IV.30./, 199/2004./IV.30./, 270/2004./V.28./, 
337/2004./VIII.04./, 341/2004./VIII.4./, 356/2004./IX.3./, 357/2004./IX.03./, 
358/2004./IX.03./, 360/2004./IX.03./, 363/2004./IX.03./, 365/2004./IX.03./, 366/2004./IX.03./ 
sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
387/2004./IX.24./ sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és Kulturális 
Bizottsága által javasolt szempontrendszert és ütemtervet a városi nevelési-oktatási 
intézményrendszer felülvizsgálatához, melynek alapján - az Önkormányzati 
Minőségirányítási Programban említett - a strukturális változásokat, átalakítást ki kívánják 
dolgozni.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnöke 
Határidő: az ütemtervben részletezettek szerint 
 
 
388/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a nevelési-
oktatási intézményrendszer felülvizsgálatára létrehozandó munkacsoportok az Oktatási és 
Kulturális Bizottság által előterjesztett, elfogadott ütemtervben meghatározott létszámmal 
működjenek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Siklósi István Okt. Kult. Biz. elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
389/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola részére a 
kezelésében lévő Molnár Miklós Sportcsarnok és Martinovics utcai tornaterem versenysport-
egyesületek általi igénybevétele után 2004. évben támogatásként 294eFt összeget biztosít a 
költségei megtérítésre, a 2004. évi költségvetés Általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. szeptember 30. 
 
 
390/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a csapatbajnoki mérkőzések 
lebonyolításának költségtérítésére 60 E Ft, egyszeri támogatást nyújt 2004 évben, az általános 
tartalék terhére a Tenisz Clubnak.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. szeptember 30. 
 
 
391/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tenisz Clubbal 1998. évben kötött 
szerződést felül kívánja vizsgálni úgy, hogy az, a 2004. novemberi ülésre kerüljön 
előterjesztésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. novemberi testületi ülés  
 
 
392/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottságot és az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének 14/2001.(XI.1.) MÖK sz. rendelete (sportrendelet) módosításának 
előkészítése tárgyában 2004. november 30-ig folytasson egyeztető tárgyalást a város 
versenysport-egyesületeinek vezetőivel és a sportlétesítményeket üzemeltetőkkel. 
Felelős: Siklósi István Oktatási Kulturális Biz. elnöke 
  Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági biz. elnöke 
Határidő: 2004.november 30. 
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393/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
394/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Városrendezési 
Terve tervezetének véleményezését tekintettel arra, hogy a tervező a terv elkészítésével 
késedelembe esett és annak főépítészi felülvizsgálata még nem történt meg, tárgyalni nem 
tudja. A napirend tárgyalását a közmeghallgatással egybekötött 2004. októberi ülésére 
elnapolja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. októberi testületi ülés  
 
 
395/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város helyi 
hulladékgazdálkodási tervének tárgyalását a 2004. októberi ülésére elnapolja tekintettel arra, 
hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség néhány ponton a tervezet kiegészítését és pontosítását 
írta elő.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. októberi testületi ülés    
 
 
396/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- a 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadásai: 

Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra  
Mb. Csatornamű Társ. részére (3, 4, 5a,  
6, 10a) öblözet: Önkormányzati 
int. utáni bekötési hozzájárulás  
előirányzatát        -1526eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

8. a 7-4.cím. PH. Igazgatási kiad., dologi 
kiadási előirányzatát        1526eFt-tal 
/Mb. Csatornamű Társ. részére fizetett 
az Önkormányzati int. utáni 
bekötési hozzájárulások ÁFA tartalma./ 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
397/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
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-7-3.cím. PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
Támogatási, kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok értékesítésének,  
kibocsátásának bevétele, bevételi előirányzatát  megemeli         11.000eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül a Pénzforgalom nélküli 
kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát     11.000eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
398/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-5.cím. PH. egyéb működési kiad. - Pénzeszközök átadása Működési célra. - Hivatalos 
városi szintű kapcsolatok finanszírozása /Berényi Napok rendezvény sorozaton résztvevő 
testvérvárosi küldöttségek szállás, étkezési kiadásai./ 
kiadási előirányzatát        158eFt-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
7-4.cím. PH. igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát             158eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
399/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Strandfürdő-területén 
lévő termálvizes kutak vizének Gyógyvízzé minősítése eljárása költségeinek fedezetére 
/Orvosbiológiai kutatások, vizsgálatok/ 1179eFt-ot biztosít Felújítási kiadási előirányzatként a 
2004. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
400/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Orlai Petrics Soma Általános 
Iskola részére: a Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése: Iskolák és 
Sportlétesítmények akadálymentesítésére, OPS – PSG Phare pályázat saját forrásként 
2489eFt-ot biztosít a 2004. évi költségvetése Fejlesztési tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
401/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-3.cím.: PH. felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül Pénzforgalom nélküli 
kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát     csökkenti 70eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán belül a Felújítási kiadások 
előirányzatát              70eFt-tal 
- Gyermekmedence vízforgató berendezés pályázat 

pályázati díj: 10eFt 
- Gyermekmedence felújítás közbeszerzési ajánlattételi  

felhívás díja: 60eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
402/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy kösse meg a Paksi-Team Kft-vel (Paksi Csaba) 1200 eFt + ÁFA = 1500 
eFt-ért elvégzendő, a Mezőberény, Martinovics u. 25. szám alatti iskola 2 tanteremmel, 
melegítő konyhával, étkezővel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel való bővítésének, építési 
engedélyezési terveinek elkészítése, és az építési munkálatok tervezői költségbecslési 
munkáiról szóló szerződést, és 1500eFt fedezetet biztosít a 2004. évi költségvetése 
felhalmozási kiadások tervezési előirányzata terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
403/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berény ÉP. Kft. részére a 
Mezőberény Luther u. 1. sz. alatti 3 db. lakás kialakításának kivitelezési költségeinek 
fedezetére 11875eFt-ot (9500eFt + 2375eFt) biztosít kiadási előirányzatként, a 2004. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
404/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény monográfia 
III. kötetének szerkesztésével megbízott Dr. Erdész Ádám tájékoztatóját a készülő anyag 
szerkezetére és szerzőire vonatkozóan és elfogadja, hogy a további munkák ennek alapján 
folytatódjanak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a kötött megállapodás szerint  
 
 
405/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakosságának színvonalasabb 
egészségügyi ellátása érdekében 2005. 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 a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: pályázat benyújtása 2004. október 31.  
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406/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Városszépítő és 
Városvédő Egyesület részére 1 db. információs tábla felállításáért 105 eFt-ot átutal az 
egyesület számlájára a 2004. évi költségvetése általános tartaléka terhére, támogatásként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
407/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 155/2004./III.26./ MÖK sz. 
határozattal, ill. a 231/2004./V.18./ MÖK számú határozattal, pályázatok saját forrás 
biztosítására 8407eFt fedezetet biztosított, amely összeget, mivel a pályázatok nem voltak 
nyertesek, a 2004. évi költségvetése általános tartalék állománya feltöltésére fordít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
408/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 97/2004./II.27./, 371/2004./IX.03./, 
372/2004./IX.03./, 373/2004./IX.03./, 374/2004./IX.03./, 375/2004./IX.03./, 376/2004./IX.03./ 
sz. zárt ülési lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
409/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Napok rendezvényről a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ és a Városi Közszolgáltató Intézmény pénzügyi 
elszámolásáról szóló beszámolóit elfogadta. 
 
 
410/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közszolgáltató Intézmény 
vizsgálatát végző munkabizottság tájékoztatóját elfogadja azzal, hogy a javaslattételre a 2005. 
évi költségvetés tárgyalásánál visszatér. Felkéri a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, 
hogy tegye meg javaslatát az előterjesztésben foglaltakra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
411/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási és Kulturális 
Bizottsága javaslatát, hogy a Jeney István által felajánlott életművet a felajánlásnak 
megfelelően a legrövidebb időn belül az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény vezetője 
szakmai irányításával át kell venni, és annak ideiglenes elhelyezéséről a Martinovics utcai 
iskola épületében gondoskodni kell. Az anyag elszállításához a Városi Közszolgáltató 
Intézmény szállító eszközei  közül biztosítson technikát, valamint két főt a rakodáshoz.  
A Képviselő-testület felvállalja, hogy 2005. évben az Orlai Petrics Soma Muzeális 
Gyűjtemény keretein belül egy kiállítást rendez Jeney István életművéből. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csete Gyula, az OPS Muzeális Gyűjtemény vezetője 
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              Magyar Pál, a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: értelem szerint 
 
 
412/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a telefonközpontra érkezett 
árajánlatok tárgyában mindaddig nem tud dönteni, amíg a szolgáltatási díj módosításából 
jelentkező megtakarítás mértékét nem ismeri. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, a 
Polgármesteri Hivatal a következő testületi ülésre dolgozza ki a megtakarítás mértékét, hogy a 
telefonközpont beszerzése kérdésében a Képviselő-testület érdemben dönteni tudjon.  
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. októberi testületi ülés   
 
 
413/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi közalkalmazotti 
béremeléshez kapcsolódó állami támogatás igénylési lehetőségét nem kívánja igénybe venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
414/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Gyomai u. egy 
szakaszának /Thököly u.1.-Gyomai u. 39./ szennyvízcsatorna kivitelezésére a SADE-
Magyarország Mélyépítő Kft. vállalkozói díj ajánlatát 828.000.-Ft+ÁFA összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
415/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elviekben támogatja a Petőfi Sándor 
Gimnázium tető felújítási kérelmét, de anyagi támogatást a költségvetés szűkös helyzetére 
való tekintettel nem tud biztosítani. Az intézmény többletbevétele terhére a javítási 
munkálatokat köteles elvégezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
416/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a mezőberényi 
1831 hrsz.-ú, Várkonyi u. 27. szám alatti lakóház, udvar művelési ágú belterületi ingatlanra, 
ami Ferencz János és Ferencz Rozália tulajdonát képezi ½-½-ed tulajdoni arányban, - az 
önkormányzatot követő sorrendben - pénzintézeti hitel biztosítására jelzálogjog bejegyzésre 
kerüljön az ingatlannyilvántartásban. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 
tulajdonosok lakáscélú pénzintézeti kölcsönt vegyenek fel. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. október 15.  
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417/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A városi strandon gyermekmedence” 
létesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra az Alterra Kft. által benyújtott egyetlen 
ajánlatot érvényesnek tartja, de árajánlatát nem fogadja el. A közbeszerzési eljárás 
eredményessége érdekében megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel folytasson 
tárgyalásokat, az önkormányzatnak e célra rendelkezésre álló forrásnak megfelelő, vagy azt 
megközelítő mértékű ajánlati díj elérése érdekében. 
Döntéshozatal érdekében a tárgyalás eredményét a 2004. szeptember 30-i rendkívüli ülésre 
terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. szeptember 30-i rendkívüli testületi ülés 
 
 
418/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KISOKOS Directory Kft. 
szolgáltatásait nem kívánja igénybe venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal  
 
 
419/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola dolgozói 
létszámán felül egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazását engedélyezi 2005. június 15-ig 
azzal, hogy a létszámbővítéshez az önkormányzat többletforrást nem biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
420/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Református Egyházközség, Gerle 
Margit által készített kerámia dísz-szökőkútja átadása iránti kérelmét nem támogatja. Az 
önkormányzat a későbbiekben a saját létesítményében kívánja azt felállítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
421/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gerle Margit által készített kerámia 
dísz-szökőkút felállításához 2005. évben a terveket elkészítteti, ennek érdekében Gerle Margit 
alkotót meg kell keresni. A szökőkút felállításához pályázati lehetőséget kell keresni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
422/2004./IX.24./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata megkeresésére, a békéscsabai 18618/2 hrsz-on nyilvántartott használaton 
kívüli kút megszüntetése során felszabaduló földrészlet értékesítése tárgyában kellő 
információ / kút megszüntetésének költsége, a földrészlet nagysága, a kialakításra kerülő 
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telkek száma, forgalmi értéke stb./ hiányában nem járul hozzá, hogy nevében Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata eljárjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
423/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
1) Mezőberény Város Rendezési Terve tervezetének tanulmányozása 
2) Városi strandon gyermekmedence építése tárgyában 2. közbeszerzési tárgyalás 

eredményének megállapítása 
3) A Békési úti (12 db) és Sport utcai (6 db) összesen 18 db új építésű önkormányzati lakás 

bérlőinek kijelölése 
4) Számlavezető pénzintézetek ajánlatai az önkormányzat és intézményei 2005 évi 

számlavezetésére.  
5) AGRO DUÁL Kft. Gyomaendrőd kérelme - önkormányzati úton megfigyelőkút létesítése 
6) CKÖ ismételt kérelme a XXI. Békés megyei Cigány Lakosok Kulturális Napja 

rendezvény támogatására 
7) Vételi ajánlat a Kereki utcai 3775/21-es hrsz-ú önkormányzati telekre 
8) Egyéb bejelentés 
 
 
424/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő testülete  „A városi strandon gyermekmedence építése” 
tárgyban kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
 
425/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő testülete „A városi strandon gyermekmedence építése” 
tárgyban  kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az ALTERRA Kft.-t k hirdeti ki. 
Felhatalmazza a polgármester urat, hogy az eljárás nyertesével a kivitelezési szerződést a 
közbeszerzési eljárásban rögzített feltételekkel 38.400.000 Ft + ÁFA = 48.000.000 Ft 
összeggel kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
426/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi strandon gyermekmedence 
építéséhez, az eredeti 45.386.759,- Ft beruházási költséghez, saját erőként még további 
2.613.241 Ft összeget biztosít a 2005. évi költségvetésében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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427/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A városi strandon létesülő 
gyermekmedence műszaki ellenőrzési feladatait a 158/1997 (X.26.) Korm. rendelet előírásai 
szerint a DUPLEX Kft., Békéscsaba Kinizsi u. 13 sz. Lukovics Béla lássa el. Felhatalmazza a 
polgármester urat, hogy a Megbízási Szerződést a Duplex Kft-val 360 000 + ÁFA = 450 000 
Ft összeggel kösse meg. Az összeg fedezetét a 2005 évi költségvetésében biztosítja a testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
428/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésében, 
felhalmozási kiadásként, Mezőberény Város Önkormányzata Rendezési Terve keretében 
készítendő Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat címen előirányzott 12.355eFt-ot, a 
tervezővel kötött megállapodás alapján, a 2004. évi költségvetése általános tartalék állománya 
feltöltésére fordítja. 
A képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat készítése munkálatokra, a 2005. évi 
költségvetésében 12.355eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal.  
 
 
429/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5.800 eFt+ ÁFA összeggel megemeli 
a Mezőberény  város  3., 4.,  5/a, 6., 10/a  szennyvíz öblözetekben szennyvízcsatorna hálózat 
építés és a szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó 2004. évi  előirányzatát, a beruházás 
közben felmerült pótmunkák miatt. Felhatalmazza a polgármester urat, hogy a beruházás 
kivitelezőjével - ALTERRA Építő pari Kft. - megkötött kiviteli szerződést 5.800 eFt + ÁFA 
összeggel, azaz 963.478.112,- Ft + ÁFA összegre módosítsa. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal. 
 
 
430/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Gyomai út 1. 
sz. alatti önkormányzati ingatlan minden lakása értékesítésre kerüljön. Első körében, 
megüresedés után, egy lépcsőház lakásai értékesítését meg kell hirdetni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
431/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sport utcai 6 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Kovács Erzsébet Mezőberény, Hunyadi u. 1. 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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432/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sport utcai 6 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Nagy Istvánné Mezőberény, Oltványkert u. 38. sz. alatti 
lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
433/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sport utcai 6 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Hegedűs Jánosné Mezőberény, Kölcsey ltp. 7/A. fsz. 2. 
sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
434/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sport utcai 6 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Zámbori Zsolt Mezőberény, Gyomai u. 71. sz. alatti 
lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
435/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sport utcai 6 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Zajáczné Panyi Ágnes Mezőberény, Liget tér 9. sz. alatti 
lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
436/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sport utcai 6 db költségalapú 
lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Mádai János Károly Mezőberény, Fő u. 2/D. II/20. sz. 
alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
437/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 7. szám alatt lévő 12 db  
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Takács János Mezőberény, Jókai u. 47/A. 
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. 
 
 
438/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 7. szám alatt lévő 12 db 
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Rima János Mezőberény, Hunyadi u. 8. sz. 
alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
439/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 7. szám alatt lévő 12 db 
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból Mező Antalné Mezőberény, Kinizsi u. 1/1. 
sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
440/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési u. 7. szám alatt lévő 12 db 
költségalapú lakbérrel bérbe adható bérlakásokból özv. Szerencsi Gáborné Mezőberény, Liget 
u. 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. 
 
 
441/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2005. évre nem kíván 
változtatni számlavezető pénzintézetet.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
442/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 2005. I. 
félévében gondoskodjon a közbeszerzési eljárás kiírásról a 2006. évi számlavezető 
pénzintézet választásra, az önkormányzat és intézményei számlavezetésére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, 2005. I. félév.  
 
 
443/2004./IX.30/.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az AGRO 
DUÁL Kft. Gyomaendrőd a Kettőskúti sertéstelepe közelében lévő önkormányzati úton (hrsz. 
0453), környezetvédelmi mérés céljából, megfigyelő  kutat létesítsen. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
444/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kereki utca 3775/21-es helyrajzi 
számú önkormányzati telket bruttó 595.075 Ft áron értékesíti Andrési János Mezőberény, 
Kereki u. 26. szám alatti lakos részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
445/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 
értékesítésre kijelölt építési telkek 2004. január 1 előtt megállapított vételára, 2004. október 1 
utáni értékesítés esetén, nettó vételárnak tekintendő. A polgármestert felhatalmazza arra, hogy 
az ÁFA összeget érvényesítse a vevők vonatkozásában az adásvételi szerződésekben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint 
 
 
446/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Andrési János Mezőberény, Kereki u. 
26. sz. alatti lakos kérelmét - a 3775/21-es hrsz-ú telken a Laposi utca felőli tört vonalú 
csatornarész zárt csatornává alakítását - annyiban támogatja, hogy saját költségén elvégezheti 
a kérelmező a munkát, minimum 800 mm-es cső lefektetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint. 
 
 
447/2002./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 32/1998.(XII.14.) MÖK r. 
módosított 41/1997./X.24./ MÖK. sz. rendelettel alapított „Mezőberényért” kitüntetést 2004. 
évben nem adja ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
448/2004./IX.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságot, hogy a "Mezőberényért" kitüntetés adományozásáról szóló 
egységes szerkezetbe foglalt 41/1997./XI.24./MÖK. sz. rendeletet, és a „Mezőberény Város 
Díszpolgára” cím adományozásáról szóló, 21/2003./ IX.19./ MÖK. számú rendeletet vizsgálja 
felül, majd a tervezeteket terjessze a testület elé. 
Felelős: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnöke 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal. 
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*** 
 
 
449/2004./X.29./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Közmeghallgatás napirendje: 
Mezőberény Város Városrendezési Terve tervezetének véleményezése 
Testületi ülés napirendje: 
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 

Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/l.  Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 745/2003./XII.19./, 191/2004./IV.30./, 

198/2004./IV.30./, 202/2004./IV.30./, 245/2004./V.28./, 254/2004./V.28./, 
389/2004./IX.24./, 390/2004./IX.24./, 394/2004./IX.24./, 406/2004./IX.24./ sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Városi nagy rendezvények kérdése 2005. évben (70/2004./II.27./ sz. hat. ) 
2/3. A városi nevelési-oktatási intézményrendszer felülvizsgálatát előkészítő 

munkacsoport létrehozása (387-388/2004./IX.24./ sz. hat.)  
2/4. A város forgalmi rendjének felülvizsgálata (383/2004./IX.24./ sz. hat.) 
2/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

3. Mezőberény város helyi hulladékgazdálkodási tervének elfogadása 
4. Tájékoztatás a városban személyes gondoskodást nyújtó, szociális ellátást végző egyházi 

és más szervezetek tevékenységéről 
5. Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása 
6. Bejelentések 

6/1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
14/1994./V.2./ MÖK számú rendelet módosításáról 

6/2. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
6/3. Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési 

szabályzatának kiegészítése 
6/4. Megüresedett mezőőri állás ügye  
6/5. Wenckheim-Fejérváry kastély falkutatásához fedezet biztosítás 
6/6. A Képviselő-testület novemberi munkatervének módosítása 
6/7. A Petőfi Sándor Gimnázium következő tanévi induló osztályai és férőhelyei 
6/8. A megyei tisztifőorvos levele 
6/9. Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése 
6/10. Körös Volán Rt. tájékoztatója a Bélmegyer-Mezőberényi autóbusz járat 

megszüntetéséről 
6/11. Petőfi Sándor Gimnázium előirányzat átcsoportosítás iránti kérelme 
6/12. Az 1. Sz. Általános Iskola és az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 2004. július 

31-i normatíva igénylés és lemondással kapcsolatos, intézményfinanszírozás 
változás. 

6/13. Az integrációs nevelés-oktatás bevezetésének, az Orlai Petrics Soma Általános 
Iskolában jelentkező költségei 

6/14. Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások 
pályázati úton történő támogatásának elnyerésére pályázat benyújtása 

6/15. Petőfi Sándor Gimnázium előirányzat átcsoportosítás iránti kérelme II. 
6/16. Egyéb bejelentések 
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7. Interpellációk 
7/1. Temetői buszmegálló korszerűsítése (Tóth Sándor képviselő interpellációja) 
7/2. A Juhász Gy. utcai Idősek Otthonának közvetlenül a Békési útról történő gyalogos 

megközelíthetőségének kialakítása (Tóth Sándor képviselő interpellációja) 
7/3. Széchenyi u. és Eötvös u. tönkrement járdaszakaszainak kijavítása (Valentinyi 

Károly képviselő interpellációja) 
8. Zárt ülés  

8/1. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 316/2004./VII.02./, 377/2004./IX.03./, 
378/2004./IX.03./, 379/2004./IX.03./, 413/2004./IX.24./, 416/2004./IX.24./, 
420/2004./IX.24./, 422/2004./IX.24./, 425/2004./IX.30./, 427/2004./IX.30./, 
429/2004./IX.30./, 441/2004./IX.30./, 443/2004./IX.30./, 444/2004./IX.30./, 
446/2004./IX.30./, 447/2004./IX.30./, 411/2004./IX.24./ sz. zárt ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról. 

8/2. Intézményi engedélyezett álláshelyek felülvizsgálata (120/2004./III.26./ sz. hat.)  
8/3. Salamon Mátyás ingatlan vásárlási ügye ( 260/2004./V.28./ sz. hat. ) 
8/4. Pályázat a Körösök-völgye Kht. Vagyontárgyainak megvásárlására 

(373/2004./IX.03./ sz.) 
8/5. Telefonközpont beszerzésével kapcsolatos megtakarítási számítások 

(412/2004./IX.24./ sz.) 
8/6. Wagner Mihály és felesége Mezőberény, Báthory u. 69. sz. alatti lakosok jelzálog 

ügye 
8/7. ZIP táblák elhelyezésére ajánlat 
8/8. Intézményi többletbevételek kimutatása 
8/9. Közszolgáltató Intézmény volt épületének tűzjelző rendszerrel való ellátása  
8/10. Városi strand elektromos árammal történő ellátásának kérdései 
8/11. Virág János Mezőberény, Vésztői u. lakos kérelme 
8/12. Összevont Óvodák szervezeti, működési kérdései 
8/13. Labor fűtési rendszerének kialakítása 
8/14. Egyéb bejelentések 

 
 
450/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület szeptember 24-i és 
szeptember 30-i zárt ülésén hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul 
vette.  
 
 
451/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 745/2003./XII.19./, 
191/2004./IV.30./, 198/2004./IV.30./, 202/2004./IV.30./, 245/2004./V.28./, 254/2004./V.28./, 
389/2004./IX.24./, 390/2004./IX.24./, 394/2004./IX.24./, 406/2004./IX.24./sz. lejárt határidejű 
határozatok  végrehajtásáról szóló  beszámolót elfogadta. 
 
 
452/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. évben sem ipari, sem 
mezőgazdasági kiállítást nem kíván megrendezni. Az államalapítás ünnepét azonban méltó 
módon kívánja megünnepelni 2005. augusztus 19-én, 20-án, kulturális rendezvénnyel. Ipari és 
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Mezőgazdasági Kiállítás 4 évente kerül megrendezésre, minden ciklus utolsó évében, így 
legközelebb 2006. augusztus 20-án. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
453/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi nevelési-oktatási 
intézményrendszer felülvizsgálatára létrehozza a következő munkacsoportot, melynek tagjai: 
- az Összevont Óvodák részéről: 
    Jakusovszkiné Csillag Anikó Mezőberény, Rákóczi sgt. 25. sz. - a Mátyás király utcai 

tagóvoda SZM elnöke 
- 1. Sz. Általános Iskola részéről: 
      Olejné Mertz Judit Mezőberény, Bartók B. u. 7. sz. - iskolai SZM választmányi tag 
- Orlai Petrics Soma Általános Iskola részéről: 
     Kovácsné Kiss Márta Mezőberény, Báthory u. 73. sz. - iskolai SZM elnökhelyettes, 

iskolaszéki tag 
- Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ részéről: 
       Ollé Mária Mezőberény, Hősök útja 6/B.II/6. sz. - iskolaszéki tag 
- Városi Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola részéről: 
     Zubáné Gál Márta Mezőberény, Várkonyi u. 5. sz. - az iskola szülői szervezet tagja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az előterjesztés elkészítésére a 2004. decemberi testületi ülés 
 
 
454/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármester urat, hogy a forgalmi rend felülvizsgálata érdekében a forgalom számlálással 
kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
455/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Petőfi S. utcán a 
gimnázium és kollégium közötti átkelőhelyen a sárga villogó lámpa kialakításával egyetért, a 
bekerülési költség 50%-át vállalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
456/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
457/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Református 
Egyházközség, a II. Kerületi Evangélikus Egyházközség, valamint a Mécses Szolgáló 
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Közösség Egyesület szociális szolgáltató tevékenységükről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi, elismeri és megköszöni a városban végzett szociális szolgáltató tevékenységüket. 
 
 
458/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a fejlesztések 
az önkormányzat anyagi erejének függvényében kerülnek megvalósításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
459/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja a Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat vezetőjét, hogy a Támogató szolgálat működéséhez szükséges személyi feltételek 
2005. december 31-ig határozott idejű szerződéssel kerüljenek biztosításra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint, 2005. december 31. 
 
 
460/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 290/2004./VII.2./ sz. határozatát az 
alábbi kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva fogadja el: 
Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésének (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottak 
végrehajtásaként a Szervezeti Működési Szabályzat 7. számú mellékleteként alábbiak szerint 
rendelkezik:  

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 
E szabályzat hatálya alá tartoznak Mezőberény Város Önkormányzata, és az önkormányzat 
intézményei, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: ajánlatkérő) beszerzései, amennyiben 
azok értéke eléri, vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban, meghatározott értékhatárokat. 
 

1. pont 
A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések 

1.1  A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg 
szolgáltatás megrendelése és - kizárólag a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó 
beszerzés esetén - a szolgáltatási koncesszió. 

1.2  Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó 
jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az 
árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A nemzeti értékhatárt 
elérő, vagy meghaladó beruházás esetén árubeszerzésnek minősül az ingatlan 
tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi 
joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről. 

1.3  Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő 
valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 
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a) a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 
kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 
együtt; 

b) építmény kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 
tervezése együtt; 

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 

1.4  Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő 
ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő 
átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

1.5  A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - 
olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység 
megrendelése az ajánlatkérő részéről. 

1.6  A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő 
ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott 
időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

1.7  Ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat 
foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést 
minősíteni. 

1.8  Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek az 1.2 és az 1.5 alpontok 
szerinti a tárgya, akkor, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. 

1.9  Nem tartoznak a Szabályzat hatálya alá: (a Kbt. szerinti rendelkezése alapján, 2005. 
december 31-ig, majd a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.) 

a) a 10.00.000.-Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő építési beruházások 
b) a 2.000.000.-Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő árubeszerzések 
c) a 2.000.000.-Ft nettó összegű értékhatárt el nem érő szolgáltatások megrendelése 

 
2. pont 

A beszerzési értékhatárok és a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok 

2.1  E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési 
értékhatárokat a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény 
határozza meg. 

2.2  A költségvetési év elején, legkésőbb a költségvetési év április 15. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal Beruházási és Vagyongazdálkodási Irodája éves összesített közbeszerzési tervet 
(a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A 
közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános, 
melyet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére meg kell 
küldeni (Kbt.5. §). 

2.3  A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, és a Beruházási és Vagyongazdálkodási 
Irodája a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb minden év 
április 15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót köteles készíteni a Kbt. 42. § (1)-(3) 
bekezdésekben meghatározott értéket meghaladó, adott évre tervezett beszerzésekről és 
azt hirdetmény útján köteles közzétenni (Kbt. 42. §, 43. §). 

2.4  A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és Beruházási és Vagyongazdálkodási Irodája, 
az éves beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai 
összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig 
kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának (Kbt. 16. §) 

2.5  A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházások esetén hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó igénybevétele kötelező (Kbt. 9. §, és 11. §). 
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3. pont 

A beszerzési érték meghatározása 
3.1  A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 

illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű teljes 
ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). 

3.2  A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának 
időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített 
eljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 
tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

3.3  A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások 
vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek 

- beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor (kivéve az 
építési beruházás becsült értéke, amelynek megállapításakor a több év alatt 
megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást 
kell számítani), 

- beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 
- rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül 

összefügg. 
II. FEJEZET 

A KÖZBESZERZÉSEK LEFOLYTATÁSÁNAK 
ELJÁRÁSI  ÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI 

 
4. pont 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, dokumentálása 
4.1  A közbeszerzési eljárás előkészítése alatt értendő: az adott közbeszerzési eljárás 

megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott 
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, beruházási program és 
beszerzési javaslat elkészítése, a közbeszerzés becsült értékének meghatározása, az 
eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. 

4.2  Minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött 
szerződés teljesítéséig terjedően - írásban dokumentálni kell, az egyes eljárási 
cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

4.3  A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (az eljárás 
eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 
közzétételétől, illetve – ha a szerződéskötés később történik - a szerződés megkötésétől), 
illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel 
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig kell megőrizni. 

4.4  Tilos e fejezet megkerülése céljából az egyes beruházási, fejlesztési és felújítási 
feladatokat, melynek rendeltetése azonos vagy hasonló, az adott költségvetési éven belül 
részekre bontani.  

4.5  Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az önkormányzat nevében a polgármester, 
gyakorolja. Az Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal nevében a 
kötelezettségvállalásra feljogosított személyek gyakorolják. 

4.6  Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott, vagy év 
közben felmerülő, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás 
határidőben történő elindításáért a közbeszerzés tárgya szerint illetékes intézményvezető, 
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a Polgármesteri Hivatal esetében az irodavezető, a beszerzés fedezetének rendelkezésre 
állásáért a Pénzügyi irodavezető a felelős. 

 
5. pont 

A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, 
szervezetekre vonatkozó szabályok 

Összeférhetetlenségi okok 
5.1  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció tervezetének 

elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek 
megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi-, műszaki 
szakértelemmel kell rendelkezniük. 

5.2  Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg az 
5.1 bekezdés szerinti követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő 
tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a 
szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik. 

5.3  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy 
az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba 
nem vonható be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan 
személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely 

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll; 

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő 
Bírálóbizottságának tagja; 

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója. 

5.4  Nem kell alkalmazni az 5.3 alpontban leírtakat, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg 
az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni 
kívánt személlyel vagy szervezettel az 5.3 alpont a)-d) pontja szerinti viszonyban álló 
érdekelt gazdálkodó szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem vesz 
részt ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként. 

5.5  A közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont bármely személy, 
vagy szervezet a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó. 

5.6  Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt 
gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem 
járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, 
ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik arról,  hogy az eljárásban nem 
vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. 

5.7  Ha az 5.3, 5.5, vagy 5.6 alpontban leírtakat megsértették, az eljárás további részében nem 
lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az 5.3 alpont hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt 
személyekkel, szervezetekkel az 5.3 alpont a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt 
gazdálkodó szervezet, az 5.5 alpont szerinti személy vagy szervezet, illetőleg az 5.6 
alpont szerinti érdekelt gazdálkodó szervezet. 

5.8  Az 5 pont szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn azzal a személlyel vagy szervezettel 
szemben, aki, vagy amely a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó építészeti vagy egyéb 
műszaki tervdokumentáció elkészítésében részt vett. 

5.9  Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy 
szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn az e § 
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szerinti összeférhetetlenség, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás során 
tudomására jutott információk vonatkozásában titoktartásra köteles. 

5.10 A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító hirdetmény, felhívás, illetve 
a dokumentáció előkészítése az e célra Polgármester által megbízott Előkészítő 
Munkacsoport feladata. 

5.11 A közbeszerzési eljárásban a döntést, az ajánlati felhívás tartalmát, ajánlattevő 
kiválasztását, a közbeszerzési szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi eljárásban a 
Képviselő-testület hozza, kivéve a III. fejezetben leírt és intézményi hatáskörbe utalt 
közbeszerzéseket. 

 
6. pont 

Az Előkészítő Munkacsoport 
6.1  Az Előkészítő Munkacsoportot (továbbiakban Munkacsoport) a polgármester esetenként 

alakítja meg. A Munkacsoport tagjainak száma 3 főnél kevesebb nem lehet. 
6.2  A Munkacsoport feladatai: 

a. összeállítja, a képviselő-testület elé terjeszti és annak döntésének megfelelően 
közzéteszi a 34/2004. (III.12.) sz. Korm. rendelet szabályai szerint előzetes 
összesített tájékoztatót. 

b. elkészíti a tájékoztató, felhívás tervezetet 
c. kidolgozza az ajánlatok érvényességi szempontjait, az ajánlatok értékelésének és 

elbírálásának elveit 
d. javaslatot tesz az ajánlatok elbírálása során alkalmazható előnyökre 
e. a képviselő-testület döntése alapján közzéteszi a 34/2004. (III.12.) sz. Korm. 

rendelet szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben a hirdetményt 
f. gondoskodik az eljárás jogszerűségéről, illetve a törvény alapelveinek 

érvényesüléséről. 
6.3 A Munkacsoport tagjai lehetnek: 

a. a polgármesteri hivatal beruházási munkatársa  
b. a polgármesteri hivatal közbeszerzésben szakértelemmel rendelkező munkatársai 
c. a közbeszerzéssel érintett intézmény(ek)  vezető(i) 
d. külső szakértő (szakértő szervezet) akinek felkéréséhez a képviselő-testület 

egyetértése szükséges. 
e. önkormányzati képviselők 
f. a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai 

6.4  A Munkacsoport munkájának koordinálását titkári minőségben a mindenkori beruházási 
munkatárs (továbbiakban: titkár) látja el. 

6.5 A Munkacsoport tevékenységéért a polgármesternek tartozik felelősséggel. 
6.6 A Munkacsoport titkárának feladatai különösen: 

a. koordinálja a Közbeszerzési Bírálóbizottság és az általa vezetett Munkacsoport 
tevékenységét 

b. gondoskodik a Munkacsoport jegyzőkönyveinek elkészítéséről 
c. elkészíti és az illetékes szerveknek megküldi a törvényben meghatározott 

jelentéseket 
d. közreműködik a döntéshozó eljárást lezáró határozatának előkészítésében 
e. közreműködik az eredmény kihirdetésében 
f. a képviselő-testület döntéséről értesíti az érintetteket 
g. teljesíti a Kbt-ben meghatározott értesítési, tájékoztatási és közzétételi 

kötelezettségeket 
h. A Kbt.-ben meghatározott keretek között felvilágosítást, szakmai segítséget nyújt 

az ajánlatkérőknek. 
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i) A Munkacsoport végzi a közbeszerzéssel kapcsolatos szakmai előkészítő 
tevékenységet, az adminisztrációs feladatokat a titkár látja el. 

j) A Munkacsoport által előkészített, a Kbt.-ben előírt dokumentációkat, a felhívás 
tervezetét a Közbeszerzési Bírálóbizottság elé terjeszti véleményezésre. 

6.7  A Munkacsoport az általa megállapított szabályok szerint működik, üléseiről 
jegyzőkönyvet vezet. 

 
7. pont 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság 
7.1  A hirdetmény, a felhívás, illetve a dokumentáció és az annak részét képező 

szerződés(tervezet)ek véleményezése, az ajánlatok értékelése és döntéshozó képviselő-
testület elé terjesztése, a Közbeszerzési Bírálóbizottság (a továbbiakban: Bírálóbizottság) 
feladata. A döntés joga a Képviselő-testületet illeti.  

7.2  A Beruházási és Vállalkozási irodavezető köteles a szerződés módosításáról, valamint a 
szerződés teljesítéséről a Képviselő-testület döntését követően külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a 34/2004. 
(III.12.) sz. Korm. rendelet szabályai szerint a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A 
hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől 
számított öt munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan 
időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a 
szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként 
szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal /Kbt. 307. §/. 

7.3  A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai lehetnek: 
- önkormányzati képviselők 
- az Előkészítő Munkacsoport titkára 
- a közbeszerzési eljárás lebonyolításával esetenként megbízott külső szakértő 
- a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai 

Építési beruházás esetén a Bírálóbizottság további tagjai: 
- a beruházással érintett intézmény vezetője vagy az általa kijelölt intézményi 

munkatárs, 
- önerős közmű építése esetén a közművel érintett terület képviselője vagy az általa 

kijelölt önerős társulásban résztvevő személy. 
7.4 A Közbeszerzési Bíráló Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: 

- Polgármester, Alpolgármester 
- Képviselőtestület szakág szerint érintett állandó bizottságának elnöke által kijelölt 

bizottsági tag, 
- a Polgármesteri Hivatal irodavezetői vagy általuk megbízott munkatárs, 
- a jegyző, aljegyző 
- a közbeszerzéssel érintett intézmények képviselői, 
- belső ellenőr 

7.5  A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai a polgármester javaslatára a képviselő-testület 
nevezi ki határozott időtartamra. A bizottság tagjainak száma 5 főnél kevesebb nem lehet. 

7.6  A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntéseit határozati formában hozza. A Bírálóbizottság 
akkor határozatképes, ha azon az állandó tagok legalább fele jelen van. A Bírálóbizottság 
határozatait a jelen lévő állandó tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza, minden 
tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén elutasító határozathoz fűződő 
jogkövetkezményeket kell alkalmazni. A Bírálóbizottság üléseiről és döntéseiről 
jegyzőkönyv készül, amelyet a Polgármesternek és a Jegyzőnek az ülést követő 5 napon 
belül tájékoztatás céljából meg kell küldeni. A jegyzőkönyv részét képezi a tagok 
indokolással ellátott egyéni bírálati lapja. 
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7.7  Az ajánlatok felbontásánál a Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke, a Polgármester, 
Polgármesteri Hivatal eljárást lebonyolító Beruházási és Vagyongazdálkodási Iroda 
munkatársa, a jegyzőkönyvvezető és a Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke által 
meghívott személyek, a Közbeszerzési Tanács tagjai vagy az általuk megbízott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez központi költségvetési támogatásban részesülő 
ajánlatkérő esetén - a külön jogszabályban meghatározott szervek, személyek lehetnek 
jelen.  

7.8  Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely 
ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

7.9  A Bírálóbizottság tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők titoktartásra vonatkozó 
nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az eljárásban 
résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat nem szolgáltathatják ki, kivéve, 
ha azt jogszabály kötelezővé teszi. 

7.10  Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt 
ajánlattevőkről hozott Bírálóbizottsági döntésről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell 
készítenie. Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvet a Beruházási és 
Vagyongazdálkodási Iroda öt munkanapon belül kell megküldenie az ajánlattevőnek, 
továbbá az ajánlattevőt írásban tájékoztatnia kell az eljárásból történt kizárásáról, 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról vagy az eljárásban való részvételre, illetve a 
szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, valamint ezek 
indokáról, az erről hozott Bírálóbizottsági döntést követő öt munkanapon belül. 

 
8. pont 

A beszerzések ellenőrzése 
A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérő belső ellenőrzési 
feladatokat ellátó munkatársa rendszeresen ellenőrzi. A belső ellenőr a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
 

9. pont 
Az eljárásban résztvevők felelősségi köre 

9.1  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, 
illetve az eljárás más szakaszában  

• a pénzügyi lebonyolítás a Pénzügyi Iroda 
• a közbeszerzési műszaki leírás készítése és a műszaki lebonyolítás előkészítése, az 

ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata és 
előzetes értékelése a Beruházási és Vagyongazdálkodási Iroda, 

• a jogszabályoknak való megfelelőség, az eljárás jogszerűségének biztosítása és az 
ajánlatok jogi szempontból történő előzetes értékelése a jegyző, aljegyző, 

• a beszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása, a hirdetmények megküldése és 
közzététele, a határidők megtartásának biztosítása, az ajánlatok alapján az ajánlattevők 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a Beruházási 
és Vagyongazdálkodási Iroda, illetve a beszerzési eljárásba lebonyolítóként bevont 
személy feladata és felelőssége. 

• A közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület hoz döntést e szabályzat hatálya alá 
tartozó beszerzésekben  
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9.2  Az eljárásban részt vevő személyek - így a Közbeszerzés Bírálóbizottság tagjai és a 
Képviselő-testület döntést hozó tagjai is – a közbeszerzési törvényben szabályozott 
anyagi felelősségük mellett kötelesek feladatukat teljesíteni. 

9.3. A közbeszerzési eljárásban, mint önkormányzat az ajánlatkérő, a döntéseket a 
Képviselőtestület hozza. A Képviselő-testület Előkészítő Munkacsoport által előkészített, 
a Közbeszerzési Bírálóbizottság által megtárgyalt és általa előterjesztett javaslat alapján 
hozott döntéséért testületi felelősséggel tartozik. 

9.4. A Képviselőtestület ülésén a tervezett döntés jogszerűségéről a jegyző köteles véleményt 
nyilvánítani. Amennyiben a Képviselőtestület- a jegyző véleménye ellenére jogsértő 
döntést hoz, mentesül a felelősség alól az a képviselő, aki név szerint a jogsértő döntés 
ellen szavazott. Amennyiben a jegyző a Képviselőtestületet nem megfelelően tájékoztatja 
a jogszerű döntésről, és a Képviselőtestület a jegyző jogszerűtlen ajánlata szerint dönt, ez 
esetben a Képviselőtestület jogszerűtlen döntéséért a jegyző felelős. A Képviselőtestület 
felelőssége, a közbeszerzési eljárás szabályai szerint anyagi felelősség is lehet. 

9.5. A Képviselőtestület- amennyiben, az általa megbízott bonyolító szervvel felelősséget 
kizáró szerződést köt- csak akkor felelős, ha a bonyolító ajánlatával ellentétes döntést 
hoz. 

9.6 Abban az esetben, ha az önkormányzat képviselő-testülete az ajánlatkérő, nevében a 
polgármester gyakorolja a törvényes képviseletet. A Polgármester ajánlatkérői felelőssége 
a Képviselőtestület döntéséhez kötött, felelőssége a Képviselőtestület döntésének 
végrehajtása – a döntés keretei között állapítható meg. Amennyiben a Polgármester a 
képviselő testület által hozott döntéssel ellentétesen jár el, úgy a saját döntéséért teljes 
felelősséggel tartozik. A Polgármester tárgyal teljes felelősséggel a közbeszerzési eljárás 
során, szerződéseket köt, a testület által jóváhagyott tartalmi és formai követelmények 
szerint. A Polgármester jogosult megtagadni azon szerződések aláírását, melyekre nincs 
testületi felhatalmazása, illetve ellentétesek a Közbeszerzési törvény rendelkezéseivel. A 
jogszabállyal ellentétes tartalmú szerződést, ha erre testületi döntés van, a Polgármester - 
„utasításra írtam alá „megjegyzés mellett kötheti meg, ez esetben a felelősség az utasítást 
adó képviselőtestületé.  

9.7 A Közbeszerzési Bírálóbizottság szakmai és testületi felelősséggel tartozik a feladatai 
végrehajtásáért, javaslatai testületi ülésre terjesztéséért. 

9.8 A Polgármester felelős az Előkészítő Munkacsoport tagjainak kinevezéséért, a 
Közbeszerzési Bírálóbizottságot a képviselő-testület választja meg.   

9.9 A Előkészítő Munkacsoport tagjait a polgármester nevezi ki, a tagok feladat leírásban 
kapják meg munkájukat. Szakmai felelősséggel tartoznak a közbeszerzési rendeletben 
leírtak teljesítéséért, szakmai javaslatuk szakszerűségéért és okszerűségéért. Felelősségük 
– az önkormányzati rendeletben leírtak szerint a polgármester felé érvényesül.  

9.10 Közbeszerzési eljárás bonyolítójának feladatát és felelősségét – az önkormányzattal 
kötött megállapodás tartalmazza. 

 
III. fejezet 

Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek(intézmények)közbeszerzéseire 
vonatkozó szabályok 

10.1  Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, intézmények járnak el azokban - 
e szabályzat hatálya alá tartozó - közbeszerzésekben, melyek alapító okirataikban 
meghatározott tevékenységi körükbe tartozó beszerzések körébe tartoznak, az alább 
felsoroltak kivételével: 
a. A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak azok a beszerzések, melyek cél, címzett 

támogatással valósulnak meg, valamint mindazon pályázati forrásból megvalósuló 
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beszerzések is, ahol az önkormányzati saját erő mértéke meghaladja a nettó 1 millió 
Ft-ot.  

b) A Képviselő-testület az ajánlatkérő minden olyan közbeszerzésben, melynek tárgya 
e szabályzatban meghatározott értékhatár feletti építési beruházás. 

10.2 Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek – ide nem értve a polgármesteri 
hivatal- közbeszerzési eljárásaikat – a 10.1 a) és b.) pontjaiban foglaltak kivételével 
maguk folytatják le, a költségvetési szerv felelőssége mellett. 

10.3  Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, közbeszerzéseik lefolytatásának 
rendjére, a felelősségi szabályok megállapítására, e szabályzat rendelkezései figyelembe 
vételével intézményi közbeszerzési szabályzatot alkotnak. 

 
IV.FEJEZET 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

11 pont 
11.1  Jelen szabályzat 2004.július 1-én lép hatályba, szabályait a 2004.május 1. napját 

követően indult beszerzések vonatkozásában kell alkalmazni. A III. fejezet 
rendelkezései 2004. november 1. napján lépnek hatályba. 

11.2  Jelen szabályzat alkalmazása során a Kbt., a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon 
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. szabályaira is 
figyelemmel kell eljárni. 

E szabályzat alapján - kivéve a III. fejezetben foglaltak szerint - létrejövő szerződések 
aláírására a polgármester, a polgármesteri hivatal beszerzései tekintetében a 
kötelezettségvállalásra feljogosított személyek is jogosultak. 
 
Mezőberény, 2004. október 29. 
 
 
                        Cservenák Pál Miklós s.k.                                     Dr. Hantos Katalin s.k. 
                              polgármester                                                                  jegyző 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolás évente május 31-ig. 
 
 
461/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat által 
alapított költségvetési szervek (intézmények) vezetőit, hogy a 460/2004./X.29./sz. határozattal 
elfogadott szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével intézményi közbeszerzési 
szabályzatukat 2004. november 30-ig készítsék el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              önk-i intézményvezetők 
Határidő: az intézményi szabályzatok elkészítésére 2004. november 30 
 
 
462/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megüresedett mezőőri álláshelyet 
továbbra is főfoglalkozású munkavállalóval kívánja betöltetni. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az álláshely betöltésével kapcsolatos pályázati hirdetményt tegye közzé, majd a 
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beérkezett pályázatok közül a kiírásban foglaltaknak a legjobban megfelelő pályázó személyét 
válassza ki. Az új mezőőr beállításáig, a terület őrzéséről Földesi Elemér volt mezőőr nyugdíj 
melletti 4 órás foglalkoztatása, illetve helyettesítés útján kíván gondoskodni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
463/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Wenckheim-Fejérváry kastély műemlék épület oldalszárnyainak kutatási munkái, valamint a 
tudományos dokumentáció elvégzésével bízza meg az Alföldi Műemlék-Helyreállító Kft-t 
460.000 Ft + ÁFA, illetve ennél az összegnél alacsonyabb megbízási díj ellenében, a 
költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. november 30. 
 
 
464/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi munkatervétől eltérően az 
Összevont Óvodák, az Orlai Petrics Soma Általános Iskola és a Városi Alapfokú Zene- és 
Művészeti Iskola SZMSZ-ét, és házirendjét azok benyújtásától függően a jogszabályokban 
előírtak szerint tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
465/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatójának előterjesztését a 2005/2006. évi tanévre tervezett induló osztályokról, valamint 
a kollégiumi és externátusi férőhelyek kihasználásáról. Megbízza az intézmény igazgatóját a 
kollégium „A” épületének kollégiumi szálláshelyként való működtetésének feltételei 
kivizsgálásával, valamint felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a volt tanári szoba feletti rész 
beépítésének lehetőségét is vizsgálja meg és a decemberi képviselő-testületi ülésre számoljon 
be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a PSG igazgatója 
Határidő: 2004. decemberi testületi ülés. 
 
 
 
466/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Dr. Mucsi Gyula megyei tisztifőorvos október 5-én kelt levelére (pedagógus továbbképzésen 
való részvétel az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatban) megfogalmazott válaszlevelet 
megküldje. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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467/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazást ad az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságnak, hogy választások, szavazások esetén a szavazatszámláló 
bizottságokat szükség szerint egészítse ki, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnöke 
Határidő: értelem szerint, folyamatos. 
 
 
468/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2004. 
október 21-én kelt előirányzat átcsoportosítási kérelmét támogatja, a gimnázium élelmezési 
központjában konyha, főzőtér mennyezet festési munkák elvégzéséhez szükséges költségek 
fedezetére az előirányzat módosítást engedélyezi 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
469/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. sz. Általános Iskola és az Orlai 
Petrics Soma Általános Iskola költségvetéséből az intézmények 2004. július 31-i normatíva 
igénylésével és lemondásával kapcsolatosan az alábbi előirányzatokat zárolja: 
1. Sz. Általános Iskolától:                           4.388 eFt-ot; 
Orlai Petrics Soma Általános Iskolától:   1.625 eFt-ot, és a 2004. évi költségvetése általános 
tartalék állományát 6.013 eFt-tal megemeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
470/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
részére 1119-10/2004..X.25. ikt.számú kérelmének megfelelően 2004. szeptember 1-jétől a 
sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához 2004. évre 437 eFt-ot biztosít (Személyi juttatás 
331 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: 106 eFt) a 2004. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére. A képviselő-testület megbízza az Orlai Petrics Soma Általános Iskola igazgatóját, 
hogy az integrált oktatással kapcsolatos feladatok személyi feltételeit elsősorban az 
intézményben jelenleg foglalkoztatott pedagógusok továbbképzésével oldja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István isk. igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
 
471/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Az építészeti örökség helyi 
védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások pályázati úton történő támogatásának 
elnyerésére pályázat benyújtása előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. 
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472/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Lakás- és 
Építésügyi Hivatal által kiírt az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos 
önkormányzati kiadások támogatásának igénybevételére pályázatot nyújt be a Városi 
Könyvtár tetőszerkezetének felújítása tárgyában. 
A tervezett felújítás teljes bekerülési költsége:        5716 eFt 
A megpályázott támogatás összege:                         4000 eFt 
A saját erő mértéke:                                                 1716 eFt. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
1716 eFt-ot a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt 2004. november 2-ig nyújtsa be az 
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által megbízott VÁTI Kht-hoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. november 2. 
 
 
473/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
előirányzat átcsoportosítás iránti kérelmét (II. sz.) sürgősséggel tárgyalja. 
 
 
474/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2004. 
október 27-én kelt előirányzat átcsoportosítási kérelmét támogatja, a gimnázium élelmezési 
központjában a főzőtér üvegtető cseréjének elvégzéséhez szükséges költségek fedezetére az 
előirányzat módosítást engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
475/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt és az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, nézzék meg és terjesszék a képviselő-testület elé a város 
utcáinak, tereinek, ingatlanainak azonosításául szolgáló utcanév és házszám táblák 
kihelyezésének feltételeiről szóló jogszabályi előírásokat. Központi szabályozás hiányában a 
jegyzőnő készítsen elő helyi rendeletet az utcanév és házszám táblák kötelező kihelyezésére 
vonatkozóan. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
              Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnöke 
Határidő: 2004. novemberi testületi ülés. 
 
 
476/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szót adott Zsibrita Pál mezőberényi 
lakosnak, közérdekű bejelentés ismertetése érdekében. 
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477/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 316/2004./VII.02./, 
377/2004./IX.03./, 378/2004./IX.03./, 379/2004./IX.03./, 411/2004./IX.24./, 
413/2004./IX.24./, 416/2004./IX.24./, 420/2004./IX.24./, 422/2004./IX.24./, 
425/2004./IX.30./, 427/2004./IX.30./, 429/2004./IX.30./, 441/2004./IX.30./, 
443/2004./IX.30./, 444/2004./IX.30./, 446/2004./IX.30./, 447/2004./IX.30./, 411/2004./IX.24./ 
sz. zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
478/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 120/2004./III.26./sz. lejárt határidejű 
határozat végrehajtását, az intézményi engedélyezett álláshelyek felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadja azzal, hogy a megállapítások legyenek figyelembe véve a 2005. évi 
költségvetés tervezése során. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: ért. szerint. 
 
 
479/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Salamon Mátyás Mezőberény, Árpád 
u. 10. sz. alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőberény, Puskin u. 9-11. sz. 
alatti ingatlan vételárára tett ajánlatát (500 Ft/m2 egységár) az ingatlan fekvése, valamint az 
önkormányzatot terhelő, ingatlanban lakó bérlők elhelyezésének kötelezettsége tekintetében 
aránytalanul alacsonynak tartja. A vételi ajánlatot elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
480/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt azzal, hogy a Körösök-völgye Kht. felszámolója által, a Körösök-völgye Kht. 
vagyonának értékesítésére kiírásra kerülő pályázaton vegyen részt, és a vagyontárgyak 
együttes megvásárlására nettó 2 millió Ft vételárra tegyen ajánlatot. 
A képviselő-testület - amennyiben a Városi Közszolgáltató Intézmény ezen a vételáron 
elnyeri a meghirdetett vagyontárgyak tulajdonjogát - a szükséges fedezetet biztosítja a 2004. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Magyar Pál int. vezető 
Határidő: 2004. november 30. 
 
 
481/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, bízza meg a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy számítástechnikussal egyeztetve mérjék fel a telefonközponttal 
kapcsolatos igényeket és ennek megfelelően történjen az árajánlat kérése, és ezt a decemberi 
képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2004. decemberi testületi ülés. 
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482/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a 
mezőberényi 3211 hrsz-ú, Báthory u. 69. sz. alatti ingatlanban Wagner Mihály (1961.10.28. 
an.: Bertók Anna) tulajdonjoga megszűnjön, és az ingatlan-nyilvántartásban törlésre kerüljön. 
Megállapítja, hogy a jelzálogjoggal biztosított kamatmentes kölcsön 2003. június 11-től nem 
volt fizetve, ezért a fennálló tartozás megfizetését a megkötött támogatási szerződés 6.) pontja 
értelmében egy összegben követeli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
483/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel veszi az A.C. Média 
Szolgáltató Kft. ajánlatát, de nem kíván élni a felajánlott szolgáltatással. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
484/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberény, Békési út 3. sz. alatti volt Közszolgáltató Intézmény Irodaháza a használatba 
vételi engedélye kiadásához szükséges tűzjelző rendszer tervezési és telepítési munkái 
elvégzésére kössön szerződést a RIVAL Biztonságtechnikai Kft.-vel ( Szeged, József A. sgt. 
130.) bruttó 448.700 Ft vagy ennél az összegnél alacsonyabb vállalási díj mellett. A 
Képviselő-testület a munka megtervezéséhez és telepítéséhez szükséges összeget a 2004. évi 
költségvetés általános tartalékából biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. november 30. 
 
 
485/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármester urat, hogy kezdjen tárgyalásokat a DÉMÁSZ Rt.-vel a Városi strand elektromos 
energia ellátását biztosító transzformátorállomás létesítése ügyében, figyelembe véve az 
oszlopok után évenként járó területhasználati díját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. november 30. 
 
 
486/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 2963/4 hrsz-ú telken 
lévő, vízvezetési szolgalmi jogának érvényesítése érdekében 15 m hosszúságban NA 50 Cm 
méretű betoncsövekből csatorna - a szükséges tisztító aknával együtt - létesítésével egyetért 
azzal, hogy a csöveket az önkormányzat biztosítja, ha a kérelmező, telektulajdonos Virág 
János a munkát elvégzi és írásban nyilatkozik, hogy nincs több követelése. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalásra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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487/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005 szeptemberétől az óvodába járó 
gyermekek csökkenő (várhatóan 38 fővel) létszámára való tekintettel összességében eggyel 
csökkenti az óvodai csoportok számát (17-ről 16-ra). A jelenleg rendelkezésre álló adatok és 
információk szakmai áttekintése alapján - a tagóvodákkal kapcsolatos korábbi testületi 
határozatokat is figyelembe véve - a Liget téri tagóvoda megszüntetésének előkészítésével 
kapcsolatos eljárás megindításával egyetért.  
A decemberre (a következő költségvetési évet figyelembe véve) tervezett döntés 
meghozatalához szükséges tájékoztatási és véleményeztetési eljárás lebonyolításáról az 
alábbiak szerint intézkedik: 
- a szülői oldal vonatkozásában megbízza az Összevont Óvodák vezetőjét 
- a többi érintett vonatkozásában megbízza az Oktatási és Kulturális bizottság elnökét 
- a megyei intézkedési tervvel, valamint az OKÉV által javasolt szakértő megbízásával 

kapcsolatban megbízza a jegyzőt. 
A képviselő-testület az épület további sorsára vonatkozó tervezés során a nevelési-oktatási 
célú hasznosítást tartja szem előtt (pl. externátusi férőhely kialakítása, Családsegítő Szolgálat, 
Zeneiskola elhelyezése). 
A képviselő-testület a tagóvoda bezárásához kapcsolva az Összevont Óvodák 
óvodapedagógusi létszámát - az egyébként bekövetkező természetes (pl. nyugdíjazás) 
létszámcsökkenésen túl - nem csökkenti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. decemberi testületi ülés. 
 
 
488/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Váradi Ferenc vállalkozó részére, a 
Mezőberény, Luther u. 1. sz. alatti labor épületrész fali kazános központi fűtés kialakítási 
munkálatai fedezetére bruttó 300.000 Ft-ot biztosít a 2004. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
489/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kondé Vilmos Mezőberény, Eötvös u. 
4. sz. alatti lakosnak a Közszolgáltató Intézmény udvarán lévő fatöveket, hulladék fa, rönkök 
vételi ajánlatát elutasítja, a vételárat (50.000,- Ft) alacsonynak tartja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
490/2004./X.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezi a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a használatukba adott NIVA gépkocsit forgalomba 
helyeztetve adja vissza az önkormányzatnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina int. vezető 
Határidő: int. azonnal. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2004.(XI.02.) önkormányzati 
rendelete a települési hulladékgazdálkodási tervről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2004.(XI.02.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
14/1994.(V.2.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2004.(XI.02.) önkormányzati 
rendelete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
491/2004./XI.26./ 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. 

Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
8/3.  2005. évi víz- és csatornaszolgáltatás díjmegállapítása 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/l. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 191/2004./IV.30./, 198/2004./IV.30./, 

202/2004./IV.30./, 364/2004./IX.03./, 368/2004./IX.03./, 384/2004./IX.24./, 
396/2004./IX.24./, 397/2004./IX.24./, 398/2004./IX.24./, 399/2004./IX.24./, 
400/2004./IX.24./, 401/2004./IX.24./, 405/2004./IX.24./, 462/2004./X.29./, 
466/2004./X.29./, 468/2004./X.29./, 469/2004./X.29./, 470/2004./X.29./, 
472/2004./X.29./, 474/2004./X.29./, 367/2004./IX.03./, 415/2004./IX.24./, 
490/2004./X.29./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. Mezőberényben a közterületi nevek megállapításának, házszámozásnak, valamint a 
házszám és névtáblák elhelyezése rendjének szabályozása /475/2004./X.29./ sz. 
határozat/ 

2/3. A Tenisz Clubbal 1997. évben kötött szerződés felülvizsgálata /391/2004./IX.24./ sz. 
hat./ 

2/4. A "Mezőberényért" kitüntetés adományozásáról, és a „Mezőberény Város 
Díszpolgára” cím adományozásáról szóló rendeletek felülvizsgálata. 
/448/2004.IX.30.hat./ Sürgősséggel! 

2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3. Költségvetési előirányzat átcsoportosításokról és fedezetbiztosításokról döntéshozatal 
4. Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004./III.1./ MÖK 

sz. rendelet módosítása 
5. Beszámoló az Önkormányzat 2004. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
6. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója 
7. Az 1. Sz. Általános Iskola és a Petőfi Sándor Gimnázium Szervezeti és Működési 

Szabályzatainak és házirendjeik elfogadása 
8. Bejelentések 

8/1. A helyi járatú autóbusz közlekedés közszolgáltatás jövőbeni biztosítása 
8/2. Helyi járatú autóbusz 2005. évi viteldíj-tarifa megállapítása 
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8/4. Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosítása 
8/5. Az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása 
8/6. Az önkormányzat tulajdonában lévő közutakon járművek tárolásának megtiltása 
8/7. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 

módosított 31/1994./X.31./ MÖK sz. rendelet módosítása 
8/8. A gyepmesteri telep ügye  
8/9. Iskolai könyvtáraink szakértői és szakfelügyeleti ellenőrzése 
8/10. Akadálymentesítési pályázat /1. Sz. Általános Iskola/ 
8/11. 1. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesület lemondása, az önkormányzat tulajdonát 

képező Latvija mikrobusz használatáról és üzemeltetéséről 
8/12. A Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme, - a Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat által az önkormányzatnak visszaadott - Lada NIVA gépjármű 
használatukba adása iránt 

8/13. A Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme műtrágyaszóró adapter vásárlásának 
engedélyezése iránt 

8/14. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kezdeményezése egységes táblarendszer 
kialakítására 

8/15. A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület javaslata a városi strandfürdő 
elnevezésére 

8/16. Egyéb bejelentések 
9. Válaszadás interpellációkra 

9/1. Válasz Tóth Sándor képviselő interpellációjára 
9/2. Válasz Valentinyi Károly képviselő interpellációjára 

10. Zárt ülés  
10/1. A zárt ülésen hozott 418/2004./IX.24./, 428/2004./IX.30./, 430/2004./IX.30., 

479/2004./X.29./, 482/2004./X.29./, 483/2004./X.29./, 480/2004./X.29./ sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló. 

10/2. A Városi Közszolgáltató Intézmény javaslata az intézmény eszköz és létszám 
fejlesztésére /410/2004./IX.24./ sz. hat./ 

10/3. Szekeres Zoltán és Kovács András elidegenítési tilalom alóli felmentéshez történő 
hozzájárulás iránti kérelme  

10/4. A betöltetlen mezőri állás ügyében döntéshozatal 
10/5. A Luther u. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlan átalakítása (labor és volt 

gyermekorvosi rendelő) 
10/6. Önkormányzati kezelésű Strand és Gyógyfürdő szabadtéri gyógymedencéjének 

felújítására készítendő – építési engedélyezési- és kiviteli terv tervezői ajánlat 
10/7. Részvétel a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában 
10/8. Központi orvosi ügyelet létesítése 
10/9. Mezőberény város honlapjának elkészítése 
10/10. Litauszki Tamás telekvásárlási ügye  
10/11. Szikora András és Szikora Andrásné telekvásárlási ügye  
10/12. Nagy Ferenc telekvásárlási ügye 
10/13. Konyecsni György ingatlanvásárlás iránti kérelme 
10/14. A Gyomai úti kerékpárút védőkorlátjának elkészítése. 
10/15. A Városi Közszolgáltató Intézmény pótelőirányzat kérelme /térburkoló vásárlás/ 
10/16. Javaslat pályázaton nyert támogatás felhasználására /Petőfi Sándor Művelődési 

Központ/ 
10/17. Egyéb bejelentések 
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492/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület október 29-i zárt 
ülésén hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette.  
 
 
493/2004.XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. 
közgyűlése által elfogadott árszabályzat alapján, 2005. évre vonatkozóan az alábbi 
kedvezményes fogyasztói díjakat fogadja el: 
                                                        Vízdíjak:                              Csatornadíjak: 
Lakossági fogyasztó:                84,70 Ft/m³ + Áfa                  139,60  Ft/m³ + Áfa 
Önkormányzati fogyasztó:      144,20  Ft/m³ + Áfa                  199,70  Ft/m³ + Áfa 
Az alapdíj és a szippantott szennyvíz elhelyezési díja a 30/2004./XI.29./ MÖK sz. rendeletben 
megállapított mértékű, nem kerül eltérítésre.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelő tartalmú 
megállapodást a Békés Megyei Vízművek Rt.-vel kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
494/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 191/2004./IV.30./, 
198/2004./IV.30./, 202/2004./IV.30./, 364/2004./IX.03./, 368/2004./IX.03./, 
384/2004./IX.24./, 396/2004./IX.24./, 397/2004./IX.24./, 398/2004./IX.24./, 
399/2004./IX.24./, 400/2004./IX.24./, 401/2004./IX.24./, 405/2004./IX.24./, 462/2004./X.29./, 
466/2004./X.29./, 468/2004./X.29./, 469/2004./X.29./, 470/2004./X.29./, 472/2004./X.29./, 
474/2004./X.29./, 367/2004./IX.03./, 415/2004./IX.24./, 490/2004./X.29./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
495/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényben a közterületi nevek 
megállapításáról, házszámozásáról, valamint házszám és névtáblák elhelyezésének rendjéről” 
szóló rendelet-tervezet 3.§ /4/ módosításával az alábbiak szerint  ért egyet. 
„/4/ A város közigazgatási területén két azonos elnevezésű utca, tér nem lehet.” 
 
 
496/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Tenisz Clubbal kötött 
1997. április 7-én kelt megállapodás módosítását és kiegészítését az illetékes szakbizottságai 
által támogatottan elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert  

„Megállapodás 
mely létrejött egyrészről Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: tulajdonos) – nevében eljáró Cservenák Pál Miklós polgármester – másrészről 
a Mezőberényi Tenisz Club (továbbiakban: Club) – képviseletében Szalai Barna elnök – 
között, az 1997. április 07-én kelt eredeti megállapodás kiegészítésére, módosítására az alábbi 
feltételek szerint: 
1. A Club részére használatba adott terület pontosítása: 
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- A tenisztelep nyugati kerítésének vonalától a keleti telekhatárig (több helyen hiányos 
betonkerítésig), a sporttelep északi kerítésétől (Liget felőli betonkerítés) a korábbi 
(még nyomokban megtalálható) vadnarancs sövényig határolt területre – mely 
magában foglalja a hat teniszpályát, a klubházat, adogató falat, kutat, illetve 
növényzetet – a tulajdonos a Club részére az eredeti megállapodásban szereplő 
időtartamra kizárólagos használati jogot biztosít. 

- Tulajdonos biztosítja a Club részére a tenisztelep és a futópályával körbevett 
labdarúgópálya közötti út használatát salakszállítás céljából. 

- Tulajdonos hozzájárul (amennyiben annak feltételei adottak), hogy a Club saját 
költségén a tenisztelep nyugati kerítése mellett fasort ültessen, Mezőberény város 
fásítási tervével összhangban. 

2. A működtetéssel kapcsolatos financiális kérdések: 
- Az 1997. április 07.-én kelt eredeti megállapodás utolsó mondata a következő 

tagmondattal egészül ki: 
….., kivéve a bajnoki mérkőzéseket, valamint bajnoki mérkőzésenként egy-egy nap 

felkészülési idő. 
- Tulajdonos – anyagi lehetőségei függvényében – a többi általa fenntartott 

sportlétesítményhez hasonlóan vállalja a tenisztelep generál-felújítási munkáit. 
3. A Club vállalja, hogy  

- 2009. december 31-ig a városban lakó diákok számára évi 1.000,- Ft- tagdíj 
megfizetése mellett a tenisztelepen kifüggesztett pályarend szerint lehetőséget biztosít 
a pályák használatára, 

- a megállapodás időtartamára a város lakói számára hétfői napokon térítés mentes 
pályahasználatot biztosít, a kifüggesztett pályarend betartásával.” 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szalai Barna a Tenisz Club elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
497/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A „Mezőberényért” kitüntetés 
adományázásáról” szóló rendelet-tervezet 3.§ /1/ szövegével az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság által javasoltak szerint  ért egyet az alábbiak szerint: 
„3. § /1/ A képviselő-testület tagjainak legalább 1/3-a.” 
 
 
498/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
499/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi izraelita emlékmű 
áthelyezése és helyreállítása - NK Alapprogram pályázat saját forrásaként 40eFt-ot biztosít: 7-
4.cím PH. Igazgatási kiadások dologi kiadás a 2004. évi költségvetése Fejlesztési tartalékának 
terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor azonnal 
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500/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
˗ -7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadások – Felhalmozási kiadási előirányzaton belül 

átcsoportosítás: 
- a Tervezési munkálatok fedezetére biztosított előirányzatát                        -275eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- a Tervezési munkálatok: SZŐTT KER. BT. Mb. Eng. tervek: Labor felújítás, 
Nőgyógyászati szakrendelő felújítása, 3db. új lakás kialakítása előirányzatát 275eFt-tal 
 

˗ - 7-3.cím. PH. felhalmozási és egyéb kiadások – Felhalmozási kiadási előirányzaton belüli 
átcsoportosítás: 
- a Mb. belterületén, szennyvízcsatorna hálózat építés ill. szennyvíztisztító telep + munkái 
(14.125eFt + 37.500eFt) előirányzatát                                                          -6009eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
Mb. város belterületén a 3.sz. 4.sz. 5a.sz. 6.sz. 10.sz. szennyvízöblözetekben 
szennyvízcsatorna hálózat építése és a szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése... 
 
2004. évben Kivitelezői pótmunkák felmerülése miatt, előirányzat emelése 
(Szennyvíztisztító telep bőv.) 
előirányzatát                                                                                                  6009eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
501/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadása előirányzatán belül: 

901116-0 szakfeladat dologi kiadási előirányzatát                                           -30eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
751845-8 Város és Községgazdálkodás – Közmunka program: 
Parlagfű mentesítés – dologi kiadási előirányzatát                                            30eFt-tal 
- ebből Anyagszállítás:    22eFt 
            Munka eü. vizsg.:  8eFt 

- 7-5.cím. PH. egyéb működési kiadása, 901116-0 szakfeladat 
dologi kiadási előirányzatát                                                                            -225eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-1.cím. Városi Közszolgáltató Intézmény, dologi kiadási előirányzatát       225eFt-tal. 
Az intézmény kezelésében lévő sportlétesítmények (924014-01) üzemeltetéséhez, 
korrekciós pótelőirányzat biztosítása /tervezési hiba miatt korrekció/. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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502/2004./XI.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei 
Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 
(Rövid lejáratú ért. pap. bevétel) 
bevételi előirányzatát                                                                           megemeli 546091eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3.cím: PH felhalmozási és egyéb kiadásai 
Hitelek, Értékpapírok kiadásai (Rövid lejáratú értékpapír kiad.) 
kiadási előirányzatát                                                                                             546091eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
503/2004./XI.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzat átcsoportosítási határozatának megfelelően 
az alábbi előirányzat átcsoportosítást tudomásul veszi: 
-9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
kiadási főösszegén belül: a Dologi kiadások előirányzatát                  csökkenti         40eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Pénzeszközök átadása Működési célra kiadási előirányzatát:                                      40eFt-tal 
- Körösi Mihály részére OPS. és kora c. műve megjelentetéséhez 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
504/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés  
bevételeit  4.419.673 eFt előirányzattal, 
                  3.626.491 eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:  -156.437 eFt) 
kiadásait   4.419.673 eFt előirányzattal, 
                 3.549.981 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:   -142.204 eFt) 
az egyenleget 76.510 eFt-tal jóváhagyja, és a 2004. évi költségvetés alapján a 2004. I-III. n. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
505/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. évben a költségvetési 
koncepcióba beépített és a helyben befizetett gépjárműadó Mezőberény Város 
Önkormányzatát megillető összegét a városi önkormányzat tulajdonában lévő utak 
felújítására, új parkolók építésére, valamint járdák felújítására fordítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
506/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. évben a mezőberényi családok 
lakásgondjának enyhítése érdekében a központi költségvetésből a város önkormányzatát 
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megillető lakáshoz jutás feltételei könnyítésére biztosított összeg 20 %-át az igények 
figyelembe vételével a helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítésére fordítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
507/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a kötelező és önként vállalt 
feladatai átvilágítását, a feladatcsökkenéssel együtt-járó létszám vizsgálatok elvégzését. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésében számol 
az intézményi struktúra változtatásokkal, egy tagóvodai épület más célra történő 
felhasználásával,  további  intézményi integrációk előkészítésével.  
Elrendeli a Képviselő-testület a társulásban ellátott gyermekjóléti és családsegítői 
megállapodás felülvizsgálatát, valamint a szociális ellátási körbe tartozó feladatok 
átvilágítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
508/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a 2005. évi költségvetési 
egyensúly megteremtése érdekében a helyi díjak, térítési díjak felülvizsgálatát, és legalább a 
tervezett inflációval történő megemelését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
509/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés bevételei 
növelése érdekében elrendeli a helyi adórendeletek felülvizsgálatát és a lehetséges emelés 
előterjesztését a decemberi képviselő-testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
510/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 505-
509/2004./XI.26./sz. határozatban foglaltak szerint készítse el a jegyző és a polgármester a 
Képviselő-testület 2005. évi költségvetési rendelet tervezetét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
511/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2005. évi 
költségvetési koncepcióját, az elhangzott kiegészítésekkel, elfogadja. 
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512/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
azon javaslatát, hogy az 1. Sz. Általános Iskola SZMSZ-ének és házirendjének jóváhagyásáról 
a decemberi testületi ülésen tárgyaljanak, nem támogatja. 
 
 
513/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola, valamint a 
többi közoktatási intézménye SZMSZ-ének és házirendjének jóváhagyásáról a jogszabályi 
változások miatt szükségessé váló további átvezetések, átdolgozások, a Költségvetési törvény 
és az Oktatási törvény elfogadása után, a Mezőberény Város Önkormányzata 
költségvetésének elfogadásával egy időben dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              az 5 közoktatási intézmény vezetője 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
514/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi autóbusz közlekedéssel 
kapcsolatos közszolgáltatás végzésére nem kíván pályázatot kiírni, és a szolgáltatás nyújtására 
további 5 év időtartamra a Körös Volán Rt.-vel kíván szerződést kötni. Az előterjesztett 
közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2004. december 31-ig a helyi 
autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a Körös Volán Rt.-vel 
megkösse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 31. 
 
 
515/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. évre a helyi járatú autóbusz 
közlekedés zavartalan biztosítása érdekében a szolgáltatást ellátó Körös Volán Rt. részére 
1.700 eFt önkormányzati támogatást biztosít a 2005. évi költségvetésében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
516/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a decemberi testületi ülésen tárgyalja 
meg, hogy esetlegesen hol kerüljön elhelyezésre behajtani tilos tábla a városban. A képviselők 
ez irányú javaslataikat december 10-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, decemberi testületi ülés. 
 
 
 
517/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyepmesteri telep ügyével 2005. 
januári testületi ülésén kíván foglalkozni, megismerve a Tappe Kft., az állatorvosok 
képviselői és az önkormányzatot képviselők közös egyeztetett javaslatát. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: egyeztető tárgyalás összehívására int. azonnal. 
                tárgyalásra: 2005.januári testületi ülés. 
 
 
518/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az iskolai könyvtárak szakértői és 
szakfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatosan a Hévizi Eszter és Rakonczás Szilvia által 
készített jelentést elfogadja. A jelentésben foglaltak alapján teendő intézkedésekről - a három 
érintett intézmény vezetői által készített tervezetek (határidő: 2005. január 5.) figyelembe 
vételével - az Oktatási és Kulturális Bizottság tegyen javaslatot a képviselő-testület 2005. 
januári testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István OKBiz. elnöke 
Határidő: 2005. januári testületi ülés 
 
 
519/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola részére (a 
pályázatban megjelölt társszervezetekkel együtt megvalósítandó) a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének elősegítése „PHARE 2003” című, HU 2003-004-347-02-01/2. számú 
/Sportlétesítmények akadálymentesítése „Molnár Miklós” Sportcsarnok teljes körű 
akadálymentesítése/ pályázathoz 625eFt-ot biztosít: (Megvalósíthatósági tanulmányterv: 
állapottervek, helyszínbejárások, felmérések, akadálytérkép, akadálymentesítési terveinek 
elkészítése) kiadásainak fedezetére a 2004. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István az 1. sz. Általános Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
520/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola részére (a 
pályázatban megjelölt társszervezettekkel együtt megvalósítandó) a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének elősegítése „PHARE 2003” című, HU 2003-004-347-02-01/2. számú 
támogatási pályázathoz (a Sportlétesítmények akadálymentesítésére meghirdetett. Fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének elősegítése pály.) 20% önerőt biztosít maximum 15000 
EURO-nak megfelelő Forint értékben az alábbiak szerint: 
 3750 EURO-nak megfelelő forint értéket a 2005. évi költségvetésében, 
11250 EURO-nak megfelelő forint értéket a 2006. évi költségvetésében.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István az 1. sz. Általános Iskola igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
521/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az 1. Sz. Általános 
Iskola Diáksport Egyesületének a Latvija mikrobusz 2004. december 1-jével történő 
használatáról, üzemeltetéséről való lemondását. A képviselő-testület a Latvija mikrobusz 
2004. évben történő értékesítéséről rendelkezik. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
522/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a GGX-968 frsz-ú Lada Níva típusú 
gépjárművet a Városi Közszolgáltató Intézmény részére üzemeltetésre átadja. A képviselő-
testület a BLP-498 frsz-ú Lada Níva típusú gépjármű értékesítéséről rendelkezik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: int. azonnal 
 
 
523/2004./XI.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény 
Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
7-1. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán, főösszegén belül. 
A Dologi kiadások előirányzatát csökkenti                                                           100eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli  
a felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                    100eFt-tal 
˗ Függesztett műtrágyaszóró adapter vásárlása 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál a Városi Közszolgáltató Int. vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
524/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület javaslata szerinti, egységes táblarendszer felállítására vonatkozó döntése 
meghozatalához további információkra van szüksége. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. decemberi testületi ülés 
 
 
525/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberényi 
Városszépítő és Városvédő Egyesület javaslatát a Mezőberényi Strandfürdő nevének „Kálmán 
Fürdő” elnevezésre változását, a javaslatba leírt szükséges előzetes előkészítő eljárás 
lefolytatása mellett, amire felkéri a javaslattevő egyesületet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
526/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát 619eFt-tal csökkenti  
ezen belül: 
                 Személyi juttatás:                                    -480eFt 
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                 Munkaadókat terhelő járulék:                 -139eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
Összevont Óvodák kiadási előirányzatát:                  619eFt-tal 
Dologi kiadások 619eFt 
Kodály Óvoda részére, Játékvásárlás 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
527/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi u. 2. sz. 
alatti ingatlan telekhatárának kiegyenesítésével módosítani kívánja a Széchenyi utca vonalát. 
A kiegyenesítés érdekében megbízza Cservenák Pál Miklós polgármester urat, hogy az 
ingatlan tulajdonosával folytasson tárgyalásokat az érintett ingatlanrész tulajdonjogának 
térítésmentes átadásáról. Felhatalmazza továbbá, hogy a tárgyaláson az önkormányzat 
nevében felvállalja a telekhatár rendezéssel járó és az ingatlan előtti járdaszakasz kiépítésének 
költségét. A képviselő-testület a szükséges költségekre a fedezetet, melynek nagysága kb. 
30.000 Ft a 2005. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. május 01. 
 
 
528/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottság javaslatával, hogy a 9 pályázó közül, a betöltetlen mezőőri állásra jelentkező 
Balogh Géza és Dombi András jelöltek neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
529/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással Balogh Gézát 
választotta meg mezőőrnek. 
 
 
530/2004./XI.26../sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Balogh Géza Mezőberény, Kastély 
köz 1. II/9. sz. alatti lakost mezőőrnek kinevezi azzal, hogy illetményét a hatályos Kjt. alapján 
kell megállapítani. A munkaviszony létesítésének kezdő időpontja annak függvénye, hogy a 
munkavállaló jelenlegi munkaviszonyát milyen időponttól tudja megszüntetni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
531/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 418/2004./IX.24./, 
428/2004./IX.30./, 430/2004./IX.30./, 479/2004./X.29./, 482/2004./X.29./, 483/2004./X.29./, 
480/2004./X.29./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
532/2004./XI.26./sz. határozatot hozta: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közszolgáltató Intézmény részére 
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2005. január 1-től egy fő felsőfokú, agrár-, műszaki-, városgazdálkodási-, vagy 
településüzemeltetési végzettségű állás betöltésére státuszt biztosít. Az álláshely kerüljön 
meghirdetésre azzal, hogy az állás 2005. január 1-től betölthető.  
A képviselő-testület az intézmény eszközigényeiről a 2005. évi költségvetés tárgyalása során 
hoz döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: értelem szerint; 2005. évi költségvetés tárgyalása.  
 
 
533/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 3775/4 hrsz-ú 
ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez, viszont a beépítési kötelezettség az új 
tulajdonossal szemben is érvényben marad. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
534/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Luther u. 1. sz. alatti 
ingatlan önkormányzati tulajdonú részében ebben az évben további átalakításokat pénzügyi 
források hiányában nem végez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
535/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az NRZST. Építőműhely Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. részére a Gyógy- és Strandfürdő Gyógymedencéjének építési 
engedélyezési és kiviteli tervei elkészítésének fedezetére 1.137.500 Ft-ot biztosít az alábbiak 
szerint: 
             - 512.500 Ft-ot a 2004. évi költségvetése általános tartaléka terhére 

625.000 Ft-ot a 2005. évi költségvetése terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
536/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Csipke Piroska nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Machó Piroska) Mezőberény 
település 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 Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 13. 
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537/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Csipke Zsanett nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Machó Piroska) Mezőberény 
település 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 Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 13. 
 
 
538/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Paraj Réka nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Komlódi Erzsébet) Mezőberény 
település 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 Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 13. 
 
 
539/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Bugyi Domokos nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Kovács Vilma) Mezőberény 
település 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 Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 13. 
 
 
540/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Hlásznyik Erika Ágnes nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Négyökrű Ibolya Irén) 
Mezőberény település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 13. 
 
 
541/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Hlásznyik Zoltán György nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Négyökrű Ibolya Irén) 
Mezőberény település 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 Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 13. 
 
 
542/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Tyukodi Julianna nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Burai Julianna) Mezőberény 
település 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 Arany János 
Programirodának küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 13. 
 
 
543/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kistérségi Társulás Központi Orvosi 
Ügyeletének megszervezésére irányuló koncepciót nem tudja elfogadni. A központi orvosi 
ügyelet tárgyában felkéri a polgármestert a szolgáltatókkal való tárgyalások lefolytatására, a 
város számára legkedvezőbb szolgáltatás kialakítása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
544/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy létre kell hozni 
Mezőberény város honlapját az előterjesztett tervben foglaltak szerint. A honlap létrehozására 
egyszeri költségként 300 000 Ft + ÁFA = 375 000 Ft-ot biztosít a 2004. évi költségvetés 
tartalékkeretéből. Továbbá felkéri Papp Zoltán képviselő urat, hogy a honlap papír alapú 
látványtervét készítse el. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a látványterv készítőjének neve a honlapon 
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szerepeljen és történjen meg a honlap logó és látványterv levédése (szerzői jogi védelem). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az intézkedési tervben meghatározottak szerint 
 
 
545/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyalásokat folytasson az esetleges telekvisszavásárlásról a Boldisháti 083/124 hrsz.-ú 735 
m2 területű telek tulajdonosával Litauszki Tamás, Békéscsaba Berzsenyi út 9. alatti lakossal. 
A Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a telek visszavásárlásához, ha a kérelmező 
lakos nyilatkozik arról, hogy eláll a kérelmében szereplő kamatok megtérítésétől, és 
elfogadja, hogy csak az ingatlan vételárát téríti vissza az önkormányzat a vevőnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
546/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyalásokat folytasson az esetleges telekvisszavásárlásról a Boldisháti 083/123 hrsz.-ú 737 
m2 területű telek tulajdonosaival Szikora András és Szikora Andrásné, Békéscsaba Ludvig u. 
28. alatti lakosokkal. A Képviselő-testület abban az esetben járul hozzá a telek 
visszavásárlásához, ha a kérelmező lakosok nyilatkoznak arról, hogy elállnak a kérelmükben 
szereplő kamatok megtérítésétől, és elfogadják, hogy csak az ingatlan vételárát téríti vissza az 
önkormányzat a vevőknek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
547/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Ferenc Mezőberény, Bonyhai út 
14. szám alatti kérelmezőnek a 083/38 hrsz.-ú 814 m2 Boldisháti telekár összegét visszatéríti 
az ingatlan visszavásárlásával egyidejűleg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
548/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elutasítja Konyecsni György 
Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatti lakos ajánlatát, mivel nem kívánja értékesíteni a 
0406/4 hrsz-ú, 4316 m2 alapterületű ingatlant. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
549/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tóth Sándor vállalkozó részére, a 
Gyomai úti kerékpárút védő korlátjának elkészítése fedezetéül, 1681eFt-ot biztosít a 2004. évi 
költségvetése általános tartalékának a terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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550/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére, a Mezőberény, Békési úton lévő bérlakások előtti járdákhoz burkolóanyag vásárlás 
fedezetére, kérelmének megfelelően 539eFt-ot biztosít a 2004. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
551/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, a területrendezési és útalap készítési munkálatokra vonatkozó szerződés 
2404eFt vállalkozási díj fizetéssel történő megkötésére. 
A Képviselő-testület a területrendezési és útalap készítési munkálatokra (Felhalmozási 
kiadások: útépítések) 2404eFt-ot biztosít az alábbiak szerint:  
1404eFt-ot, a Városi utak, járdák felújítása, felújítási előirányzat terhére –  
1000eFt-ot a 2004. évi költségvetése általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
552/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
által - a 2003 évi Berényi Napok megszervezéséhez - pályázaton nyert 1.590 eFt támogatás 
felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy 90 eFt a Petőfi Sándor Művelődési Központnál marad 
a 2003-2004 évi kiemelt városi rendezvények költségeinek fedezetére. 1500 eFt-ot az 
intézménytől elvon azzal, hogy ezen összeget a Városi Közszolgáltató Intézménynek 
felhalmozási célú kiadási előirányzatként biztosítja, szabad téren is felállítható mobil színpad 
készíttetésére vagy vásárlására. 
A Városi Közszolgáltató Intézmény az előirányzat felhasználásáról utólagosan köteles 
elszámolni, a mobil színpadot a Petőfi Sándor Művelődési Központ használatába adni azzal, 
hogy a Művelődési Központ minden önkormányzati intézménynek a mobil színpad célszerű 
használatát, bérleti díj felszámolása nélkül köteles biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója Szűcsné Sziklai Éva 
              Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője Magyar Pál  
Határidő: értelem szerint 
 
 
553/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2004. évben végzett munkája elismeréseként 2 havi bruttó illetményének 
megfelelő mértékű, 858.000,- Ft /Nyolcszázötvennyolcezer forint/ jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
554/2004./XI.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton alpolgármesternek a 
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2004.évben végzett munkája elismeréseként, a polgármester által javasoltak szerint, bruttó 
100.000,- Ft (Egyszázezer forint) jutalmat állapít meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
555/2004./XI.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése 
5-1. cím. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatán belül: 
-Dologi kiadási előirányzatát                                                                                250eFt-tal 
csökkenti 
és ezzel egyidejűleg megemeli                                                                              
- a Személyi juttatások előirányzatát /jutalom/                                                    190eFt-tal 
- a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                   60eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2004.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003./XI.24./ MÖK sz. rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2004.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberényben a közterületi nevek megállapításáról, házszámozásról, valamint 
házszám és névtáblák elhelyezésének rendjéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2004.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete a 41/1997.(XI.24.) MÖK sz. rendelettel módosított 25/1997.(VI.23.) MÖK számú 
rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2004.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete a többször módosított 6/2004.(III.01.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről” módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2004.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2004.(XI.26.) önkormányzati 
rendelete az Összevont Óvodák alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2004.(XI.26.) önkormányzati 
rendelete Az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2004.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete Egyes gépjárművek önkormányzati közúton tárolásának tilalmáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2004.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 
módosított 31/1994.(X.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
556/2004./XII.18./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. Tájékoztató 

az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/l. Tudomásulvételt igénylő beszámolók a 171/2004./IV.30./, 216/2004./IV.30./, 

389/2004./IX.24./, 390/2004./IX.24./, 392/2004./IX.24./, 402/2004./IX.24./, 
403/2004./IX.24./, 404/2004./IX.24./, 406/2004./IX.24./, 407/2004./IX.24./, 
454/2004./X.29./, 455/2004./X.29./, 461/2004./X.29./, 493/2004./XI.26./, 
496/2004.//XI.26./, 505/2004./XI.26./, 506/2004./XI.26./, 507/2004./XI.26./, 
508/2004./XI.26./, 510/2004./XI.26./, 512/2004/XI.26./, 524/2004./XI.26./, 
522/2004./XI.26./, 523/2004./XI.26./, 532/2004./XI.26./, 552/2004./XI.26. sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

3.) Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének előkészítése 
4.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve  

2/2. A 465/2004./X.29./ sz. határozat végrehajtása (Gimnáziumi externátus) 
2/3. Beszámoló a 487/2004./X.29./ sz. határozat végrehajtásáról (óvodai csoport 

csökkentés) 
2/4. Helyi díjak felülvizsgálata és módosítása (508/2004./XI.26./ sz. hat. végrehajtása) 

a. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról módosító rendelet  
b. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről módosító rendelet 
2/5. Térítési díjak felülvizsgálata és módosítása (508/2004./XI.26./ sz. hat. végrehajtása) 

a. 2005. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 
b. Személyes gondoskodást (benne a térítési díjak is) nyújtásáról szóló 

8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet módosítása  
c. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló (benne a térítési díjak is) 

9/1998.(VI.02.) MÖK sz. rendelet módosítása 
d. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 

alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 
rendelet módosítása 

2/6. Helyi adórendeletek felülvizsgálata és módosítása ( 509/2004./XI.26./ sz. hat. 
végrehajtása ) 

a. A helyi iparűzési adóról 
b. A vállalkozók kommunális adójáról 
c. Az építményadóról 
d. A telekadóról 
e. Az idegenforgalmi adóról 
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f. A magánszemélyek kommunális adójáról 
g. A talajterhelési díjról 

5.) Bejelentések 
5/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 

- Értékpapír értékesítés bevételemelés, ill. általános tartalékfeltöltés 
- Telek visszavásárláshoz fedezetbiztosítás 

5/2. 2004. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadásokra fedezetbiztosítás 
5/3. 2004. évi tanulói helyi autóbusz közlekedés támogatás intézményi elszámolása alapján 

előirányzat csökkentés 
5/4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat előirányzat átcsoportosítási kérelme  
5/5. Az 1. Sz. Általános Iskola munkarendje a téli szünetben 
5/6. Tour de Hongrie 2005. nemzetközi kerékpárverseny rendezvényre pályázat  
5/7. Dr. Salai Ildikó házi gyermekorvos kérelme, az 1. sz. gyermekorvosi körzet rendelési 

idejének módosítására 
5/8. A 2005. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok támogatására 

pályázatok kiírása 
5/9. Orlai Petrics Soma Gyűjtemény téli munkarendje 
5/10. Egyéb bejelentések 

6.) Zárt ülés 
6/1. Körösiné Szvoboda Zsuzsanna bemutatkozása a Brókernet részéről. 
6/2. A zárt ülésen hozott 348/2004./VIII.04./, 379/2004./IX.03./, 414/2004./IX.24./, 

427/2004./IX.30./, 429/2004./IX.30./, 437/2004./IX.30./, 438/2004./IX.30./, 
439/2004./IX.30./, 440/2004./IX.30./, 484/2004./X.29./, 485/2004./X.29./, 
488/2004./X.29./, 489/2004./X.29./, 533/2004./XI.26./, 543/2004./XI.26./, 
545/2004./XI.26./, 546/2004./XI.26./, 547/2004./XI.26./, 548/2004./XI.26./, 
549/2004./XI.26./, 553/2004./XI.26./, 554/2004./XI.26./, 555/2004./XI.26./,sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul vételt igénylő beszámoló.  

6/3. Beszámoló a 453/2004./X.29./ sz. határozat végrehajtásáról. (Nevelési-oktatási 
intézményrendszer felülvizsgálata) 

6/4. Tájékoztató az orvos ügyelet helyzetéről. 
6/5. Telefonközpontra árajánlat kérés (481/2004./X.29.) sz. hat. végrehajtása  
6/6. Informatikai stratégia készítése GVOP pályázathoz 
6/7. Berényi Lovas Barátok Egyesületének kérelme 
6/8. Ingatlan felajánlás az önkormányzatnak megvásárlásra 
6/9. Boldisháti telek visszavásárlása iránti kérelem 
6/10. Folyószámla hitelkeret biztosítása iránti kérelem 
6/11. Szociális bérlakások bérlő kijelölése 
6/12. Részvétel a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
6/13. Boldisháti telekvásárlás ügye. 
6/14. Berény ÉP Kft. kérelme  
6/15. Transzformátor felállítása a strandon. 
6/16. Egyéb bejelentések. 

 
 
557/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót, és a képviselő-testület november 26-i zárt 
ülésén hozott határozatokról szóló beszámoló kihirdetését tudomásul vette. 
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558/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 171/2004./IV.30./, 
216/2004./IV.30./, 389/2004./IX.24./, 390/2004./IX.24./, 392/2004./IX.24./, 
402/2004./IX.24./, 403/2004./IX.24./, 404/2004./IX.24./, 406/2004./IX.24./, 
407/2004./IX.24./, 454/2004./X.29./, 455/2004./X.29./, 461/2004./X.29./, 493/2004./XI.26./, 
496/2004.//XI.26./, 505/2004./XI.26./, 506/2004./XI.26./, 507/2004./XI.26./, 
508/2004./XI.26./, 510/2004./XI.26./, 512/2004/XI.26./, 524/2004./XI.26./, 522/2004./XI.26./, 
523/2004./XI.26./, 532/2004./XI.26./, 552/2004./XI.26. sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
559/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete felkéri, a 2005. évi költségvetés 
tárgyalása érdekében, az önkormányzat valamennyi intézményét arra, hogy részletes 
kimutatást készítsen az intézmény kiadásairól és bevételeiről szakfeladatonként - megjelölve 
az önként vállalt feladatokat - pénzügyi vonzataival együtt, az alábbiak szerint: 
bevételeknél - normatív állami hozzájárulás, átvett pénzeszközök, intézményi működési 
bevétel kiadásoknál – intézményi működési kiadások és önkormányzati támogatási igény. 
Felelős: önk-i intézményvezetők 
Határidő: Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testülete 2005. januári testületi ülése 
 
 
560/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az intézményei vezetőit, hogy 
a képviselő-testület 2005. januári testületi ülésre tegyék meg intézményükre vonatkozóan a 
bevételek növelésére, ill. a kiadások csökkentésre vonatkozó konkrét javaslataikat. 
Felelős: önk-i intézményvezetők 
Határidő: Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testülete 2005. januári testületi ülése 
 
 
561/2004./XII.18./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2005. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január 28. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének előterjesztése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Az állati hulladék elhelyezése és a díjak megállapítása 
     Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
3./ 2005. évi ellenőrzési terv elfogadása 
      Előadó: Márta Judit belső ellenőr 
Február 25 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének elfogadása. 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester  
2./ A helyi építési előírások és városrendezési terv elfogadása. 
     Előadó: Adamik Jánosné műszaki főtanácsos 
3./ Az oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és 

házirendjének elfogadása. 
      Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Március 25 
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1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 

      Előadó: Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
                   Lakatos Erzsébet gyámhivatali vezető-főtanácsos                    
2./ A városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
      Előadó: Kádas László őrsparancsnok 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról. 
      Előadó: Halász József az ÖTE elnöke 
Április 29 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének teljesítése  
     /zárszámadás/ 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./  Beszámoló a város fásítási terve végrehajtásáról. 
     Előadó: Magyar Pál a Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Május 27. 
1./ Az intézmény korszerűsítési program megtárgyalása. 
     Előadó: Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
                Harmati László a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
2./ Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás munkájáról. 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Június 24.    -  Közmeghallgatás : Az állattartásról szóló rendelet-tervezetről. 
képviselő-testületi ülés 
1./  Környezetvédelmi koncepció elfogadása 
       Előadó: Bába Sándor beruházási vezető-főtanácsos 
2./ Az Összevont Óvodák beszámolója végzett munkájáról. 
      Előadó: Gubis Andrásné intézményvezető 
3./ Sport Egyesületek beszámolója 
      Előadó: Siklósi István Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
augusztus 26. 
1./ Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2005. I. félévi költségvetés teljesítéséről. 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról 
      Előadó: Dr. Andor László bizottsági elnök 
Szeptember 30. 

1./ Beszámoló a Városi Könyvtár, a Művelődési Központ és a Helytörténeti Gyűjtemény 
munkájáról 
      Előadó: Várfalvi Erzsébet, Szűcsné Sziklai Éva, Csete Gyula intézményvezetők 
2./ A foglalkoztatási helyzet városunkban.  
      Előadó: Varga Józsefné aljegyző 

Október 28. 
1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
     Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
2./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság munkájáról. 
      Előadó: Hoffmann Dániel bizottsági elnök 
November 25. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. I - III. negyedévi költségvetése teljesítéséről 

beszámoló. 
        Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./  Mezőberény Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési koncepciója. 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 



160 

3./  Lakbér és egyéb díjak felülvizsgálata. 
       Előadó: Harmati László a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
December 23. 
1./ A képviselő-testület 2006. évi munkatervének elfogadása. 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Állandó napirendi pontok: 
- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, tájékoztató 

az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
- Bejelentések. 
- Interpellációk. 
 
 
562/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja a Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatóját, hogy az intézmény alapító okiratának módosítását a Képviselő-testület 2005. 
januári testületi ülésére terjessze be. 
Felelős: Szilágyi Tibor int. igazgatója 
Határidő: a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület 2005. januári ülése 
 
 
563/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elveti a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottság javaslatát, amely szerint a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója a volt tanári szoba 
feletti rész beépítéséhez szükséges statikai vizsgálatot végeztesse el. 
 
 
564/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium volt tanári 
szoba feletti rész esetleges beépítéséről a költségbecslés ismeretében tárgyal a testület. 
Felelős: Szilágyi Tibor intézményigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
565/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lefolytatott egyeztetések alapján, 
valamint a szakértő véleményének figyelembevételével úgy dönt, hogy 2005. június 30-ával a 
Liget téri tagóvodát bezárja, a megjelölt időponttól óvodai célra nem használja. 
Megbízza az intézményvezetőt, hogy a 2005/2006-os nevelési évben a Luther úti óvodában 4 
csoport elhelyezését biztosítsa, míg a négy eddigiekben nem említett tagóvoda 3-3 csoporttal 
működjön. Megbízza továbbá az intézményvezetőt, hogy az átszervezéssel kapcsolatos 
teendőket szervezze meg, valamint a gyermekek áthelyezését érintő kérdésekben a szülőkkel 
egyeztetve járjon el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
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566/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elkészíti az Összevont Óvodák 
átszervezése utánra vonatkozó alapító okiratának módosítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. március 31. 
 
 
567/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálja a 2005. június 30-ával 
megüresedő Liget téri óvoda épület 487/2004./X.29./ sz. határozatában foglaltak szerinti 
hasznosításának lehetőségét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. március 31. 
 
 
568/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az élelmezési nyersanyagnorma 
mértékét 2005. január 1-től az előterjesztésben foglaltak szerint, - a Petőfi Sándor Gimnázium 
Élelmezési Központjának 2005. évi élelmezés nyersanyagnorma megállapítására tett 
javaslatát - elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
569/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése: 
- 7-3.cím. PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele, 
bevételi előirányzatát                                                         megemeli            13.000eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-3. cím. PH. felhalmozási és egyéb kiad. kiadási előirányzatán beül a Pénzforgalom nélküli 
kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát                                       13.000eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
570/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 545/2004.XI.26./, 
546/2004.XI.26./, 547/2004.XI.26./ MÖK. határozatokban foglalt „Boldisháti telek 
visszavásárlások” teljesítéséhez 1.433.600Ft fedezetet biztosít, a 2004. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
571/2004./XII.18./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2004. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére (a 
tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes 
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családok, illetve kollégiumban elhelyezettek, nyersanyag norma kiegészítésére a 
rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és a rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 6416eFt-ot 
biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2004. évi költségvetése általános tartalékának terhére 
az alábbiak szerint: 
1.Sz. Általános Iskola                            347eFt 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola    2071eFt 
Petőfi Sándor Gimnázium                   2676eFt 
Összevont Óvodák                              1322eFt  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
572/2004./XII.18./ sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2004. évi tanulói helyi autóbusz közlekedés intézményi elszámolása 
alapján a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetét: 53eFt-
ot véglegesen elvonja: (a tervezett, biztosított előirányzat mértékét nem érte el a tényleges 
kiadás teljesítés), Dologi és Ellátottak juttatásai, kiadási előirányzat csökkentéseként, az 
alábbi megbontás szerint: 
˗ 1.Sz. Általános Iskola: 

Ellátottak juttatása             –  33eFt 
Dologi kiadási előirányzat –    8eFt 
összesen                             –  41eFt 

˗ Petőfi Sándor Gimnázium: 
Ellátottak juttatása             –  10eFt 
Dologi kiadási előirányzat –    2eFt 
összesen                             –  12eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
573/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat előirányzat átcsoportosítási kérelmét a napirendről levette. 
 
 
574/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. Sz. Általános Iskola téli szüneti 
munkarendjéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, mely szerint az intézmény a dolgozók 
általános szabadságolása és a megadott ügyelet, illetve sürgősségi elérhetőség biztosítása 
mellett a 2004. december 27-31. közötti héten zárva lesz. 
 
 
575/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tour de Hongreie Szervezőbizottság 
megkeresését köszönettel veszi, de az önkormányzat nem kíván bekapcsolódni a rendezvény 
sorozatba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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576/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Salai Ildikó az 1. számú 
gyermekorvosi körzet háziorvosa által előterjesztett rendelési idő módosításával egyetért. A 
módosítást meg kell küldeni az ÁNTSZ Békés Városi Kirendeltsége részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Salai Ildikó gyermekorvos 
Határidő: 2004. december 31. 
 
 
577/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási és 
Kulturális Bizottságát, hogy a 2005. évi városi rendezvények és a külkapcsolatok 
támogatására a pályázati előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg meghatározása 
nélkül elvégezze, amíg a testületi döntés meg nem születik, hogy a hatáskört továbbra is 
átruházza a bizottságra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
578/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
kérelmét támogatja, egyetért azzal, hogy az intézmény a dolgozók szabadságolása miatt - az 
intézményben ez időszakban rendszeres ellenőrzés és sürgősségi elérhetőség biztosítása 
mellett - 2004. december 21- 2005. január 4. között zárva tart. 
 
 
579/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 348/2004./VIII.04./, 
379/2004./IX.03./, 414/2004./IX.24./, 427/2004./IX.30./, 429/2004./IX.30./, 
437/2004./IX.30./, 438/2004./IX.30./, 439/2004./IX.30./, 440/2004./IX.30./, 484/2004./X.29./, 
485/2004./X.29./, 488/2004./X.29./, 489/2004./X.29./, 533/2004./XI.26./, 543/2004./XI.26./, 
545/2004./XI.26./, 546/2004./XI.26./, 547/2004./XI.26./, 548/2004./XI.26./, 
549/2004./XI.26./, 553/2004./XI.26./, 554/2004./XI.26./, 555/2004./XI.26./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
580/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 453/2004. /X.29./sz. lejárt határidejű 
határozat végrehajtásaként tett intézkedések alapján, felhatalmazza  a városi nevelési-oktatási 
intézményrendszer felülvizsgálatára létrehozott  munkacsoportot  további tárgyalásokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke  
Határidő: értelem szerint. 
 
 
581/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli nevelési-oktatási 
intézményei költséghatékonysági elemzését. Az elemzéshez szakértő munkáját kívánja 
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igénybe venni, melyhez fedezetül a 2005. évi költségvetésben pedagógiai szakmai 
szolgáltatás igénybevételére rendelkezésre álló normatívát jelöli meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              nevelési-oktatási  int. vezetők 
Határidő: 2005. február 
 
 
582/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette az 
543/2004./XI.26./sz. határozat végrehajtására tett intézkedés - tájékoztató az orvos ügyelet 
helyzetéről - szóbeli kiegészítését. 
 
 
583/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja a 481/2004./X.29./sz. 
határozatát, a telefonközpont beszerzésének tárgyában a januári képviselő-testületei ülésen 
hozza meg döntését, mivel a döntéshez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2005. januári testületi ülés. 
 
 
584/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a KDBR Consulting Kft., 
informatikai, stratégia készítésére és pályázatkészítésre vonatkozó ajánlatát, de a szolgáltatás 
igénybevételével nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
585/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Berényi Lovas 
Barátok Egyesületével - 2003. június 16-án - létrejött bérleti szerződést 2005. január 1-jével 
felbontja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
586/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Lovas Barátok 
Egyesületének kérelme alapján a 2003. június 16-án létrejött bérleti szerződésben foglalt 
bérleti díj összegét 2004. évre 50%-kal mérsékli, így a 2004. évi bérleti díj összege: 30.000,- 
Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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587/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Balogh Csaba Mezőberény, Erkel u. 
2. sz. alatti lakos ingatlan felajánlásával nem tud érdemben foglalkozni, az önkormányzat 
pénzügyi helyzete, lehetőségei nem engedik meg, hogy ajánlata elfogadásra kerüljön. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
588/2004./XII.18./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény 
külterületén lévő 083/68 hrsz.-ú 863 m2 alapterületű termőföld ingatlant az eredeti vételárért, 
552.320 Ft, azaz: Ötszázötvenkettőezer-háromszázhúsz forint értékben visszavásárolja Hajdu 
Adrienn Békéscsaba, Berzsenyi u. 127. sz. alatti lakostól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. január 31. 
 
 
589/2004./XII.18./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény 
külterületén lévő 083/69 hrsz.-ú 830 m2 alapterületű termőföld ingatlant az eredeti vételárért, 
551.200 Ft, azaz: Ötszázötvenegyezer-kettőszáz forint értékben visszavásárolja Hajdu Péter 
Békéscsaba, Berzsenyi u. 127. sz. alatti lakostól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2005. január 31. 
 
 
590/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt. a Városi Önkormányzat Mezőberény részére 200 millió Ft-os 
folyószámla hitelkeretet rendelkezésre bocsájtson. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 200 millió Ft folyószámla hitel 
felvételét jóváhagyja, és kötelezettséget vállal a hitel s kamatainak visszafizetésére, a hitel 
fedezete Mezőberény Város mindenkori éves költségvetése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
591/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Kardos Brigitta 
nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Tóth Mária Magdolna) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
neki.  
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Békés Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat és Gyermekotthonok vezetése a nevezett tanuló vonatkozásában már 
benyújtotta pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg a Békés Megyei 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok vezetésének. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
592/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény 
külterületén lévő 083/72 hrsz.-ú 938 m2 alapterületű termőföld ingatlant megvásárolja 
Magyar Pál, Magyar Pálné Mezőberény, Jeszenszky u. 10/a. sz. alatti lakostól, 600.320 eFt 
/azaz Hatszázezer-háromszázhúsz forint/ értékben, azzal, hogy az adás-vétellel kapcsolatos 
miden költség az eladót terhelik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
593/2004./XI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eddig eladott 
Boldisháti telkekből 2005. január 1-től többet nem vásárol vissza.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
594/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BERÉNY ÉP Kft-
vel 2004. szeptember hó 10-én megkötött - Luther u. 1. szám alatti -, 3 db lakás kivitelezésére 
szóló szerződés módosításához és az abban foglalt előleg 3.500.000 Ft /Hárommillió-
ötszázezer forint/ 2004. évi kifizetéséhez hozzájárul. Felhatalmazza a polgármester urat a 
módosított vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 23. 
 
 
595/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DÉMÁSZ Rt.-től 
megrendeli a Városi Strand elektromos ellátását biztosító transzformátor kiépítését. Megbízza 
a polgármestert, hogy az elektromos igény tisztázása után a DÉMÁSZ Rt.-vel a szükséges 
tárgyalásokat folytassa le, a kiviteli munkát rendelje meg, és a szerződést írja alá. A tárgyalás 
során el kell érni, hogy a transzformátor állomás létesítésének költségeinek fedezetéül a 
DÉMÁSZ Rt. által fizetett oszlopbérleti díj szolgáljon; abban az esetben, ha mégis 
többletköltség jelentkezik úgy azt a 2005. évi költségvetéséből biztosítja a képviselő-testület 
utólagosan. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2004. december 31. 
 
 
596/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Sáli Anna Mezőberény, Szarvasi 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. 
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597/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Babinszkiné Ignácz Ágnes Mezőberény, Deák 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. 
 
 
598/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Boldis Róbert Mezőberény, Vésztői u. 79. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
599/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Burai Erika Mezőberény, Belencéresi u. 13. sz. alatti lakos részére lakást 
biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
600/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Hegyi Lajos Mezőberény, Kossuth tér 2. 3/32. sz. alatti lakos részére lakást 
biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
601/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Kanó Sándorné Mezőberény, Fő u. 18. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
602/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Nótári Andrásné Mezőberény, Ady u. 23. 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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603/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Dézsán Imre Mezőberény, Puskin u. 9. sz. alatti lakos részére lakást biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
604/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Horváth Attila Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 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. 
 
 
605/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Surmon Zoltán Mezőberény, Madarász u. 50. sz. alatti lakos részére lakást 
biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
606/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Komlódi Sándor Mezőberény, Vadász u. 2. sz. alatti lakos részére lakást 
biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
607/2004./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti 12 db szociális 
bérlakásokból Dovál Gabriella Mezőberény, Rákóczi sgt. 68. sz. alatti lakos részére lakást 
biztosít. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról 
 



169 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 
többször módosított, 8/1996.(IV.22.) MÖK sz. módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 42/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, többször módosított 9/1998.(VI.02.) 
MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 44/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 45/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete az építményadóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 47/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete a telek adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 48/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete az idegenforgalmi adóról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról 
 


